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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα περιλαµβάνει την κατασκευή όλων των απαιτούµενων έργων
χωµατουργικών διαµορφώσεων - στεγανοποίησης - αντιµετώπισης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων κ.λ.π., καθώς και όλων των υποστηρικτικών έργων υποδοµής, όπως
αυτά θα αναλυθούν παρακάτω, του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (εφ'
εξής ΧΥΤΑ) Ν. Ρόδου. Επίσης στην παρούσα εργολαβία περιλαµβάνεται το κλείσιµο
και η αποκατάσταση του υφιστάµενου Χ.Α.∆.Α. .
Το προτεινόµενο έργο διάθεσης απορριµµάτων, αφορά στην κατασκευή Χώρου
Υγειονοµικής Ταφής µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για τη Νότια Ρόδο, και
εποµένως στα έργα της Οµάδας 4, Α κατηγορίας. ∆εδοµένου ότι ο εξυπηρετούµενος
πληθυσµός είναι µικρότερος των 200.000 εντάσσεται στην υποκατηγορία ΙΙ, όπως
διαχωρίζονται µε την ΗΠ.15393/2332/02, άρθρο 3.
1.2 ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Το προτεινόµενο έργο αφορά στην κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής
Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) για τη διάθεση των οικιακών απορριµµάτων των ∆ήµων
Νότιας Ρόδου, Λινδίων, Καµείρου, Αρχαγγέλου και Ατταβύρου.
Στο συγκεκριµένο Χ.Υ.Τ.Α. θα µεταφέρονται και τα απορρίµµατα της νήσου Χάλκης.
Η ποσότητα των παραγόµενων απορριµµάτων από τη νήσο Χάλκη είναι πολύ µικρή
και δεν αναµένεται να προκαλέσει κανένα πρόβληµα στον εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α.
Συνολικά το γήπεδο του Χ.Υ.Τ.Α. περιλαµβανοµένων των περιοχών χωροθέτησης
των λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων θα καλύπτει έκταση περίπου 51,3
στρέµµατα.
Σηµειώνεται πως εντός του γηπέδου περιλαµβάνεται και η περιοχή του υφιστάµενου
ΧΑ∆Α, η οποία οριοθετείται επακριβώς, και η αδειοδότηση για την αποκατάστασή
του αφορά αντικείµενο της Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης
(ΤΜΠΑ). Στο πλαίσιο αυτό για το σχεδιασµό του έργου θα ληφθούν υπόψη τα εξής:
Από το συνολικό γήπεδο, η έκταση του αποκατεστηµένου αναγλύφου του ΧΑ∆Α θα
καταλαµβάνει τα 17 περίπου στρέµµατα και η λεκάνη του ΧΥΤΑ τα 23,5 περίπου
στρέµµατα. Σηµειώνεται πως προβλέπεται συναρµογή των δύο αναγλύφων,
δεδοµένου ότι τµήµα του βόρειου πρανούς του αναγλύφου του ΧΑ∆Α, θα αποτελέσει
τµήµα του πρανούς της λεκάνης του ΧΥΤ Α. Τα υπόλοιπα διαθέσιµα στρέµµατα,
µέχρι τα 53,10 στρ. θα αξιοποιηθούν για τη χωροθέτηση των υποστηρικτικών έργων.
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Στο πλαίσιο αυτό το έργο της αποκατάστασης του ΧΑ∆Α και της κατασκευής του
ΧΥΤΑ, θα αντιµετωπιστεί κατασκευαστικά και λειτουργικά ενιαία, σε µία εργολαβία.
1.3 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Ο Χ.Υ.Τ.Α. χωροθετείται στη θέση µε τοπωνύµιο «Ποτηρού». Ανήκει διοικητικά στο
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Γενναδίου και πρόκειται για χώρο ο οποίος βρίσκεται εντός των
ορίων του γηπέδου του υφιστάµενου Χώρου ∆ιάθεσης Απορριµµάτων Νότιας Ρόδου.
Η πρόσβαση στο χώρο που θα κατασκευαστεί ο Χ.Υ.Τ.Α. γίνεται µέχρι ενός σηµείου
από τον οδικό άξονα Παραλίας Γενναδίου και στο ύψος της περιοχής «Παναγίες»
ακολουθεί παρακαµπτήριος αγροτικός δρόµος, µήκους 2km περίπου µέχρι την
είσοδο του γηπέδου.
Η περιοχή, εντός του γηπέδου, όπου χωροθετείται το κύτταρο το οποίο θα δεχθεί τις
απορριµµατικές αποθέσεις, εκτείνεται στο βόρειο τµήµα του υφιστάµενου χώρου, για
το οποίο η ∆/νση ∆ασών έχει εκδόσει έγκριση επέµβασης και παραχώρηση κατά
χρήση για τη δηµιουργία του υφιστάµενου Χ.Υ.Τ.Α. και βρίσκεται στην ίδια
µορφολογικά λεκάνη.
Εφεξής για την κατανόηση του σχεδιασµού, ο χώρος θα διακρίνεται σε δυο τµήµα :
το τµήµα ΑΙ στο οποιο οριοθετούνται οι υφιστάµενες απορριµατικές αποθέσεις - µετά
τις εργασίες συλλογής και επανεπίχωσής τους, και το τµήµα Α2 που θα αποτελέσει
το ενεργό κύτταρο του νέου ΧΥΤΑ.
1.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η ανεξέλεγκτη απόθεση των απορριµµάτων στο χώρο, µε τη µακροχρόνια χρήση
του, δεν έχει περιοριστεί τοπικά (βλέπε Σχέδιο 2 «Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα
Γηπέδου») αλλά έχει καλύψει σηµαντικό τµήµα του γηπέδου.
Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι η δηµιουργία ενός χώρου ανεξέλεγκτης
διάθεσης απορριµµάτων.
Στόχος της διαχείρισης των υφιστάµενων αποθέσεων είναι να «συγκεντρώσει»
µεγάλο µέρος τους προς τη νότια πλευρά, όπου βρίσκονται συγκεντρωµένες και οι
περισσότερες αποθέσεις ώστε στον εναποµείναντα υγιή πλέον χώρο (κύτταρο Α2) να
δηµιουργηθεί κατάλληλη λεκάνη για τις υποδοχή των νέων αποθέσεων.
Ο όγκος των αποθέσεων που θα απαιτηθεί να µετακινηθεί ανέρχεται περίπου στην
τάξη των 80.000m3 σύµφωνα µε ογκοµετρικούς υπολογισµούς. Ετσι, η λεκάνη που
θα αναδειχθεί και θα είναι απαλλαγµένη από απορρίµµατα θα αποτελέσει το κύτταρο
Α2, στο οποίο θα συνεχιστεί η διάθεση των απορριµµάτων µε κανόνες και όρους
Υγειονοµικής Ταφής.
Ο τρόπος λειτουργίας των παραπάνω κυττάρων - τµηµάτων φαίνεται στα τεύχη της
µελέτης του έργου.
Βάσει αυτής, αντικείµενο του έργου αποτελούν οι εξής εργασίες:
1.
Χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης του χώρου, που αφορούν κυρίως
εκχερσώσεις, εκσκαφές και επιχώσεις στα τµήµατα που δεν περιέχουν
απορριµµατικές αποθέσεις. Αφορά επίσης στην εξοµάλυνση του εδάφους
των τµηµάτων του χώρου που περιλαµβάνουν παλιά θαµµένα
απορρίµµατα, µε στόχο τη δηµιουργία κατάλληλου υπόβαθρου και ήπιων
κλίσεων για την τοποθέτηση της στρώσης στεγάνωσης και τη σωστή
λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α .
2.
Έργα στεγανοποίησης του πυθµένα και των πρανών όλης της διαθέσιµης
έκτασης του Χ.Υ.Τ.Α .. Η σύνθετη στεγάνωση του χώρου θα γίνει
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Κ.Υ.Α 114218/97 τα
αναφερόµενα στην ΜΠΕ και τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους
και την ΚΥΑ 29407/3508 («Μέτρα και Όροι για την υγειονοµική ταφή των
αποβλήτων»).
3.
Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας που αφορούν στην κατασκευή
τάφρων τριγωνικής, ορθογωνικής ή τραπεζοειδούς διατοµής, ανάλογα µε
την περίπτωση
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

και τα σηµεία που κρίνεται απαραίτητο, κατάλληλων διαστάσεων και
κλίσεων µε στόχο την αποφυγή επιφανειακών απορροών στο «σώµα»
του Χ.Υ.Τ.Α .
Έργα οδοποιίας που αφορούν στην κατασκευή/βελτίωση της οδού
πρόσβασης στο χώρο και των εσωτερικών οδών σύνδεσης της εισόδου
µε τις εγκαταστάσεις και µε το εκάστοτε µέτωπο εργασιών απόρριψης. Η
κατασκευή της οδού περιλαµβάνει επίσης και την παράλληλη κατασκευή
των δικτύων ηλεκτροδότησης/φωτισµού της οδού και του δικτύου
ύδρευσης.
Έργα αντιπυρικής προστασίας που αφορούν στην κατασκευή ουδέτερης
ζώνης περιµετρικά του χώρου, µέσα στην οποία θα γίνουν και
δενδροφυτεύσεις σε διάφορα σηµεία του χώρου για την προκάλυψη και
οπτική του αποµόνωση.
Έργα διαχείρισης στραγγισµάτων που αφορούν στην κατασκευή και
τοποθέτηση δικτύου αγωγών. Αφορά επίσης στην κατασκευή
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισµάτων.
Έργα διαχείρισης βιοαερίου που αφορούν στην άντληση, συλλογή και
καύση σε πυρσό του παραγόµενου βιοαερίου από όλη τη διαθέσιµη
έκταση του Χ.Υ.Τ.Α και του αποκατεστηµένου Χ.Α.∆.Α.
Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που αφορούν σε έλεγχο του
παραγόµενου βιοαερίου, των παραγόµενων στραγγισµάτων, της
ποιότητας των επιφανειακών απορροών, υδάτων και υπογείων
υδροφόρων, καταγραφή µετεωρολογικών στοιχείων και πρόγραµµα
µέτρησης καθιζήσεων.
Έργα υποδοµής που αφορούν στην περίφραξη και πύλη εισόδου του
χώρου, όπως επίσης και στις εγκαταστάσεις εισόδου που περιλαµβάνουν
την
κατασκευή
οικίσκου
εισόδου,
εγκατάσταση
ηλεκτρονικής
γεφυροπλάστιγγας για τη ζύγιση των εισερχόµενων φορτίων
απορριµµάτων,
συνεργείου,
δεξαµενών
ύδρευσης-άρδευσηςπυρόσβεσης, τοποθέτηση Η/Ζ, τη ράµπα έκπλυσης των ελαστικών των
απορριµµατοφόρων κλπ σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Έργα ηλεκτροδότησης/φωτισµού και ύδρευσης του χώρου, τόσο
εσωτερικά του γηπέδου όσο και εξωτερικά κατά µήκος της οδού
πρόσβασης
Έργα διευθέτησης υφιστάµενου χειµάρου/ρέµατος
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2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι συντεταγµένες του γηπέδου της εγκατάστασης είναι:
Κορυφή
Χ
Υ
α
851255.898 3991740.668
β
851260.981 3991772.359
γ
851251.007 3991806.321
δ
851286.091 3991854.120
ε
851304.991 3991878.546
ζ
851330.997 3991900.515
η
851329.970 3991925.347
θ
851325.182 3991947.614
ι
851301.432 3991984.393
κ
851288.531 3992019.855
λ
851296.952 3992081.811
µ
851286.828 3992091.223
ν
851263.620 3992113.565
ξ
851228.847 3992174.703
ο
851220.312 3992173.431
π
851215.012 3992033.268
ρ
851206.714 3992029.986
σ
851094.611 3992028.850
τ
851095.715 3991980.129
υ
851152.232 3991980.990
φ
851151.680 3991870.895
Χ
851145.623 3991836.696
Ψ
851136.643 3991790.428
ω
851171.521 3991759.747
α'
851222.597 3991722.405

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
3.1 ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ
Το γήπεδο ανήκει διοικητικά στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Γενναδίου και πρόκειται για
χώρο ο οποίος βρίσκεται εντός των ορίων του γηπέδου του υφιστάµενου Χώρου
∆ιάθεσης Απορριµµάτων Νότιας Ρόδου.
Το έργο αφορά στην κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων
(Χ.Υ.Τ.Α.) για τη διάθεση των οικιακών απορριµµάτων των ∆ήµων:
Νότιας Ρόδου, Λινδίων, Καµείρου, Ατταβύρου και Αρχαγγέλου. Στον εν λόγω
Χ.Υ.Τ.Α. θα µεταφέρονται προς διάθεση και τα απορρίµµατα της νήσου Χάλκης
καθώς και στην αποκατάσταση του υφιστάµενου Χ.Α.∆.Α .
Συνολικά το γήπεδο του Χ.Υ.Τ.Α. περιλαµβανοµένων των περιοχών χωροθέτησης
των λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων θα καλύπτει έκταση περίπου 51,3
στρέµµατα.
Από το συνολικό γήπεδο, η έκταση του αποκατεστηµένου αναγλύφου του ΧΑ∆Α θα
καταλαµβάνει τα 17 περίπου στρέµµατα και η λεκάνη του ΧΥΤΑ τα 23,5 περίπου
στρέµµατα. Σηµειώνεται πως προβλέπεται συναρµογή των δύο αναγλύφων,
δεδοµένου ότι τµήµα του βόρειου πρανούς του αναγλύφου του ΧΑ∆Α, θα αποτελέσει
τµήµα του πρανούς της λεκάνης του ΧΥΤΑ. Τα υπόλοιπα διαθέσιµα στρέµµατα,
µέχρι τα 53,10 στρ. θα αξιοποιηθούν για τη χωροθέτηση των υποστηρικτικών έργων.
Η πρόσβαση στο χώρο όπου πρόκειται να κατασκευαστούν τα έργα του ΧΥΤΑ και
της αποκατάστασης του ΧΑ∆Α, γίνεται µέχρι ενός σηµείου από τον οδικό άξονα
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Παραλίας Γενναδίου και στο ύψος της περιοχής «Παναγίες» ακολουθεί
παρακαµπτήριος αγροτικός δρόµος, µήκους 2km περίπου µέχρι την είσοδο του
γηπέδου.
Οι πλησιέστεροι οικισµοί σε ευθεία απόσταση από τον υπό µελέτη χώρο είναι οι εξής:
•
Γεννάδι 4,5 Km
•
Λαχανιά 2,5 Km
•
Μεσαναγρός 5,0 Km
3.2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ - Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
3.4.1 Γεωλογικά ∆εδοµένα για την περιοχή του Χ.Υ.Τ.Α.
Η µικρή λεκάνη απορροής των επιφανειακών νερών ορίζεται από λόφους 30-50 µ. σε
σχέση µε το χαµηλότερο σηµείο του τοπογραφικού. Εδαφολογικά οι λόφοι αυτοί είναι
αργιλικοί ψαµµίτες, που παρουσιάζονται λεπτόκοκκοι και µάργες µικρού πάχους 10 20 cm.
Στις κορυφές των δυο λόφων δεξιά από την είσοδο, στο βόρειο τµήµα του χώρου,
υπάρχουν αποθέσεις από κροκάλες που η διάµετρός τους φτάνει τα 35 cm. Βέβαια
το
πάχος των αποθέσεων είναι µικρό και αυτό οφείλεται στο ότι το µεγαλύτερο µέρος
αυτών των σχηµατισµών έχουν διαβρωθεί.
Από τις φυσικές τοµές που έχουν σχηµατιστεί από την περιστασιακή ροή των
επιφανειακών νερών, κατά την διάρκεια των βροχοπτώσεων, µέσα στη µικρή λεκάνη,
φαίνεται ότι κάτω από το διαβρωµένο κροκαλοπαγή υλικό, υπάρχουν µικρά
στρώµατα µάργας.
Οι απότοµοι λόφοι της περιοχής είναι συνέπεια του σχετικά πιο σκληρού υλικού που
έχει αντέξει στη διάβρωση, λεπτόκοκκοι ψαµµίτες.
Μαρτυρίες αργύρου που χαρακτηρίζει τους σχηµατισµούς της περιοχής έχουµε από
το λατοµείο αργύρου που βρίσκεται ΒΑ του χώρου και εφάπτεται µε το χώρο, και
από τις µικρές κατολισθήσεις που φαίνονται στα Ανατολικά του χώρου.
3.4.2 Υδρογεωλογικά ∆εδοµένα
Υδρογεωλογικά, οι αργιλικοί ψαµµίτες της περιοχής είναι πρακτικά αδιαπέρατοι. Η
µοναδική πιθανότητα µεταβίβασης νερού είναι µέσω διακλάσεων, ενδείξεις που
απουσιάζουν από την περιοχή ..
Για ότι αφορά τα υπόγεια νερά, ελέγχθηκε η γύρω περιοχή και δεν βρέθηκαν
γεωτρήσεις ή πηγάδια.
3.4.3 Τεκτονικό καθεστώς - Σεισµικότητα
Τα γεωλογικά στρώµατα της ∆ωδεκανήσου έχουν υποστεί ποικιλότροπες πτυχώσεις
και διαρρήξεις από πολλές ορογενετικές κινήσεις και τις διάφορες γεωλογικές
περιόδους. Λόγω της ρηξιγενούς κατασκευής τους, η ηφαιστειακή δράση κατά τις
νεώτερες κυρίως γεωλογικές περιόδους και η σύγχρονη σεισµικότητά τους είναι από
τις εντονότερες στην περιοχή της Μεσογείου.
Η τεκτονική των στρωµάτων των νησιών στο βόρειο συγκρότηµα χαρακτηρίζεται από
πτυχώσεις παλαιοζωϊκής, µεσοζωϊκής και νεώτερης ηλικίας, οι οποίες διατέµνονται
από ρήγµατα και µεταπτώσεις. Οι παλαιότερες πτυχώσεις έχουν οµοιόµορφη
τοξοειδή διεύθυνση µε την κοιλότητα του τόξου στραµµένη προς ΒΑ. Ανάλογη
τοποθέτηση έχουν και οι νεώτερες πτυχώσεις και περιβάλλουν την Καρική ακτή από
τη Σάµο µέχρι τη Χερσόνησο της Αλικαρνασσού. Η κατεύθυνση των πτυχώσεων
µεταξύ Σάµου και Κω είναι από Β προς Ν. στο ύψος όµως της Κω κάµπτονται
ανατολικά προς το εσωτερικό της Καριο- Λυδικής µάζας.
Οι πτυχώσεις στα νότια νησιά αποτελούν επίσης παράλληλα τόξα και βρίσκονται
προς τα Ν∆ του προηγούµενου συστήµατος πτυχώσεων µε την κοιλότητα των τόξων
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στραµµένη προς βορρά. Γενικά, στη διαδροµή των τοξοειδών αυτών πτυχώσεων
σηµειώνονται διάφορες εγκάρσιες τεκτονικές διαταραχές και µεγάλες µεταπτώσεις. Ο
αποχωρισµός των νησιών Κάσου και Καρπάθου από την Κρήτη και Ρόδο οφείλεται
ακριβώς σ' αυτά τα NA~B∆ ρήγµατα.
Τα τεκτονικά ρήγµατα των στρωµάτων είναι ακανόνιστα και δεν παρουσιάζουν καµιά
οµοιόµορφη κατεύθυνση. Οι πιο συχνά συναντώµενες κατευθύνσεις είναι η από
ΝΑ&Β∆ και η κάθετη προς αυτή.
Η σεισµικότητα της περιοχής ∆ωδεκανήσου είναι κυρίως συνέπεια της ρηξιγενούς
τεκτονικής, όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα. Αν εξαιρέσουµε τους σεισµούς της
Νισύρου που είναι κατά πάσα πιθανότητα ηφαιστειακής προέλευσης, όλοι οι
υπόλοιποι είναι τεκτονικής προέλευσης µε επίκεντρα επί προσφάτου ρήγµατος που
διέρχεται νότια της Κάσου, Καρπάθου και Ρόδου και προεκτείνεται προς τη νότια
άκρη της Μ. Ασίας.
Στο νότιο τµήµα δεν έχουν ισορροπήσει ακόµη τα τεµάχια που δηµιουργήθηκαν από
τα πρόσφατα ρήγµατα. Κατά τους ιστορικούς χρόνους, έχουν συµβεί πολλοί σεισµοί
µερικοί από τους οποίους υπήρξαν καταστροφικοί. Η πυκνότητα και η ένταση των
σεισµών είναι κατά σειρά µεγαλύτερη στα νησιά Ρόδο, Νίσυρο, Κω, Σύµη, Κάρπαθο,
Καστελόριζο και Χάλκη.
3.3 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
3.3.1 Κλιµατολογικά στοιχεία
Το κλίµα στη Νότια Ρόδο είναι εύκρατο, µεσογειακό, θαλάσσιο µε εναλλασσόµενες
τις θερµές - ξηρές (Μάιος - Οκτώβριος) µε τις ψυχρές - υγρές περιόδους.
Χαρακτηριστικό του κλίµατος είναι ο ήπιος χειµώνας µε τις σχετικά υψηλές
θερµοκρασίες και τη µεγάλη ηλιοφάνεια (περίπου 3000 ώρες ετησίως). Το καλοκαίρι
η θερµοκρασία υπερβαίνει τους 28 oC όµως η ατµόσφαιρα παραµένει δροσερή από
την επίδραση των ανέµων και της θάλασσας, ενώ το χειµώνα η θερµοκρασία σπάνια
κατεβαίνει κάτω από 0 oC.
3.3.2 Θερµοκρασία
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθµού Απολακκιά για σειρά
ετών από το 1978-2002, ο θερµότερος µήνας στην περιοχή είναι ο Αύγουστος (24,9
C) ενώ ο ψυχρότερος ο Ιανουάριος (9,7 C). Η µέση ετήσια θερµοκρασία είναι 17,2 C,
ενώ η µέση µέγιστη θερµοκρασία για τα έτη 1978-2002 είναι 19,2 C και η µέση
ελάχιστη 14,l C. Στον πίνακα που ακολουθεί, δίνονται οι µέσες, η µέγιστη και η
ελάχιστη θερµοκρασία που σηµειώθηκε στην περιοχή για τα έτη 1978¬2002.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1: ∆εδοµένα θερµοκρασίας από Μ,Σ. Απολακιά για τα έτη 1967-2002
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Μέση
θερµοκρασία
Ο
(σε C)
Μέση
µέγιστη
Μέση
ελάχιστη

Ι
9,7

Φ
9,8

Μ
11,7

Α
16,3

Μ
17,8

Ι
24,4

Ι
24,9

Α
24,1

Σ
19,8

Ο
19,8

Ν
14,5

∆
11,5

ΕΤΗΣΙΑ
17,2

12,1

12,0

14,9

16,9

19,5

23,7

25,6

27,0

26,7

22,4

15,8

13,7

19,2

7,1

7,7

9,3

11,4

13,8

15,3

23,0

24,1

19,4

16,8

11,7

9,6

14,1

3.3.3 Βροχοπτώσεις
Στον πίνακα που ακλουθεί δίνονται τα στοιχεία του µέσου ύψους υετού για την υπό
µελέτη περιοχή κατά τα έτη 11978-2002. Το ετήσιο ύψος βροχόπτωσης ανέρχεται σε
606,2 mm. Ο πιο βροχερός µήνας είναι ο ∆εκέµβριος µε ύψος βροχόπτωσης 116,1
mm ενώ οι ξηρότεροι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος µε 0 mm για κάθε µήνα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3-2: Στοιχεία βροχόπτωσης (1978-2002)
Μήνας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος
ΕΤΗΣΙΟ

Μέσο ύψος υετού σε mm
114,6
86,2
68,6
25,4
15,1
0,3
0,0
0,0
5,4
88,7
85,8
116,1
606,2

3.3.4 Ανεµολογικά στοιχεία
Τα ανεµολογικά στοιχεία αφορούν στην περίοδο 1955-1993, µε τη νηνεµία να
εµφανίζεται µε συχνότητα 18,19%
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-3: Ανεµολογικά χαρακτηριστικά Ρόδου
Beufort
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>11
ΣΥΝΟΛΟ

Β

ΒΑ

Α

ΝΑ

Ν

Ν∆

∆

Β∆

0,18
0,847
1,144
1,277
0,483
0,17
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
4,141

0,05
0,38
0,41
0,16
0,02
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,03

0,16
1,10
1,13
0,52
0,15
0,06
0,02
0,01
0,00
0,00
0,00
3,15

0,25
2,13
2,33
1,50
0,70
0,40
0,25
0,20
0,00
0,00
0,00
7,78

0,22
1,35
1,32
0,85
0,38
0,23
0,12
0,04
0,00
0,00
0,00
4,51

0,24
2,13
2,84
2,23
0,60
0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,17

0,60
4,86
11,13
14,30
5,05
1,22
0,10
0,02
0,00
0,00
0,00
37,28

0,20
1,78
4,35
6,08
2,34
0,75
0,12
0,01
0,00
0,00
0,00
15,63

ΗΡΕΜΙΑ
18,19

18,19

ΣΥΝΟΛΟ
18,19
2,0
14,6
24,65
26,92
9,72
2,97
0,65
0,28
0,02
0,00
0,00
100,0

∆ιαπιστώνεται ότι επικρατούν ∆ άνεµοι, όχι όµως µε ιδιαίτερα µεγάλη συχνότητα
εµφάνισης. Παρατηρείται επίσης, εξαιρετικά µικρή ταχύτητα ανέµων, έτσι το ποσοστό
τους µε ταχύτητα µεγαλύτερη των 4 Beaufort είναι µόλις 13,64%.
3.3.5 Εξάτµιση
Οι µηνιαίες τιµές εξάτµισης που δίνονται στον παρακάτω πίνακα, αποτελούν τους
µέσους όρους των αντίστοιχων τιµών για τα έτη 1977-'95 και προέρχονται από το
µετεωρολογικό σταθµό Απολακκιάς.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-4: Τιµές εξάτµισης Ρόδου

Εξάτµιση (mm)
Μήνας
Ιαν
Φεβ

Μ.Ο.
52,25
62,69
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Μαρ
Απρ
Μαι
Ιουν
Ιουλ
Αυγ
Σεπ
Οκτ
Νοεµ
∆εκ
Χειµώνας
Άνοιξη
Θέρος
Φθιν/ρο
Ετήσια

99,86
134,35
186,03
232,56
262,12
237,86
90,83
125,06
71,28
50,60
165,54
420,24
732,54
387,18
1.705,49

80,90
109,50
153,60
19,00
215,60
195,30
158,60
105,00
57,50
38,80
124,00
370,30
625,70
341,10
1.535,20

124,00
164,00
234,40
284,70
335,00
282,00
238,70
146,10
89,50
64,70
208,60
508,70
797,30
442,20
1.867,00

Φαίνεται ότι κατά τον Αύγουστο σηµειώνεται η µέγιστη τιµή εξάτµισης, η οποία
αποτελεί και το 13,95% της συνολικής τιµής για την περιοχή της Ρόδου.
3.3.6 Σχετική υγρασία
Ελήφθησαν στοιχεία που αφορούν στις µέσες µηνιαίες τιµές σχετικής υγρασίας αέρα
από το σταθµό της Ε.Μ.Υ. Από τα δεδοµένα προκύπτει ότι η µέγιστη τιµή
σηµειώνεται το Νοέµβριο µε τιµή 86,4% και η ελάχιστη τον Ιούνιο. Ο ετήσιος µέσος
όρος σχετικής υγρασίας είναι 66%.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3-5: Σχετική υγρασία
Σχετική υγρασία (5)
Μήνας
ΜΟ
ΜΙΝ
lαν
70,29
55,60
Φεβ
69,05
51,00
Μαρ
68,87
60,50
Απρ
66,47
59,10
Μαι
64,14
52,60
Ιουν
57,48
31,00
Ιουλ
57,18
45,10
Αυγ
59,70
45,60
Σεπ
61,25
45,60
ΟΚΤ
67,42
57,50
Νοεµ
71,16
59,00
∆εκ
71,16
51,00
Ετήσια
65,39
59,68

ΜΑΧ
80,10
76,30
77,40
73,90
76,50
67,00
70,90
73,20
75,40
76,70
86,40
84,20
71,94

Το κλίµα είναι εύκρατο στην πεδινή παράλια ζώνη χάρη στην επίδραση του ανοιχτού
πελάγους και γίνεται καθαρά ηπειρωτικό στα ορεινά µε ψυχρό χειµώνα, µε άφθονες
χιονοπτώσεις και παγωνιές και µε θερµό, ξηρό καλοκαίρι.
Οι κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή δεν αναµένεται να
δηµιουργήσουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα κατά την κατασκευή και λειτουργία του εν
λόγω έργου.
3.4 ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Με βάση τα στοιχεία των απογραφών κατά τα έτη, 1971,1981, 1991 και 2001 η
πληθυσµιακή εξέλιξη του Νοµού ∆ωδεκανήσου σε σχέση µε την περιφέρεια Ν.
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Αιγαίου και το σύνολο της χώρας παρουσιάζεται στους σχετικούς πίνακες της
µελέτης.

4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Α.∆.Α
4.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η επιλογή των εργασιών αποκατάστασης του Χ.Α.∆.Α. έγινε έτσι ώστε να
διασφαλίζονται τα εξής:
Να είναι τεχνικά απλές
Να είναι οικονοµικά εφικτές
Να είναι περιβαλλοντικά αποτελεσµατικές
Να είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές µέτρων που εµπεριέχονται στην
εγκύκλιο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. «Πρότυπες Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης
Περιβαλλοντικής
Αποκατάστασης
Χώρων
Ανεξέλεγκτης
∆ιάθεσης
Απορριµµάτων» (Α.Π. 109974/3106), όπως άλλωστε προδιαγράφονται και
στην Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης
Σύµφωνα πάντα µε την παραπάνω εγκύκλιο, τα µέτρα που θα ληφθούν
περιλαµβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω:
- Συλλογή
διασκορπισµένων
ελαφρών
«µικροαπορριµµάτων»
και
επανατοποθέτησή τους στο υπό διευθέτηση ανάγλυφο
- ∆ιευθέτηση του απορριµµατικού ανάγλυφου του Χ.Α.∆.Α. µε την κατασκευή
ζώνης εξοµάλυνσης από χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα υλικά εκσκαφών, έτσι
ώστε η κλίση της τελικής άνω επιφάνειας του αποκατεστηµένου Χ.Α.∆.Α. να
είναι τουλάχιστον 5%.
- Επιφανειακή κάλυψη µε συµπυκνωµένα γαιώδη υλικά κατάλληλα για φύτευση
λαµβανοµένου υπόψη του σχεδιασµού για τις υπόλοιπες χρήσεις.
- Λήψη αντιδιαβρωτικών µέτρων (π.χ. ανάπτυξη πρασίνου).
- Κατασκευή έργων παρεµπόδισης πλευρικής εισροής όµβριων υδάτων στο
Χ.Α.∆.Α. όπου αυτό απαιτείται (π.χ. Χ.Α.∆.Α. σε απότοµες πλαγιές).
- Κατασκευή έργων συλλογής και µεταφοράς όµβριων υδάτων από την
επιφάνεια του Χ.Α.∆.Α.
- Κατασκευή έργων συλλογής και µεταφοράς βιοαερίου (εφόσον απαιτείται).
- Κατασκευή έργων παρακολούθησης χώρου κατά τη φάση της µετέπειτα
φροντίδας (έλεγχοι υπογείων υδάτων, έλεγχος βιοαερίου, καθιζήσεις κ.λπ.).
- Κατασκευή έργων ελέγχου πλευρικών ή άλλων διαφυγών στραγγισµάτων
(εφόσον απαιτείται).
- Αντιπυρικά µέτρα (π.χ. αντιπυρική ζώνη).
- Οριοθέτηση/ περίφραξη και φύλαξη.
-

Όλα τα παραπάνω ορίζουν κάποιες παρεµβάσεις (π.χ. ο συνδυασµός συµπίεσης του
όγκου µε επακόλουθη τη δηµιουργία αντιπυρικής ζώνης, χωµατοκάλυψης, στρώσης
στεγανωτικού υλικού για την αποφυγή δηµιουργίας στραγγισµάτων, διάνοιξης
περιµετρικών τάφρων και αυλακιών στην επιφάνεια του όγκου, κάλυψης µε
φυτόχωµα και σήµανσης και ελέγχου του χώρου σε τακτά χρονικά διαστήµατα),
χωρίς να γίνεται σαφής αναφορά σε ποσότητες.
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4.2

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4.2.1 Γενική Περιγραφή Σχεδιασµού
Οι τεχνικές παρεµβάσεις οι οποίες θα γίνουν για την αποκατάσταση του εν λόγω
Χ.Α.∆.Α. εξασφαλίζουν αποτελεσµατικά την περιβαλλοντική αποκατάσταση του
χώρου και την αναβάθµιση του βλαβέντος τοπίου. Υπενθυµίζεται ότι οι
απορριµµατικές αποθέσεις στο χώρο αποτελούνται κυρίως από οικιακά απόβλητα
και αδρανή - ογκώδη υλικά. Επίσης τα περισσότερα αστικά στερεά απόβλητα
αποτελούν «παλαιές» αποθέσεις, µε αποτέλεσµα το οργανικό κλάσµα του
απορριµµατικού όγκου να µην θεωρείται τόσο µεγάλο όσο σε έναν νέο ΧΥΤΑ. Τα
παραπάνω έχουν ως συνέπεια:
- η αναµενόµενη ποσότητα του παραγόµενου βιοαερίου να µην είναι αρχικά
µεγάλη αλλά µετά τις εργασίες επαναδιάστρωσης, συµπίεσης και επικάλυψης
αναµένονται ποσότητες που χρήζουν κάποιας διαχείρισης
- η αναµενόµενη ποσότητα παραγόµενων στραγγισµάτων ή / και
αποπλυµάτων να προέρχεται µόνο από την επαφή των όµβριων υδάτων µε
τον απορριµµατικό όγκο και όχι από την φυσική υγρασία των αποβλήτων.
Άρα, µε την κατασκευή κατάλληλης στρώσης περιορισµού της εισόδου
ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων στον απορριµµατικό όγκο, αποτρέπεται
και η παραγωγή στραγγισµάτων και αποπλυµάτων
Συγκεκριµένα οι τεχνικές παρεµβάσεις που θα εφαρµοσθούν διασφαλίζουν τα εξής:
1.

Παύση ανεξέλεγκτης διάθεσης
Ο ΧΑ∆Α έχει παύσει να λειτουργεί και θεωρείται κλειστός µετά την
9188/23.12.2010 απόφαση του Νοµάρχη ∆ωδεκανήσου.
Απαιτούνται:
- Περιοδική αστυνόµευση του χώρου
- Τοποθέτηση πινακίδας για την παύση ανεξέλεγκτης διάθεσης και ενδεχόµενες
κυρώσεις
- Κατασκευή περίφραξης, πύλης εισόδου και φυλακίου ελέγχου (έργα τα οποία
µπορούν να συµπεριληφθούν στην εργολαβία κατασκευής του ΧΥΤΑ,
δεδοµένου ότι αναφέρονται στην ιδία συνολική έκταση)

2.
Αντιµετώπιση της αέριας και οπτικής ρύπανσης
Η αέρια και οπτική ρύπανση αντιµετωπίζεται από τα εξής µέτρα:
- Συγκέντρωση διασπαρµένων απορριµµάτων στον κύριο απορριµµατικό όγκο
- ∆ιαµόρφωση απορριµµατικού ανάγλυφου
- ∆ιαµόρφωση κατάλληλων κλίσεων πρανών
- Προληπτικά, προτείνεται η κατασκευή παθητικών συστηµάτων απαερίωσης
του βιοαεριου (λόγω κυρίως των νεότερων τελευταίων αποθέσεων)
- Κατασκευή στρώσης εξοµάλυνσης

3.
Αντιµετώπιση της ρύπανσης υπογείων, επιφανειακών υδάτων και εδαφών
(αποφυγή παραγωγής στραγγισµάτων & αποπλυµάτων)
Για την αντιµετώπιση της ρύπανσης των υπογείων και επιφανειακών υδάτων αλλά
και του εδάφους µέσω της αποφυγής παραγωγής στραγγισµάτων και αποπλυµάτων,
λαµβάνονται τα παρακάτω µέτρα:
- Κατασκευή στεγανωτικής στρώσης πάνω από τη ζώνη εξοµάλυνσης
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-

Κατασκευή αποστραγγιστικής στρώσης και τάφρου απορροής οµβρίων
υδάτων
∆ιαµόρφωση κατάλληλων κλίσεων πρανών για την απορροή των οµβρίων
υδάτων
Ενδεχόµενη κατασκευή έργων συλλογής πλευροδιηθηµάτων, εφόσον κριθεί
σκόπιµο ότι απαιτούνται

4.
∆ιευκόλυνση της επανένταξης στο εγγύς φυσικό περιβάλλον
Η εύκολη επανένταξη του χώρου στο φυσικό του περιβάλλον διασφαλίζεται από την
τοποθέτηση στρώσης ανάπτυξης πρασίνου ως τελικής στρώσης αποκατάστασης µε
σκοπό τη διευκόλυνση της φυσικής ανάπτυξης της φυτικής βλάστησης.
Ακολούθως παρουσιάζονται τα µέτρα που θα ληφθούν για την αποκατάσταση του
Χ.Α.∆.Α. στη θέση «Ποτηρού» καθώς και σε τοµή οι στρώσεις οι οποίες θα
εφαρµοσθούν για την επικάλυψη του απορριµµατικού όγκου του Χ.Α.∆.Α. :
ΠΙΝΑΚΑΣ 4-1: Μέτρα Αποκατάστασης ΧΑ.∆.Α. στη θέση «Ποτηρού»
Προτεινόµενα Μέτρα
Επιπτώσεις
Αποκατάστασης
Συγκέντρωση διασκορπισµένων απορριµµάτων,
συµπίεση (όπου απαιτείται) και διαµόρφωση
απορριµµατικού ανάγλυφου µε κατάλληλες
κλίσεις
Κατασκευή στρώσης εξοµάλυνσης

→

Παύση αέριας και οπτικής ρύπανσης,
βελτίωση ευστάθειας χώρου

→

Κατασκευή στεγνωτικής στρώσης

→

Κατασκευή στρώσης απορροής όµβριων και
αντιπληµµυρικής τάφρου
Κατασκευή στρώσης από φυτόχωµα
Έργα υποδοµής

→

Παύση αέριας και οπτικής ρύπανσης,
βάση
για
έδραση
υπερκείµενων
στρώσεων
Περιορισµός παραγωγής στραγγισµάτων,
αποπλυµάτων και βιοαέριου
Περιορισµός παραγωγής στραγγισµάτων,
αποπλυµάτων και βιοαέριου
Επανένταξη στο περιβάλλον
Παρεµπόδιση
εισόδου
αποβλήτων,
έλεγχος και λειτουργία χώρου στην
περίοδο της µεταφροντίδας

→
→

4.2.2 Οριοθέτηση της περιοχής εντός της οποίας θα γίνει η διευθέτηση των
υφιστάµενων αποθέσεων
Πριν από τις εργασίες αποκατάστασης γίνονται οι εργασίες οριοθέτησης εντός της
οποίας θα γίνει η διευθέτηση των υφιστάµενων αποθέσεων. Η οριοθέτηση αυτή
φαίνεται σε αντίστοιχο σχέδιο της µελέτης.
4.2.3 ∆ιαµόρφωση Απορριµµατικού Αναγλύφου
Η µετακίνηση των απορριµµάτων σχεδιάστηκε µε τρόπο που να µην αφήνει
εκτεθειµένες ποσότητες απορριµµάτων σε κανένα σηµείο του χώρου. Ταυτόχρονα,
γίνεται αναδιευθέτηση της απορριµµατικής µάζας, µε σκοπό τη διαµόρφωση ενός
λειτουργικού και αποδεκτού αναγλύφου. Έτσι, σχεδιάστηκε το απορριµµατικό
ανάγλυφο που φαίνεται σε αντίστοιχο σχέδιο της µελέτης.
Σύµφωνα µε την αυτοψία που διενεργήθηκε στον προς αποκατάσταση χώρο, τα
υφιστάµενα απορρίµµατα, στο µεγαλύτερο τµήµα τους είναι επιχωµένα και
καλυµµένα µε εδαφικό υλικό αλλά και αρκετά µπάζα.
Η αρχική εργασία διαµόρφωσης του απορριµµατικού αναγλύφου αφορά στη
µετακίνηση περίπου 80.000m3, η όσων απαιτηθεί, απορριµµάτων µε στόχο την
αναδιαµόρφωση του αναγλύφου και τη δηµιουργία µία εξοµαλυµένης επιφάνειας που
θα µπορεί να δεχθεί τις στρώσεις αποκατάστασης. Όπως φαίνεται και από τη
σύγκριση του υφιστάµενου απορριµµατικού αναγλύφου µε το εκ νέου διαµορφωµένο
απορριµµατικό ανάγλυφο, οι µετακινήσεις αφορούν αφενός σε περιοχές όπου
εµφανίζονται λοφίσκοι και απότοµες κλίσεις αφετέρου σε αποθέσεις που σήµερα
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είναι εξαπλωµένες βορειότερα, δηλαδή εντός του χώρου όπου θα κατασκευαστεί ο
ΧΥΤΑ. Σήµερα το απορριµµατικό ανάγλυφο στα ψηλότερα σηµεία φθάνει υψοµετρικά
µέχρι το +68m περίπου. Μετά την αναδιευθέτηση των απορριµµάτων το ανάγλυφο
φθάνει στο + 75,OOm.
Στο νέο επικλινές ανάγλυφο που δηµιουργείται θα τοποθετηθεί στρώση εξοµάλυνσης
πάχους 30cm. Η επίχωση θα γίνει µε χονδρόκοκκο και λεπτόκοκκο υλικό, για µία
πρώτη διευθέτηση των αποβλήτων. Κατά την εργασία αυτή θα εκτελείται πολύ καλή
συµπίεση από τα µηχανήµατα του Αναδόχου, µε τουλάχιστον 5-7 διελεύσεις, για να
ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόµενο εµφάνισης διαφορικών καθιζήσεων ή αστάθεια.
Η κλίση της επιφάνειας του απορριµµατικού αναγλύφου λόγω του λοφώδους
σχήµατος σχεδόν σε όλη την έκταση είναι της τάξης του 1:3 κι έτσι εξασφαλίζεται η
οµαλή απορροή των επιφανειακών υδάτων.
4.2.4 Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των στραγγισµάτων
Για τον υπολογισµό της ποσότητας των στραγγισµάτων θεωρείται ότι η εκτός του
χώρου περιοχή αποστραγγίζεται αποτελεσµατικά και δεν εισέρχονται υπόγεια ύδατα
στην µάζα του Χ.Α.∆.Α.
Ο υπολογισµός του υδατικού ισοζυγίου, γίνεται λαµβάνοντας υπόψη:
1.
Την έκταση του αποκατεστηµένου χώρου, όπου υπάρχουν απορρίµµατα,
µετά την τελική κάλυψη, µε εµβαδόν περίπου 17.000 m2.
2.
Το µέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης (Ρ), το οποίο στη συγκεκριµένη
περίπτωση είναι Ρετήσιο= 606 mm ή σε 0,606m.
3.
Τα µέσα µηνιαία ύψη βροχόπτωσης, όπως δίνονται από τα
µετεωρολογικά στοιχεία.
4.
Τον συντελεστή επιφανειακής απορροής (C), οποίος παρά την
ενισχυµένη στρώση προστασίας (µεµβράνη και αργιλικό ς φραγµός), για
λόγους ασφαλείας λαµβάνεται ίσος µε C= 80%.
5.
Την εξατµισοδιαπνοή , που συνιστάται να υπολογίζεται µε τη µέθοδο του
Thomthwaite.
6.
Την απορροφητική ικανότητα των απορριµµάτων (a), που για λόγους
ασφαλείας λαµβάνεται a=0, θεωρώντας ότι τα απορρίµµατα είναι
κορεσµένα σε υγρασία (πράγµατι σε αποκατεστηµένο χώρο η
συνεισφορά των απορριµµάτων στο υδατικό ισοζύγιο είναι αµελητέα).
Στην µελέτη παρουσιάζεται πίνακας µε την µηνιαία και µέση ηµερήσια ποσότητα
στραγγισµάτων.
Σχετικά µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των στραγγισµάτων, στοιχεία αναλυτικά
δίνονται στα κεφάλαια 5 και 6 της µελέτης.
Με βάση όλα τα ανωτέρω, προκύπτει ότι η µέγιστη παραγόµενη ποσότητα είναι της
τάξης των 19 m3I/d. Επιπλέον, ένα µέρος των στραγγισµάτων ρέει κατακόρυφα
(προς τον πυθµένα του Χ.Α.∆.Α.), ενώ το υπόλοιπο µέρος ρέει πλευρικά
(πλευροδιηθούµενα) στραγγίσµατα.
Εάν λάβουµε υπόψη την παλαιότητα των απορριµµάτων, την εξατµισοδιαπνοή, αλλά
και την ενισχυµένη στεγανοποίηση που δεν επιτρέπει την είσοδο οµβρίων στο
απορριµµατικό ανάγλυφο, τότε προκύπτει ότι η ποσότητα παραγόµενων
στραγγισµάτων στον υπό µελέτη Χ.Α.∆.Α. θα είναι εξαιρετικά περιορισµένη ως
µηδενική.
Επιπλέον, η εκτός του χώρου περιοχή θεωρείται ότι αποστραγγίζεται
αποτελεσµατικά και δεν εισέρχονται υπόγεια ύδατα στην µάζα του Χ.Α.∆.Α. και η
συνεισφορά των απορριµµάτων στο υδατικό ισοζύγιο είναι περιορισµένη.
Βάσει λοιπόν των παραπάνω θεωρείται ότι η παραγωγή στραγγισµάτων στον εν
λόγω Χ.Α.∆.Α. είναι περιορισµένη. Ωστόσο, προτείνεται η συλλογή τυχόν
πλευροδιηθούµενων στραγγισµάτων προκειµένου να αντιµετωπιστούν στο µέγιστο οι
όποιες επιπτώσεις.
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4.2.5 Έργα συλλογής και διάθεσης στραγγισµάτων
Για τον περιορισµό των εκποµπών των στραγγισµάτων - πλευροδιηθηµάτων αρκεί
να µειωθούν οι εισροές και να περιοριστούν οι εκροές από το Χ.Α.∆.Α. Οι εισροές
µπορούν να µειωθούν µε τη µείωση της κατείσδυσης, την αύξηση της
εξατµισοδιαπνοής και της απορροής από την επιφάνεια του Χ.Α.∆.Α., καθώς και τη
µείωση των εισερχόµενων επιφανειακών απορροών.
Η κατείσδυση περιορίζεται µε την µείωση της έκτασης. Η έκταση του χώρου
περιορίζεται µε τη συµµόρφωση του απορριµµατικού όγκου, δηλαδή το συµµάζεµα
του ΧΑ∆Α προκειµένου αυτό να αποτελεί µία όσο το δυνατόν οµοιογενή µάζα. Η
συµµόρφωση γίνεται έτσι ώστε στην επιφάνεια να διαµορφώνεται µία τέτοια κλίση
που να διευκολύνει την απορροή των κατακρηµνισµάτων από την επιφάνεια του
Χ.Α.∆.Α.
Η εξατµισοδιαπνοή µπορεί να αυξηθεί µε τη στεγάνωση του αναγλύφου του Χ.Α.∆.Α.
Η στεγάνωση γίνεται µε συνθετικά υλικά, η οποία θα ελαχιστοποιήσει ουσιαστικά τη
διαπερατότητα του Χ.Α.∆.Α. Με αυτό τον τρόπο η ταχύτητα κατείσδυσης θα
µηδενιστεί, δίνοντας έτσι το µέγιστο χρόνο στην εξατµισοδιαπνοή για να δράσει.
Επίσης για την αποφυγή εισροών εντός του απορριµµατικού όγκου θα διανοιχτούν
τάφροι σε επιλεγµένα σηµεία περιµετρικά του χώρου προκειµένου τα όµβρια που θα
κατευθύνονται προς το Χ.Α.∆.Α. να αποµακρύνονται προς τη φυσική τους ροή.
Οπότε για την αντιµετώπιση των εκποµπών στραγγισµάτων οι τεχνικές
αποκατάστασης που προτείνονται στην µελέτη είναι:
- Η συµµόρφωση του αναγλύφου µε σκοπό τον περιορισµό της έκτασης
- Η διαµόρφωση ενιαίων κλίσεων στην επιφάνεια του απορριµµατικού
αναγλύφου
- Η τοποθέτηση στεγανοποιητικής στρώσης στην επιφάνεια του Χ.Α.∆.Α.
- Κατασκευή δικτύου τάφρων για την εκτροπή των εισερχόµενων οµβρίων
υδάτων στην επιφάνεια του Χ.Α.∆.Α., αλλά και στην αποστραγγιστική στρώση
αυτού.
Πιο συγκεκριµένα, προτείνονται δύο δίκτυα τάφρων συλλογής. Το ένα δίκτυο θα
αφορά αποκλειστικά στη συλλογή των οµβρίων υδάτων τα οποία θα απορρέουν
επιφανειακά από τη στρώση της φυτοκάλυψης, και τα οποία µε τη βοήθεια της
υποκείµενης αποστραγγιστικής στρώσης θα οδηγούνται σε τάφρο συλλογής
οµβρίων.
Το δεύτερο δίκτυο αφορά στη συλλογή των διερχόµενων από την επιφάνεια της
εξοµάλυνσης, στραγγισµάτων, τα οποία είναι πλευροδιηθήµατα είτε λόγω της
υγρασίας που διατηρούν τα απορρίµµατα είτε διηθηµάτων οµβρίων υδάτων που
µελλοντικά µπορεί να συσσωρευτούν κάτω από την επιφάνεια της στεγανοποιητικής
στρώσης. Έτσι, στον πόδα του διαµορφωµένου απορριµµατικού αναγλύφου, θα
διανοιχθεί τάφρος διαστάσεων 0,40mx0,40m, εντός της οποίας θα τοποθετηθεί
προληπτικά διάτρητος αγωγός από HDPE διαµέτρου Φ160. Στη συνέχεια η τάφρος
θα πληρωθεί µε θραυστό υλικό, για την αποφυγή έµφραξης των οπών του αγωγού
συλλογής και εν συνεχεία θα καλυψθεί από τις υπερκείµενες στρώσεις
στεγανοποίησης. Από τις απολήξεις των τάφρων στο χαµηλότερο υψοµετρικά σηµείο
του πόδα του αναγλύφου, θα εξέρχονται οι αγωγοί, συνδεδεµένοι µε ειδικό τεµάχιο
σύνδεσης. Από το σηµείο συµβολής των δύο αγωγών, θα ξεκινάει ο αγωγός
µεταφοράς ο οποίος θα είναι εξίσου από HDPE 10 atm, τυφλός, ο οποίος θα οδηγεί
τα συλλεγόµενα διηθήµατα σε φρεάτιο και από εκεί θα µεταφέρονται για περαιτέρω
επεξεργασία στην ΕΕΣ.
4.2.6 Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά βιοαερίου
Στους Χώρους Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.∆.Α.) και τους Χ.Υ.Τ.Α.
παρατηρείται το φαινόµενο της «µεθανογένεση;». Κατά την αναερόβια αποδόµηση
του οργανικού κλάσµατος των απορριµµάτων παράγεται βιοαέριο µε κύρια συστατικά
του το µεθάνιο (CH4) και το διοξείδιο του άνθρακα (C02).
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Η διαδικασία της µεθανοπαραγωγής λαµβάνει χώρα σε τέσσερα ταυτόχρονα
εξελισσόµενα στάδια.
- Αρχικά υδρολύονται από ένζυµα οι αδιάλυτες µεγαλοµοριακές οργανικές
ενώσεις (λίπη, πολυσακχαρίτες, πρωτεϊνεξ).
- Στη συνέχεια αποδοµείται περαιτέρω η οργανική ύλη µε την δράση
οξεοπαραγωγών βακτηρίων σε οργανικά οξέα, αλκοόλες, αλδεϋδες, CO2 και
Η2, προϊόντα ασταθή ενδιάµεσα, τα οποία κάτω από την δράση των οξικών
βακτηρίων καταλήγουν σε CH3COOH, Η2 και CO2.
- Τα CH3COOH2 Η2 και CO2 χρησιµοποιούνται σαν υπόστρωµα από τα
µεθανοπαραγωγά βακτήρια για τον τελικό σχηµατισµό µεθανίου (CH4).
Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία της αναερόβιας ζύµωσης είναι το ΡΗ,
η υγρασία, η θερµοκρασία, η σύσταση των απορριµµάτων, τα χαρακτηριστικά
του Χ.Υ.Τ.Α., η σχέση C/N κλπ.
Το βιοαέριο παράγεται µε σχετικά σταθερό ρυθµό για περισσότερο από 10 έτη
ωστόσο, σε άλλες χώρες έχουν µετρηθεί σηµαντικές συγκεντρώσεις µεθανίου σε
χωµατερές σαράντα και πλέον χρόνια αφότου έχουν κλείσει. Περιβαλλοντικοί
λόγοι επιβάλλουν την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεξέλεγκτης
διαφυγής, οι οποίοι περιλαµβάνουν:
- Συστατικά της βιοαποδόµησης όπως το υδρόθειο και οι µερκαπτάνες,
δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα αισθητικής στην περιοχή κοντά στην
χωµατερή, λόγω των οσµών.
- Το βιοαέριο µπορεί να αποτελέσει πηγή αναφλέξεων και εκρήξεων όταν
βρεθεί σε αναλογία 5-15% στον αέρα.
- Έχει δυσµενείς επιπτώσεις στην φυσιογνωµία του Χ.Υ.Τ.Α. ιδιαίτερα στην
φάση ανάπλασης λόγω της ασφυξίας των φυτών από την είσοδο βιοαερίου
στις ρίζες τους.
- Εγκυµονεί κινδύνους ανεξέλεγκτης ρύπανσης λόγω µετανάστευσης που
αποτελεί σηµαντικό κίνδυνο και επηρεάζεται από την γεωλογία, το κλίµα, τις
εδαφικές συνθήκες του Χ.Υ.Τ.Α., ενώ η απόσταση που µπορεί να
µεταναστεύσει δίνεται από την σχέση D = 10 * Η, όπου:
D = απόσταση µετανάστευσης κατώτερου ορίου εκρηκτικότητας,
Η = βάθος απορριµµάτων κάτω από την επιφάνεια του φυσικού ανάγλυφου
και πάνω από τον ορίζοντα του νερού.
Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά µε τη σύσταση και την παραγωγική διαδικασία του
βιοαερίου δίνονται στο κεφάλαιο 5 της µελέτης.
Στη συνέχεια γίνεται εκτίµηση των ποσοτήτων του παραγόµενου βιοαερίου στο σώµα
του ΧΑ∆Α, λαµβάνοντας υπόψη την πολύχρονη λειτουργία του.
Στον σχετικό πίνακα της µελέτης, δίνονται τα ακόλουθα:
- Εκτίµηση της διάρκειας λειτουργίας του ΧΑ∆Α, η οποία φθάνει περίπου τα 20
έτη. Σηµειώνεται πως µε την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ο ΧΑ∆Α παύει να
δέχεται πλέον απορρίµµατα και οι λειτουργίες του περιλαµβάνονται και
συνδυάζονται µε αυτές του ΧΥΤΑ
- Εκτίµηση της παραγόµενης ωριαίας ποσότητας του βιοαερίου
- Εκτίµηση της ωριαίας ανακτώµενης ποσότητας
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του πίνακα, η µέγιστη παραγόµενη (άρα και ανακτώµενη)
ποσότητα του βιοαερίου, σηµειώνεται το επόµενο έτος από την παύση της
λειτουργίας του και είναι της τάξης των 358m3/hr. Η ποσότητα αυτή µε το κλείσιµο
του ΧΑ∆Α αρχίζει και µειώνεται (εφόσον δεν προστίθεται νέα απορρίµµατα στο
ανάγλυφό του), µέχρι που σταδιακά θα µηδενιστεί µετά από αρκετά χρόνια.
Άλλη µία ποσότητα που αξίζει να αναφερθει είναι αυτή που παρουσιάζεται κατά το 32
έτος (αφού έχει κλείσει ο ΧΑ∆Α), όπου εκείνη τη χρονική στιγµή εκτιµάται ότι θα
παράγονται περί τα 197m3/hr περίπου, ποσότητα αρκετά περιορισµένη που όµως
συ συνδυασµό µε τη λειτουργία του ΧΥΤΑ (αυτή τη χρονική στιγµή στο ΧΥΤΑ
παρουσιάζεται η max ποσότητα), συµβάλλει στην εκτίµηση της δυναµικότητας του
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πυρσού καύσης (περισσότερα και πιο αναλυτικά στοιχεία δίνονται στο τεύχος 5 παρ.
5.5.3 της µελέτης)
4.2.7 Έργα διαχείρισης βιοαερίου
Για έργο επιλέχθηκε η λύση της µεταφοράς του αέριου από γεωτρήσεις στον πυρσό
καύσης µέσω οριζόντιων σωληνώσεων.
Η βασική διάρθρωση του δικτύου βιοαερίου περιγράφεται στα τεύχη της µελέτης
όπου περιγράφεται και ο τρόπος διάνοιξης των γεωτρήσεων.
4.2.8 Σύστηµα τελικής κάλυψης
4.2.8.1 Στρώση εξοµάλυνσης
Για την εξοµάλυνση του τελικού απορριµµατικού αναγλύφου, πάνω από το
διαµορφωµένο ανάγλυφο, τοποθετείται µετά α) από διάστρωση και συµπίεση των
απορριµµάτων και β) τη δηµιουργία ενιαίων κλίσεων στο σώµα του Χ.Α.∆.Α., στρώση
εξοµάλυνσης πάχους της τάξης 0,30m, από οµοιογενή εδαφικά υλικά, µε κόκκους
µεγίστης διαµέτρου 20 cm και χωρίς οργανικές ουσίες, όπως αναλυτικά περιγράφεται
στα τεύχη της µελέτης.
4.2.8.2 Στρώση Εκτόνωσης Βιοαερίου
Επί της στρώσης εξοµάλυνσης θα τοποθετηθεί στρώση πάχους 0,3 m για την
αποστράγγιση των οµβρίων. Η στρώση αποστράγγισης, θα αποτελείται από καθαρό
χαλίκι, διαστάσεων 16/32 mm χωρίς οργανικές ουσίες και ανώτατο ποσοστό
ανθρακικού ασβεστίου 20% κατά βάρος. Περισσότερα στοιχεία δίνονται στο κεφάλαιο
6 της µελέτης.
4.2.8.3 Στρώση στεγάνωσης
Για την στεγάνωση πυθµένα και πρανών του Χ.Α.∆.Α. θα χρησιµοποιηθεί
γεωσυνθετικός αργιλικός φραγµός (GCL). Είναι ενισχυµένου τύπου και αποτελείται
από ένα στρώµα µπεντονίτη βάρους τουλάχιστον 5kgr/m2, ανάµεσα σε ένα υφαντό
γεωύφασµα βάρους περίπου 100gr/m2 και ένα µη υφαντό γεωύφασµα βάρους
περίπου 200gr/m2 από πολυπροπυλένιο, τα οποία είναι ενωµένα µεταξύ τους µε τη
µέθοδο της βελονοδιάτρησης (needlepunching).
Αναλυτικότερα στοιχεία
παρουσιάζονται στα τεύχη της µελέτης.
4.2.8.4 Στρώση αποστράγγισης
Η στρώση αποστράγγισης θα έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Πάχος (EN 9863-1):
Αντοχή σε διάτρηση (EN ISO 12236):
Εφελκυστική αντοχή (EN ISO 10319):
Παροχετευκτικότητα (i=j) (EN ISO 12958):

6.8mm (σε πίεση 2kPa)
5450N
25 kN/m
1.60* 10-3 m2/s (20kPa)
1.38* 10-3 m2/s (100kPa)
1.10* 10-3 m2/s (200kPa)

Αναλυτικότερα στοιχεία δίνονται στο κεφάλαιο 6 της µελέτης.
4.2.8.5 Στρώση επιφανείας
Θα είναι εδαφικό υλικό κατάλληλο για φύτευση, συνολικού ύψους της τάξης 0,5 m. Το
χώµα θα έχει πληρότητα και ποικιλία θρεπτικών ουσιών, κατάλληλο πορώδες για
καλύτερο αερισµό των ριζών των φυτών, καλή στράγγιση αλλά και ικανοποιητική
συγκράτηση υγρασίας.
4.2.9 Έλεγχος - Παρακολούθηση - Επιτήρηση
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Το σχέδιο µεταφροντίδας του χώρου περιλαµβάνει τα παρακάτω:
-

-

-

-

Παρακολούθηση κατά τακτά χρονικά διαστήµατα της συµπεριφοράς του
αναπλασθέντος ανάγλυφου (Καθιζήσεις, µετατοπίσεις, διαβρώσεις,
ρηγµατώσεις κλπ)
Τακτική επιθεώρηση ή/και συντήρηση των επιµέρους
έργων και
εγκαταστάσεων (των αυλακιών απορροής των οµβρίων, του συστήµατος
διαχείρισης των στραγγισµάτων, των γεωτρήσεων απαγωγής και των
διατάξεων επεξεργασίας του βιοαερίου)
Παρακολούθηση και, όταν χρειάζεται προστασία αλλά και υποστήριξη της
φυσικής διαδικασίας φυτοκάλυψης του χώρου. Σηµειώνεται ότι σε κάθε
περίπτωση οι φυτεύσεις που θα ακολουθήσουν θα γίνουν µε φυτά και δένδρα
όπως αυτά που κυριαρχούν στην περιοχή.
Προστασία του χώρου έναντι ανεπιθύµητων ανθρωπογενών παρεµβάσεων,
όπως, απόρριψη αποβλήτων, καταπάτηση εκτάσεων κ.λ.π.
Περιβαλλοντικός έλεγχος µε µεθόδους που κρίνονται τεχνικά και οικονοµικά
εφικτές όπως:
∆ιαχρονική
παρακολούθηση
και αξιολόγηση βασικών φυσικοχηµικών
παραµέτρων των στραγγισµάτων και της ποσότητας τους.
∆ιαχρονική παρακολούθηση και αξιολόγηση φυσικοχηµικών παραµέτρων
των νερών.
∆ιαχρονική παρακολούθηση και αξιολόγηση βασικών φυσικοχηµικών
παραµέτρων του απαγόµενου βιοαερίου και της εκτιµώµενης ποσότητας του,
εφόσον υφίσταται το σχετικό δίκτυο.

4.2.9.1 Σηµεία του σχεδιασµού που χρήζουν ιδιαίτερης σηµασίας
Αναφέρονται αναλυτικά στα τεύχη της µελέτης.
4.2.9.2 Προτεινόµενο σχέδιο
Βασιζόµενοι στην πολυπλοκότητα της αντιµετώπισης του σχεδίου αποκατάστασης
του ΧΑ∆Α, η οποία θα πρέπει να αναµένεται σε κάθε τέτοια περίσταση, η
προετοιµασία του προγράµµατος τερµατισµού ενός χώρου ταφής αποβλήτων,
απαιτεί στην καλύτερη περίπτωση και µάλιστα από οργανωµένους και άρτια
συγκροτηµένους φορείς, διάστηµα που κυµαίνεται από µερικούς µήνες ενώ σε
αρκετές των περιπτώσεων ξεπερνάει τον ένα χρόνο, µε βάση τη διεθνή εµπειρία.
Στην προκειµένη περίπτωση, για τις ανάγκες της µελέτης αποκατάστασης, η
φιλοσοφία σχεδιασµού του προγράµµατος αποκατάστασης θα λάβει υπόψη:
- η επιλογή των χρήσεων γης
- το οδικό δίκτυο και ο κυκλοφοριακός φόρτος της περιοχής
Η αξιολόγηση αυτών των χρήσεων γης σε συνδυασµό µε τις επιθυµητές
δραστηριότητες, τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες και τα εµπόδια, καθορίζουν το γενικό
σχέδιο χρήσεων.
Η βασική αντίληψη αυτού του σχεδίου περιλαµβάνει:
- Εξυπηρέτηση όσων χρήσεων γης είναι δυνατές κάτω από ένα περιβαλλοντικά
ασφαλές και αισθητικά αναβαθµισµένο τρόπο.
- Εναρµόνιση των επιλεχθέντων νέων χρήσεων γης µ' αυτές που υπάρχουν
στην ευρύτερη περιοχή
- Παροχή δυνατοτήτων στο κοινό για ανοιχτού ς χώρους, πράσινο κ.λ.π.
- Μετασχηµατισµό του τι είναι επιθυµητό σε αισθητικά ευχάριστη
πραγµατικότητα.
Πρόταση της οµάδας µελέτης όσο αφορά στις νέες χρήσεις γης στον χώρο του ΧΑ∆Α
είναι η απόδοση της έκτασής του στη φύση και εναρµόνισή του µε τις γειτνιάζουσες
εκτάσεις. Αυτό θα επιτευχθεί µε κατάλληλες φυτεύσεις, ανθεκτικές που να
συνδυάζονται µε τις υπάρχουσες στις παρακείµενες εκτάσεις.
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5. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α.
5.1 ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Με βάση τα στοιχεία των απογραφών κατά τα έτη, 1971,1981, 1991 και 2001 η
πληθυσµιακή εξέλιξη του Νοµού ∆ωδεκανήσου σε σχέση µε την περιφέρεια Ν.
Αιγαίου και το σύνολο της χώρας παρουσιάζεται στον αντίστοιχο πίνακα της µελέτης.
5.2 ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
5.2.1 Σύνθεση απορριµµάτων
Η ποιοτική σύσταση των απορριµµάτων αποτελεί παράµετρο χρονικά και τοπικά
µεταβαλλόµενη, όπως προκύπτει από σχετικές µελέτες σε διάφορες περιοχές του
ελλαδικού χώρου και του εξωτερικού.
Η διακύµανση της σύνθεσης των απορριµµάτων οφείλεται στις κοινωνικές και
οικονοµικές διαφορές µεταξύ περιοχών (αγροτικές, ηµι-αστικές, αστικές, κλπ.), στην
επίδραση των κλιµατολογικών συνθηκών και στις εποχιακές µεταβολές των
συνηθειών του πληθυσµού, λ.χ. εποχιακά είδη διατροφής.
Κατά σύµβαση, θεωρούµε µια µέση ποιοτική κατά βάρος σύσταση των
απορριµµάτων σε επίπεδο Περιφέρειας, όµοια µε άλλες ηπειρωτικές περιφέρειες της
χώρας.
Η σύσταση των αστικών απορριµµάτων της Περιφέρειας, όπως δίνεται στον πίνακα
«5-3: Σύνθεση των παραγόµενων απορριµµάτων», και στο διάγραµµα της µελέτης,
θεωρείται ρεαλιστική προσέγγιση.
5.2.2 Ποσότητες απορριµµάτων
Με βάση τα πληθυσµιακά στοιχεία των ∆ήµων της Ν. Ρόδου και µε την παραδοχή
ότι:
- η µέση ηµερήσια παραγωγή απορριµµάτων ανά κάτοικο λαµβάνεται ίση µε
0,8kg για οικισµούς µε πληθυσµό <5.000 κατοίκων
- η µέση ηµερήσια παραγωγή απορριµµάτων ανά κάτοικο λαµβάνεται ίση µε
1,0kg για οικισµούς µε πληθυσµό >5.000 κατοίκων
- η µέση ηµερήσια παραγωγή απορριµµάτων ανά κάτοικο λαµβάνεται ίση µε
1,2kg για τον εποχιακό πληθυσµό
προκύπτουν οι παραγόµενες ποσότητες απορριµµάτων ανά εξυπηρετούµενο ∆ήµο
για τα έτη 2001 και 2011, όπως εµφανίζονται στα τεύχη της µελέτης.
Με βάση τα στοιχεία της µελέτης και µε στόχο τη σωστή διαστασιολόγηση των έργων
υποδοµής, ο σχεδιασµός του έργου του Χ.Υ.Τ.Α. γίνεται µε την παραδοχή ότι θα
δέχεται 21.916 τόνους απορριµµάτων ετησίως.
5.3 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ
Ο Χ.Υ.Τ.Α. Ν.Ρόδου σχεδιάζεται µε βάση την ετήσια παραγωγή απορριµµάτων των
εξυπηρετούµενων ∆ήµων Ατταβύρου, Καµείρου, Λινδίων, Ν.Ρόδου, Αρχαγγέλου και
νήσου Χάλκη ς, όπως προκύπτει από εκτιµήσεις λαµβάνοντας υπόψη το µόνιµο και
τον εποχιακό πληθυσµό, η οποία ανέρχεται σε 21.916 τόνους/έτος.
Θεωρώντας ότι η τελική πυκνότητα των απορριµµάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. θα είναι
0,9tn/m3, προκύπτει ότι ο όγκος των απορριµµατικών αποθέσεων θα είναι:
V1 = 21.916tn/έτος / 0,9tn/m3 = 24.351 m3/έτος
Επίσης, θεωρώντας ότι το υλικό επικάλυψης ανέρχεται σε ποσοστό 15% του
συνολικού όγκου των απορριµµάτων προκύπτει ότι:
V2 = 24.351 * 15% = 3.652 m3/έτος
Τελικά, ο συνολικός όγκος απορριµµάτων και υλικού επικάλυψης στο Χ.Υ.Τ.Α. θα
είναι:
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V απορριµµάτων = V1 + V2 = 28.003 m3/έτος
Με βάση τα χαρακτηριστικά του µελετώµενου χώρου το κύτταρο υγειονοµικής ταφής
θα δεχθεί απορριµµατικές αποθέσεις για διάστηµα τουλάχιστον Ι2 ετών δηλαδή
συνολικές
αποθέσεις
απορριµµάτων
και
υλικού
επικάλυψης
(µη
συµπεριλαµβανοµένων των στρώσεων στεγάνωσης και τελικής κάλυψης)
τουλάχιστον 336.046m3 όπως αποτυπώνεται στον πίνακα: «ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Υ.Ε. ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ∆ΟΥ» της µελέτης.
5.4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
5.4.1 Γενικά
Απαραίτητη προϋπόθεση του σωστού σχεδιασµού ενός Χώρου Υγειονοµικής Ταφής
Απορριµµάτων αποτελεί η γνώση των διεργασιών που πραγµατοποιούνται σε αυτόν
κατά τη διάρκεια λειτουργίας του και µετά την αποκατάστασή του.
Τα απορρίµµατα υπόκεινται σε πλήθος βιολογικών, χηµικών και φυσικών
µεταβολών, οι οποίες πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα. Το νερό που κατεισδύει στο
απορριµµατικό σώµα ενός Χ.Υ.Τ.Α. µεταφέρει διάφορες διαλυτές χηµικές ουσίες και
αποτελεί τα ονοµαζόµενα στραγγίσµατα ενός Χ.Υ.Τ.Α. Η αποσύνθεση,
σταθεροποίηση και εκχύλιση των χηµικών ουσιών εξαρτάται από διάφορους
παράγοντες όπως: σύνθεση των απορριµµάτων, βαθµός συµπίεσης, υγρασία στα
απορρίµµατα, ύπαρξη παρεµποδιστών, ρυθµός κίνησης νερού και θερµοκρασία.
Περισσότερα στοιχεία δίδονται στα τεύχη της µελέτης.
Επισηµαίνεται ότι θεωρείται απαραίτητος ο διαρκής έλεγχος της ποιότητας τόσο του
υπεδάφους, όσο και των επιφανειακών και υπόγειων νερών στην ευρύτερη περιοχή
του Χ.Υ.Τ.Α. ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε ρύπανση ή σε περίπτωση που
εντοπιστεί εστία διαφυγής στραγγισµάτων να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα.
Για το λόγο αυτό κατασκευάζονται γεωτρήσεις για δειγµατοληψία των υπογείων
υδάτων και παρακολούθησή τους τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α.
όσο και µετά τη διακοπή λειτουργίας του για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ο
αριθµός και το βάθος των γεωτρήσεων εξαρτάται από τα γεωλογικά και γεωγραφικά
χαρακτηριστικά της εξεταζόµενης περιοχής.
5.4.2 Ποιοτικά χαρακτηριστικά στραγγισµάτων
Το νερό κατά τη διέλευσή του µέσα από τα απορρίµµατα τα οποία βρίσκονται υπό
αποσύνθεση, παρασύρει πλήθος από χηµικά και βιολογικά συστατικά, τα οποία
καθορίζουν την ποιότητα των στραγγισµάτων.
Η σύσταση των στραγγισµάτων είναι ιδιαίτερα µεταβλητή και εξαρτάται κυρίως από
το είδος, τη σύσταση, την ηλικία και το βαθµό συµπίεσης των απορριµµάτων. Γενικά,
τα στραγγίσµατα περιέχουν πολύ υψηλότερα ρυπαντικά φορτία από ότι τα αστικά
λύµατα καθώς και πολλά βιοµηχανικά απόβλητα.
Στον πίνακα που ακολουθεί, δίνεται ενδεικτική σύσταση στραγγισµάτων από Χ.Υ.Τ.Α.
µικρής και µεγαλύτερης ηλικίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5-5: Σύνθεση στραγγισµάτων σε µικρής και µεγάλης ηλικίας Χ. Υ. Τ.Α.
(mg/lt)
Παράµετρος

Νέοι Χ.Υ.Τ.Α. (κάτω των 2 ετών)

Εύρος
διακύµανσης
2.000
30.000
1.500
20.000
3.000
60.000
200 - 2.000

BOD5
TOC
COD
Ολικά Αιωρούµενα Στερεά
Οργανικό Άζωτο
Αµµωνιακό Άζωτο
Νιτρικά
Ολικός Φώσφορος
Ορθο-φωσφόρος
Αλκαλικότητα ως CaCO3
PH
Ολική
σκληρότητας
CaCO3
Ασβέστιο
Μαγνήσιο
Κάλιο
Νάτριο
Χλώριο
Θείο
Ολικός σίδηρος

10 - 800
10 - 800
5 - 40
5 - 100
4 - 80
1.000
10.000
4,5 - 7,5

Τυπική τιµή

Παλαιοί
Χ.Υ.Τ.Α. (άνω
των 10 ετών)

10.000

100 - 200

6.000

60 - 160

18.000
500

100 - 500
100 - 400

200
200
25
30
20

80 - 120
20 - 40
5 - 40
5 - 10
5-8

3.000
6

200 - 1.000
6,6 - 7,5

3.500
1.000
250
300
500
500
300
60

200 - 500
100 - 400
50 - 200
50 - 400
100 - 200
100 - 400
20 - 50
20 - 200

-

ως
300 - 10.000
200 - 3.000
50 - 1.500
200 - 1.000
200 - 2.500
200 - 3.000
50 - 1.000
50 - 1.200

Πηγή: Tchobαnoglous G, Theissen Η, Vigίl S, ''Integrαted Solid Wαste Mαnαgement"
(1993)
Επίσης, βάσει βιβλιογραφικών δεδοµένων, η µεταβολή της σύνθεσης των
στραγγισµάτων µε το χρόνο δίνεται στον πίνακα «5-6: Μεταβολή των διαφόρων
χαρακτηριστικών των στραγγισµάτων» της µελέτης.
Ο πίνακας 5-7: «Περιεκτικότητα στραγγισµάτων σε ρυπαντές» της µελέτης, δίδει
σχετικά στοιχεία.
Συνοψίζοντας, από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα στραγγίσµατα αποτελούν ένα
πολύπλοκο µίγµα µε υψηλές συγκεντρώσεις οργανικών και ανόργανων ρυπαντών.
Τα βασικά συστατικά των στραγγισµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των µετάλλων,
είναι γνωστά αλλά υπάρχουν πολλά κενά σε ότι αφορά τις επικίνδυνες ενώσεις που
υπάρχουν σε αυτά.
5.4.3 Υπολογισµός της ποσότητας των στραγγισµάτων στο ΧΥΤΑ
Στοιχεία δίδονται στα τεύχη της µελέτης.
5.4.3.1 Υδατικό ισοζύγιο
Για την εκτίµηση της ποσότητας των παραγόµενων στραγγισµάτων χρησιµοποιείται η
µέθοδος του υδατικού ισοζυγίου. Η µέθοδος αυτή στηρίζεται µεταξύ των άλλων στα
µορφολογικά χαρακτηριστικά του Χ.Υ.Τ.Α., στα µετεωρολογικά δεδοµένα της
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περιοχής του Χ.Υ.Τ.Α., καθώς και στα χαρακτηριστικά τόσο των απορριµµάτων όσο
και του υλικού επικάλυψης.
Το υδατικό ισοζύγιο εφαρµόζεται λαµβάνοντας υπόψη τα εξής:
- Το ετήσιο ύψος βροχόπτωσης (Ρ)που στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι
κατά µέσο όρο Ρ ετήσιο = 606,2 mm.
- Τα µηνιαία ύψη βροχόπτωσης όπως δίνονται από το Μετεωρολογικό Σταθµό
Απολακιάς για τα έτη 1978-2002.
- Το συντελεστή επιφανειακής απορροής(C). Στον εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α., λόγω της
µορφολογίας του χώρου, για λόγους ασφαλείας λαµβάνεται C = 0.
- Την εξατµισοδιαπνοή, που υπολογίζεται µε την µέθοδο του Thornthwaite.
- Την προς διάθεση ποσότητα των απορριµµάτων (W), δηλ. 21.916 τόνοι/ έτος.
- Την απορροφητική ικανότητα των απορριµµάτων (a) που για πυκνότητα
0,9tons/m3 φθάνει τα 0,063m3/τόνο. Για λόγους ασφαλείας λαµβάνεται a=0,
θεωρώντας ότι τα απορρίµµατα είναι κορεσµένα σε υγρασία.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, υπολογίζεται η ποσότητα των νερών που
διηθούνται στη µάζα των απορριµµάτων (PERCs) και η µέση ηµερήσια παραγωγή
στραγγισµάτων (L), όπως παρουσιάζονται αντίστοιχα στους πίνακες της µελέτης.
5.5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
5.5.1 Γενικά
Μια από τις βασικότερες διεργασίες που λαµβάνουν χώρα σε ένα χώρο διάθεσης
απορριµµάτων είναι η παραγωγή του βιοαερίου, ενός µίγµατος αερίων, που
παράγεται λόγω της ζύµωσης που υφίστανται τα οργανικά βιοαποδοµήσιµα υλικά
των απορριµµάτων από τους αναπτυσσόµενους µικροοργανισµούς.
Σύµφωνα µε την µελέτη τα συστατικά των παραγοµένων αερίων βρίσκονται µέσα
στην περιοχή τιµών περιεκτικότητας που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5-9: Σύσταση αερίων Χώρου ∆ιάθεσης Απορριµµάτων
Συστατικό
Μεθάνιο
∆ιοξείδιο του άνθρακα
Μονοξείδιο του άνθρακα
Αµµωνία
Υδρογόνο
Οξυγόνο
Άζωτο
Υδρόθειο
Ακεταλδεϋδη
Αιθυλοµερκαπτάνη
Ακετόνη
Βενζόλιο
Αργόν
Επτάνιο
Νονάνιο

Χηµικός Τύπος
CH4
CO2
CO
ΝΗ3
Η2
O2
Ν2
H2S
CH3CHO
C2H2SH
C2H6CO
C6H6
Ar
C7H16
C6H5CH3

Περιεκτικότητα
0- 85 νοΙ %
0- 88 νοΙ %
2,8 νοΙ %
0- 0,35 ppm
0- 3,6 νοΙ %
0- 31,6 νοΙ %
Ο - 82,5 νοΙ %
Ο -70ppm
0- 150 ppm
0- 120 ppm
0- 100 ppm
0,08 νοΙ %
0,01 νοΙ %
0,45 νοΙ %
0,09 νοΙ %

5.5.2 Σύνθεση και χαρακτηριστικά του βιοαερίου
Στον σχετικό πίνακα της µελέτης δίνεται η σύνθεση του βιοαερίου και τα βασικά
χαρακτηριστικά του.
5.5.3 Ποσότητες και ρυθµός παραγωγής βιοαερίου
Ο ρυθµός παραγωγής βιοαερίου καθορίζεται στα τεύχη της µελέτης.
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Για την εκτίµηση της παραγωγής βιοαερίου από τον εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α.
χρησιµοποιήθηκε το υπολογιστικό µοντέλο E-PLUS της Ε.Ρ.Α., κατά την εφαρµογή
του οποίου θεωρείται ότι η βιοαποδόµηση των απορριµµάτων και συνεπώς και η
παραγωγή µεθανίου ακολουθεί κινητική πρώτης τάξης.
Η εξίσωση που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της παραγωγής µεθανίου είναι η
εξής:
QTX = kRXLoe*(T-x)
QTx
παραγωγή µεθανίου το τρέχον έτος Τ από τα απορρίµµατα Rx
x
το έτος που τα απορρίµµατα έφθασαν στο χώρο
η ποσότητα των απορριµµάτων που διατέθηκε το έτος χ
Rx
Τ
τρέχον έτος
QT
η συνολική παραγωγή µεθανίου µέχρι το έτος Τ από τα απορρίµµατα Rx
Lo
δυναµικό παραγωγής µεθανίου απορριµµάτων που λαµβάνεται 170m3/tn
k
ρυθµός παραγωγής µεθανίου που λαµβάνεται O,05/yr
___________________________________________________________________
Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στο µοντέλο E-PLUS για την εκτίµηση της
παραγωγής βιοαερίου από το Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου δίνονται στον αντίστοιχο
πίνακα της µελέτης.
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται ενδεικτικά ο εκτιµώµενος ρυθµός παραγωγής
και ανάκτησης βιοαερίου από τον εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. για όλη τη διάρκεια λειτουργίας
του όπως προέκυψαν από την εφαρµογή του υπολογιστικού µοντέλου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5-13: Εκτίµηση παραγωγής και ανάκτησης βιοαερίου στο Χ Υ. Τ.Α.
Νότιας Ρόδου
Ανακτώµενο βιοαέριο (m3/hr)
Παραγόµενο βιοαέριο (m3/hr)
31,90
42,53
62,24
82,99
91,1 Ο
121,46
118,56
158,08
144,67
192,90
169,52
226,03
193,15
257,53
215,58
287,44
236,99
315,98
257,36
343,15
276,71
368,95
295,03
393,38
312,67
416,89
308,05
410,73
292,98
390,64
278,77
371,69
265,07
353,42
252,23
336,30
239,90
319,86
228,08
304,11
217,12
289,50
Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής:
•
µέγιστη παραγωγή ίση µε 416,89 m3/hr
•
µέγιστη ανάκτηση ίση µε 312,67 m3/hr
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∆εδοµένης όµως και της εκτίµησης της ποσότητας του βιοαερίου που παράγεται από
το ΧΑ∆Α οι ως άνω ποσότητες αυξάνονται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 5-14:Εκτίµηση παραγωγής βιοαερίου από ΧΑ∆Α & ΧΥΤΑ
Έτη Λειτουργίας
Εκτιµώµενη
Εκτιµώµενη
Σύνολο
ποσότητα στο
ποσότητα
παραγόµενης
ΧΑ∆Α (m3Ih)
στοΧΥΤΑ (m3/h)
ποσότητας (m3/h)
2014
358,45
42,53
400,98
2015
340,87
82,99
423,86
2016
324,20
121,46
445,66
2017
308,45
158,08
466,53
2018
293,38
192,90
486,28
2019
279,00
226,03
505,02
2020
265,53
257,53
523,06
2021
252,51
287,44
539,95
2022
240,18
315,98
556,16
2023
228,54
343,15
571,69
2024
217,35
368,95
586,30
2025
206,74
393,38
600,11
2026
196,67
416,89
613,56
2027
187,08
410,73
597,81
2028
177,95
390,64
568,58
2029
169,27
371,69
540,96
2030
161,00
353,42
514,43
Από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ λοιπόν, συµπεριλαµβανοµένης και της ποσότητας του
ΧΑ∆Α, η µέγιστη εκτιµώµενη ποσότητα φθάνει τα περίπου 614 m3/hr, ποσότητα που
προσδιορίζει και την ονοµαστική παροχή του πυρσού καύσης.
∆εδοµένης της έλλειψης στοιχείων, όπως των πραγµατικών ποσοτήτων
απορριµµάτων (οι υπολογισµοί αφορούν κυρίως σε εκτιµήσεις µε βάση τα διαχρονικά
πληθυσµιακά στοιχεία), αλλά και την κακής λειτουργίας του ΧΑ∆Α για σειρά ετών
(έλλειψη συµπίεσης, απόθεση µεγάλων ποσοτήτων χωµατισµών, µπαζών και
ογκωδών, κακής ποιότητας υλικών και εργασιών επικάλυψης), και λόγω έλλειψης
ερευνητικών στοιχείων (µετρήσεις βιοαερίου στην περιοχή του ΧΑ∆Α) , οι ως άνω
ποσότητες έχουν εκτιµηθεί υπέρ της ασφάλειας. ∆εδοµένων των αερόβιων
συνθηκών που επικρατούν στο τµήµα του ΧΑ∆Α, για τους λόγους που
προαναφέρθηκαν, οι ποσότητες στην πραγµατικότητα πολύ πιθανόν να είναι
µικρότερες από τις αναµενόµενες. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, οι παραπάνω
ποσότητες αφορούν στο δυσµενέστερο σενάριο και άρα ο πυρσός δεν θα πρέπει
να φέρει δυναµικότητα µικρότερη των 600m3/hr.
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6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Χ.Υ.Τ.Α
6.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Για τη σωστή, άνετη και ορθολογική λειτουργία του χώρου, απαραίτητη προϋπόθεση
αποτελεί η κατάλληλη διαµόρφωση του πυθµένα και των πρανών της λεκάνης
υποδοχής των απορριµµατικών αποθέσεων, µε σκοπό να δηµιουργηθεί οµαλή
επιφάνεια, η οποία θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθεί ο
Χ.Υ.Τ.Α.
6.1.1 Κύριες Παράµετροι & Φιλοσοφία Σχεδιασµού ∆ιαµορφώσεων
Με τη µετακίνηση των παλαιών αποθέσεων και την ενσωµάτωσή τους στο ανάγλυφο
του προς αποκατάσταση ΧΑ∆Α (κύτταρο Α1), εξυγιαίνεται τµήµα της υφιστάµενης
έκτασης και µε τον υπόλοιπο υγιή διαθέσιµο χώρο δηµιουργείται µία έκταση περίπου
23,5 στρεµµάτων που εφεξής θα αποτελεί το κύτταρο Α2. Πρέπει να σηµειωθεί πως
ο νέος προς αποκατάσταση ΧΑ∆Α θα συναρµόσει στο βόρειο τµήµα του µε τη νέα
λεκάνη ταφής των απορριµµάτων, αφού το βόρειο πρανές του ΧΑ∆Α θα αποτελέσει
το νότιο πρανές της λεκάνης του νέου ΧΥΤΑ. Ως εκ τούτου, στη νέα λεκάνη θα γίνουν
οι απαιτούµενες χωµατουργικές εργασίες για την κατασκευή του πυθµένα ώστε να
µπορεί να υποδεχθεί τα συστήµατα στεγανοποίησης και αποστράγγισης.
Ο χώρος όπου θα αναπτυχθεί το έργο στη φάση αυτή, δηλαδή η αποκατάσταση του
ΧΑ∆Α στα κύτταρο Α1 και η κατασκευή της νέας λεκάνης υγειονοµικής ταφής στο
κύτταρο Α2, αποτελεί µορφολογικά µισγάγγεια. Τα φυσικά πρανή της µισγάγγειας
παρουσιάζουν γενικά µικρές κλίσεις.
Η φιλοσοφία του προτεινόµενου σχεδιασµού που παρουσιάζεται στην συνέχεια,
στοχεύει στα εξής:
Σε ότι αφορά τις υφιστάµενες απορριµµατικές αποθέσεις (∆ιαµόρφωση ΧΑ∆Α):
- Στόχος της διαχείρισης των υφιστάµενων αποθέσεων είναι να
«συγκεντρωθεί» µεγάλο µέρος τους προς τη νότια πλευρά (Α1 κύτταρο),
όπου βρίσκονται συγκεντρωµένες και οι περισσότερες αποθέσεις ώστε στον
εναποµείναντα υγιή πλέον χώρο (κύτταρο Α2) να δηµιουργηθεί κατάλληλη
λεκάνη για τις υποδοχή των νέων αποθέσεων.
- Ο όγκος των αποθέσεων που θα απαιτηθεί να µετακινηθεί ανέρχεται σε
περίπου 80.000m3 σύµφωνα µε ογκοµετρικούς υπολογισµούς. Τελικά, το
κύτταρο Α1 έχει έκταση περίπου 17 στρέµµατα. Σηµειώνεται, πως λόγω της
παράλληλης λειτουργίας του ΧΑ∆Α µε την κατασκευή του έργου του ΧΥΤ Α,
θα πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη σηµασία, προκειµένου όλες οι εργασίες
(λειτουργία ΧΑ∆Α ¬τµηµατική αποκατάστασή του και κατασκευή ΧΥΤΑ) να
εκτελεστούν απρόσκοπτα.
Σε ότι αφορά τη διαµόρφωση του νέου κυττάρου υγειονοµικής ταφής Α2:
- Θα διαµορφωθούν τέτοιες κλίσεις σε ολόκληρη την λεκάνη, οι οποίες θα
εξασφαλίζουν κατά πρώτο λόγο ευστάθεια στην τοποθέτηση του τεχνητού
- γεωλογικού φραγµού καθώς και στην τοποθέτηση και συγκράτηση όλων των
στεγανοποιητικών υλικών που θα χρησιµοποιηθούν, και κατά δεύτερο λόγο
να εξασφαλίσουν την ωφέλιµη χωρητικότητα του χώρου
- Θα πραγµατοποιηθούν οι αναγκαίες εκσκαφές και να διαµορφωθεί πυθµένας
κατά τρόπο τέτοιο που να εξυπηρετεί τη λειτουργία του δικτύου συλλογής των
στραγγισµάτων.
Στο όριο της λεκάνης θα κατασκευαστεί περιµετρική οδός πρόσβασης και τάφρος
απορροής οµβρίων. Για την διάστρωση των απορριµµάτων θα διαµορφωθεί πλατό
µε κατά µήκος κλίση της τάξης του 5%. Τα πρανή της λεκάνης θα διαµορφωθούν µε
κλίση της τάξης του 1:1,5 (ύψος:µήκος). Οι διαµορφωµένες κλίσεις του πυθµένα και
των πρανών είναι απαραίτητες για τη σωστή και γρήγορη αποµάκρυνση των
στραγγισµάτων από το σώµα των απορριµµάτων αλλά και για τη σταθεροποίηση
των υλικών στεγανοποίησης και αποστράγγισης.
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Η περιµετρική στη λεκάνη οδός έχει διττό χαρακτήρα. Αφενός αποτελεί «ανάχωµα»
κυρίως για τα κατάντη σηµεία, αφετέρου αποτελεί τη «στέψη» της λεκάνης και
επιτρέπει την απρόσκοπτη µετακίνηση στην περίµετρό της και την πρόσβαση µέσα
σε αυτήν. Η περίµετρος της στέψης θα έχει πλάτος 5 µέτρα ώστε να είναι εφικτή η
κυκλοφορία οχηµάτων. Κρίνεται δε απαραίτητη για τους εξής λόγους:
•
Αυξάνει την χωρητικότητα της λεκάνης
•
Ελαχιστοποιεί τους κινδύνους ολίσθησης του απορριµµατικού όγκου
Στο τελικό στάδιο διαµόρφωσης του απορριµµατικού αναγλύφου του κυττάρου Α2,
µορφολογικά, ο απορριµµατικός όγκος θα διαµορφωθεί σε ένα λοφώδους σχήµατος
πρίσµα, το ύψος του οποίου δεν θα ξεπερνά κατά πολύ τα µέγιστα υψόµετρα του
περιβάλλοντος της λεκάνης χώρου, προκειµένου να γίνει οµαλή εναρµόνισή του
χώρου µε τις γειτνιάζουσες εκτάσεις. Οι κλίσεις των πρανών του τελικού αναγλύφου
θα είναι της τάξης του 1:3 (υ:µ), ενώ στην οροφή του διαµορφωµένου τελικού
ταµπανιού, διαµορφώνονται µικρές ρύσεις της τάξης τουλάχιστον του 3% ώστε να
ρέουν τα νερά της βροχής και να κυλούν προς τις περιµετρικές τάφρους συλλογής
των οµβρίων.
Η πιο πάνω διάταξη των εργασιών, πέρα από το ότι είναι λειτουργική για τη
δεδοµένη µορφολογία του χώρου, προσφέρεται επίσης και για την εύκολη
εκµετάλλευση των υλικών ως υλικό επικάλυψης, αλλά και χωµατισµών για τις
διάφορες εργασίες που λαµβάνουν χώρα εντός του ΧΥΤ Α, τα οποία θα προκύψουν
από τις εκσκαφές.
Τα υλικά των εκσκαφών θα τοποθετηθούν σε δανειοθαλάµους, και σε θέσεις που να
διευκολύνεται η λήψη τους για τις απαιτούµενες εργασίες. Τα υλικά των εκσκαφών
που δεν θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τις λειτουργικές εργασίες του ΧΥΤΑ θα
αποµακρυνθούν από το χώρο µε ευθύνη του αναδόχου του έργου, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Σύµφωνα µε τις οι εκσκαφές για τη διαµόρφωση του κυττάρου Α2 ανέρχονται
περίπου σε ποσότητα της τάξης των 150.000 m3 ενώ θα απαιτηθούν και επιχώσεις
της τάξης των 7. 000m3.
Το υλικό επικάλυψης (Υ.Ε) που απαιτείται για τις απορριµµατικές αποθέσεις στο
σύνολο λειτουργίας του κυττάρου Α2, για τα 12 χρόνια διάρκειας ζωής, ανέρχεται σε
15% του όγκου των αποβλήτων, χωρίς να περιλαµβάνεται το υλικό για την τελική
κάλυψη του απορριµµατικού αναγλύφου.
Επόµενα µε συνολική δυναµικότητα 21.916 τόνους και συµπίεση αποβλήτων που να
καταλήγει σε ειδικό βάρος 0,9 τόνοι/ κυβικό µέτρο, ο όγκος των αποβλήτων είναι
σχεδόν:
- Όγκος αποβλήτων: 292.212 κυβικά µέτρα Το απαιτούµενο υλικό επικάλυψης είναι:
- Όγκος υλικού επικάλυψης: 43.836 κυβικά µέτρα
Ο συνολικός όγκος του απορριµµατικού ανάγλυφου είναι:
- Όγκος απορριµµατικού ανάγλυφου: 336.046 κυβικά µέτρα
Σε ότι αφορά το απορριµµατικό ανάγλυφο
Με τις διαµορφώσεις που προτείνονται επιτυγχάνεται η απαιτούµενη χωρητικότητα
του κυττάρου Α2 του ΧΥΤΑ για 12 χρόνια.
6.1.2 ∆ιαµόρφωση Λεκάνης Απόθεσης
6.1.2.1 Προετοιµασία της υπόβασης
Πριν από την κατασκευή/ τοποθέτηση των συστηµάτων µόνωσης της λεκάνης ταφής
των απορριµµάτων, είναι απαραίτητη η διαµόρφωση της επιφάνειας που θα
προκύψει µετά από τις απαιτούµενες εκσκαφές.
Στις περιοχές όπου θα απαιτηθούν εκσκαφές σε µικρό βάθος, για την προετοιµασία
της επιφάνειας έδρασης του φραγµού, απαιτείται η αφαίρεση και αποµάκρυνση της
φυτικής γης σε όλη την έκταση του πυθµένα που θα στεγανοποιηθεί και σε τέτοιο
βαθµό που να εξασφαλίζεται ότι στην υπόβαση δεν έχει µείνει κανένα υπόλειµµα
ριζικού συστήµατος που θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη στεγανότητα του
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τεχνητού γεωλογικού φραγµού. Η προς αφαίρεση επιφανειακή φυτική γη θα είναι
βάθους τουλάχιστον 30 cm σε όλη την έκταση που θα στεγανοποιηθεί.
Στα σηµεία εκείνα όπου τα ριζικά συστήµατα εκτείνονται πέραν του βάθους των 30
cm καθώς επίσης και στα σηµεία που θα διαπιστωθούν φακοί µε υψηλή
διαπερατότητα, θα γίνεται τοπική αφαίρεση των ριζικών συστηµάτων ή των
υδροπερατών φακών, αντίστοιχα. Τα δηµιουργηθέντα κενά θα πληρώνονται µε
αργιλικό υλικό και θα συµπυκνώνονται κατά τρόπο παρόµοιο µε την κατασκευή του
τεχνητού γεωλογικού φραγµού.
Σε περίπτωση που η επιφανειακή έκταση των ριζικών συστηµάτων βάθους πέραν
των 30 cm είναι σηµαντική επιβάλλεται µετά την αφαίρεση των και ο ψεκασµός µε
ειδικά φάρµακα - ζιζανιοκτόνα, ώστε να αποφευχθεί τελικά η ανάπτυξη εκ νέου
φυτών που θα µπορούσαν να καταστρέψουν τοπικά το γεωλογικό φραγµό και ίσως
τη γεωµεµβράνη .
Η φυτική γη που θα αφαιρεθεί καθώς και οι χωµατισµοί που θα προκύψουν από τις
εκσκαφές σε µεγάλο βάθος θα φορτωθούν, µεταφερθούν, εκφορτωθούν και
αποθηκευτούν µε τρόπο που να µπορούν να χρησιµοποιηθούν µελλοντικά (σε
περίπτωση που τηρούν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές) ως υλικό επικάλυψης
των απορριµµάτων ή/και αποκατάστασης του τοπίου µετά το πέρας της λειτουργίας
του χώρου. Η αποθήκευση αυτή θα γίνει εκτός του χώρου απόθεσης των
απορριµµάτων και εντός των ορίων του ΧΥΤ Α.
Ο τρόπος κατασκευής της υπόβασης περιγράφεται ακολούθως:
6.1.2.2 Κατασκευή Στρώσης Υπόβασης από Συµπυκνωµένο Εδαφικό Υλικό
Ακριβώς κάτω από το GCL θα διαµορφωθεί στρώση υπόβασης από το εδαφικό
υλικό το οποίο θα συµπυκνωθεί σε µία στρώση πάχους 50cm, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην µελέτη.
6.1.2.2.1 Μέθοδος κατασκευής
Είναι αυτή που προβλέπεται στην µελέτη
6.1.2.2.2 Έλεγχοι ποιότητας
Θα εφαρµοσθούν αυτοί που προβλέπονται στην µελέτη
6.1.2.3 Γεωµετρικά Χαρακτηριστικά Λεκάνης
Η διαµόρφωση του χώρου του ΧΥΤ Α θα καλύπτει τις πιο κάτω απαιτήσεις για τον
σχεδιασµό της λεκάνης απόθεσης:
•
Η κατά µήκος κλίση του πυθµένα είναι τουλάχιστον 5% προς τα σηµεία
συλλογής
•
Η εγκάρσια κλίση του πυθµένα είναι τουλάχιστον 3%
•
Η ελάχιστη χωρητικότητα του ΧΥΤΑ θα είναι τουλάχιστον 336.046m3
συµπεριλαµβανοµένου του υλικού επικάλυψης.
Η διάρκεια ζωής του ΧΥΤΑ είναι τουλάχιστον 12 έτη χωρίς να έχουν συνυπολογιστεί
οι καθιζήσεις του απορριµµατικού αναγλύφου.
Επί πλέον θα ισχύσουν αυτά που προβλέπονται στην µελέτη.
6.1.3 Στεγανοποίηση Λεκάνης Απόθεσης
Θα εφαρµοσθούν τα προβλεπόµενα στην µελέτη.
Σηµειώνεται πως στο συγκεκριµένο έργο λόγω περιορισµένου χώρου, και
προκειµένου να επιτευχθεί µία όσο το δυνατόν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής,
προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν συνθετικά υλικά στεγάνωσης και αποστράγγισης.
Συνοπτικά η στεγανοποίηση αποτελείται από:
6.1.3.1 Γεωσυνθετικό Αργιλικό Φραγµό
Για την στεγάνωση πυθµένα και πρανών του Χ.Υ.Τ.Α. θα χρησιµοποιηθεί
γεωσυνθετικός αργιλικός φραγµός (GCL) όπως προβλέπεται στην µελέτη.
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Η στεγάνωση µε γεωσυνθετικό φραγµό κορεσµένου πάχους 7.0 mm και
διαπερατότητας k ≤ 5.5* 10-12 m/sec υπερεπαρκεί για την κάλυψη των
προδιαγραφών.
6.1.3.1.2 Μέθοδος τοποθέτησης GCL
Θα ακολουθηθεί η προτεινόµενη στην µελέτη
6.1.3.2 Στεγανοποιητική Γεωµεµβράνη
Η στεγανοποιητική γεωµεµβράνη HDPE τοποθετείται πάνω από τον τεχνητό
γεωλογικό φραγµό, το υλικό κατασκευής της θα είναι υψηλής πυκνότητας
πολυαιθυλένιο και θα έχει πάχος 1.5mm, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
µελέτη.
Η τοποθέτηση της γεωµεµβράνης θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή και από εξειδικευµένο προσωπικό, µε τέτοιο τρόπο ώστε η επιφάνεια
της µεµβράνης να παραµείνει λεία και µετά την διαδικασία της συγκόλλησης.
6.1.3.3 Γεωυφάσµατα
Θα ακολουθηθούν τα προβλεπόµενα στην µελέτη.
Το γεωύφασµα προστασίας τοποθετείται πάνω από τη γεωµεµβράνη και σε όλα τα
σηµεία της, ώστε να καλυφθεί αυτή πλήρως. Το γεωύφασµα θα είναι από
πολυπροπυλένιο (ΡΡ), µη υφαντό και βάρους 300gr/m2. Στον σχετικό πίνακα της
µελέτης παρατίθενται οι ελάχιστες τιµές των τεχνικών χαρακτηριστικών του
γεωυφάσµατος που θα διαστρωθεί πάνω από τη γεωµεµβράνη.
Προτείνεται να τοποθετηθεί γεωύφασµα προστασίας, βάρους 300gr/m2 που πληροί
όλες τις σχετκές προδιαγραφές.
Επίσης τοποθετείται γεωύφασµα προστασίας της γεωσυνθετικής στρώσης
αποστράγγισης. Το γεωύφασµα αυτό θα είναι το ίδιο ακριβώς µε το γεωύφασµα
προστασίας της µεµβράνης, δηλ. θα είναι βάρους 300gr/m2 και θα είναι θερµικά
συγκολληµένο στην γεωσυνθετική αποστραγγιστική στρώση.
Το γεωύφασµα διαχωρισµού, βάρους 300gr/m2 τοποθετείται µεταξύ των
απορριµµάτων και της στρώσης αποστράγγισης.
6.1.3.4 Άµµος Προστασίας
Θα ακολουθηθούν τα προβλεπόµενα στην µελέτη.
Τοποθετείται πάνω από το γεωύφασµα προστασίας της µεµβράνης, στην περιοχή
τυο πυθµένα της λεκάνης, και θα έχει πάχος τουλάχιστον 10cm, διάµετρο κόκκων
µικρότερη των 8mm, κατά προτίµηση από άµµο θαλάσσης.
6.1.3.5 Στρώση Αποστράγγισης Στραγγισµάτων
Θα ακολουθηθούν τα προβλεπόµενα στην µελέτη
6.1.3.5.2 Έλεγχοι συνθετικού στραγγιστηρίου
Θα ακολουθηθούν τα προβλεπόµενα στην µελέτη.
6.1.3.5.3 Απολήξεις Στρώσεων - Τάφρος Αγκύρωσης
Θα ακολουθηθούν τα προβλεπόµενα στην µελέτη.
6.1.4 Συλλογή Στραγγισµάτων
Ο σχεδιασµός του συστήµατος συλλογής στραγγισµάτων έχει άµεση σχέση µε :
- την επιλογή της µεθόδου στεγανοποίησης του Χ Υ. Τ.Α.,
- την ανάπτυξη συνολικού πλάνου του Χ Υ. Τ.Α. συµπεριλαµβανοµένης της
τοποθέτησης των οδών αποστράγγισης και συλλογής στραγγισµάτων και των
αγωγών αποµάκρυνσής τους, και
- την επιλογή και σχεδιασµό του συστήµατος µεταφοράς, και συλλογής των
στραγγισµάτων.
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6.1.4.1 Επιλογή Συστήµατος Στεγανοποίησης
Η επιλογή της τεχνικής στεγανοποίησης θα συναρτηθεί µε τα γεωλογικά
χαρακτηριστικά της περιοχής όπου εγκαθίσταται η µονάδα υγειονοµικής ταφής
αφενός και από τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους αφετέρου.
6.1.4.2 Συλλογή στραγγισµάτων
Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα, η παραγωγή στραγγισµάτων αποτελεί, ίσως,
τη δυσµενέστερη επίπτωση της λειτουργίας ενός Χ.Υ.Τ.Α. µε άµεση επίπτωση στην
ποιότητα του εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Για το λόγο αυτό,
κατά την κατασκευή ενός τέτοιου έργου πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα
τόσο για ελαχιστοποίηση της παραγωγής τους όσο και για ασφαλή συλλογή και
επεξεργασία τους µε στόχο την αποφυγή της διείσδυσής τους στο υπέδαφος.
Η παρεµπόδιση της κατείσδυσης στραγγισµάτων στον υπόγειο υδροφορέα
επιτυγχάνεται αφενός µε την κατάλληλη στεγανοποίηση του πυθµένα του Χ.Υ.Τ.Α.,
όπως περιγράφηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, και αφετέρου µε τη διαµόρφωση των
πρανών και των επίπεδων επιφανειών του χώρου υπό κατάλληλες κλίσεις και την
κατασκευή κατάλληλου δικτύου αγωγών συλλογής των στραγγισµάτων.
Η λειτουργία του συστήµατος εξαρτάται από διάφορες παραµέτρους, όπως:
•
το ρυθµό συγκέντρωσης των στραγγισµάτων στο στρώµα απορροής τους
•
την απόσταση µεταξύ των παράλληλων αγωγών συλλογής
•
την διαπερατότητα του στρώµατος αποστράγγισης
•
την διαπερατότητα, την κλίση και το πάχος του στρώµατος στεγανοποίησης
6.1.4.2.1 Το δίκτυο συλλογής
Θα ακολουθηθούν τα προβλεπόµενα στην µελέτη. Συνοπτικά:
Για τους αγωγούς συλλογής θα ισχύουν τα εξής:
- Θα είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και ονοµαστικής πίεσης
l0ΑΤΜ
- Θα είναι διάτρητοι κατά τα 2/3 ώστε να συλλέγουν τα στραγγίσµατα από όλα
τα σηµεία κάθε υποτµήµατος του Χ.Υ. Τ.Α. (κ. Υ.Α. 114218/17-11-97).
- Θα έχουν ελάχιστη εσωτερική διάµετρο 150mm ώστε να ανταποκρίνονται
στην παροχέτευση της εκτιµώµενης ποσότητας στραγγισµάτων (K.Υ.Α.
114218/17-11-97).
Το φρεάτιο συλλογής των στραγγισµάτων θα είναι κατάλληλα εξοπλισµένο ώστε:
- Να
τροφοδοτείται
απρόσκοπτα
η
Εγκατάσταση
Επεξεργασίας
Στραγγισµάτων.
- Οι παροχές αιχµής (στραγγίδια και βροχοστραγγίδια) να συλλέγονται και να
µεταφέρονται σε κατάλληλη δεξαµενή αποθήκευσης στο χώρο της
εγκατάστασης επεξεργασίας.
- Η στήλη των στραγγισµάτων στον πυθµένα του Χ.Υ.Τ.Α. να µην υπερβαίνει
σε καµία περίπτωση τα 30cm.
6.1.4.2.2 ∆ιαστασιολόγηση του δικτύου
Για τη διαστασιολόγηση του δικτύου συλλογής στραγγισµάτων λαµβάνεται υπόψη η
ηµερήσια παροχή αιχµής τους, η οποία µε βάση τα στοιχεία του µετεωρολογικού
Σταθµού Απολακκιάς δίνει µέγιστο ύψος κατακρηµνισµάτων 24ώρου:
i =l00mm/ηµέρα
Στο συγκεκριµένο έργο, για τη δυσµενέστερη περίπτωση που είναι η πρώτη ηµέρα
λειτουργίας του έργου (ο χώρος δεν έχει καθόλου απόβλητα και λειτουργεί πρακτικά
ως λιµνοδεξαµενή), για επιφάνεια ίση µε την επιφάνεια της Α2 φάσης (23,5
στρέµµατα) και για βροχόπτωση ίση µε 100 mm/day (δηλαδή µε την παραδοχή ότι σε
µία ηµέρα έχουµε περίπου το 17% της ετήσιας βροχόπτωσης, ποσότητα που
θεωρείται πολύ µεγάλη), η παροχή αιχµής υπολογίζεται σε 97,92 m3/ ώρα.
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6.1.4.2.3 Υπολογισµός παροχετευτικότητας αγωγών στραγγισµάτων
Ο πιο αξιόπιστος τρόπος υπολογισµού των διαστάσεων των αγωγών του ΧΥΤΑ
εκφράζεται από την εξίσωση του Manning (Manning' s equation).
Με την εξίσωση αυτή προσδιορίζεται η υδραυλική επάρκεια του δικτύου συλλογής
στραγγισµάτων, όπως φαίνεται στα τεύχη της µελέτης.
6.1.4.2.4 ∆ίκτυο συλλογής
Θα ακολουθηθούν τα προβλεπόµενα στην µελέτη. Συνοπτικά:
Για την συλλογή των στραγγισµάτων θα κατασκευαστεί ένα δίκτυο συλλεκτήριων
αγωγών όπως φαίνεται στην γενική διάταξη έργων. Ο κεντρικός συλλεκτήριος
αγωγός θα είναι τοποθετηµένος εντός τοπικής βάθυνση ς και θα οδεύει στα
χαµηλότερα σηµεία του πυθµένα. Στον εσωτερικό πόδα του αναχώµατος θα
κατασκευαστεί τάφρος µέσα στην οποία θα καταλήγουν τα στραγγίσµατα από το
δίκτυο και από εκεί θα καταλήγουν στο φρεάτιο συλλογής - ελέγχου µε άντλησή τους.
Το δίκτυο στραγγισµάτων θα αποτελείται από 8 δευτερεύοντες αγωγούς ελάχιστης
διατοµής Φ180 και Φ200 και έναν κύριο αγωγό ελάχιστης διαµέτρου Φ355.
6.1.4.2.5 ∆ίκτυο επανακυκλοφορίας
Από τη µονάδα επεξεργασίας στραγγιδίων τα στραγγίσµατα, µε τη βοήθεια αντλίας
και αντίστοιχου δικτύου, θα επανακυκλοφορούν στο σώµα του ΧΥΤΑ όταν αυτό
απαιτείται.
6.1.4.3 Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Συλλογής Στραγγισµάτων
Θα εφαρµοσθούν οι προβλεπόµενες στην µελέτη και αφορούν:
6.1.4.3.1 ∆ίκτυο προστασίας αγωγών συλλογής
6.1.4.3.2 Σύστηµα καθαρισµού
6.1.4.3.3 Αγωγοί Συλλογής Στραγγισµάτων
6.1.4.3.4 Σύστηµα εξόδου στραγγισµάτων από τη λεκάνη ταφής
6.1.4.3.5 Μεταφοράς στραγγισµάτων εκτός λεκάνης απόθεσης
6.1.5 Επεξεργασία Στραγγισµάτων
6.1.5.1 Γενικά κριτήρια
Για την επεξεργασία των στραγγισµάτων του Χ.Υ.Τ.Α. επιλέγεται σύστηµα δεξαµενών
ενεργού ιλύος διακοπτόµενης λειτουργίας, σύστηµα γνωστό ως SBR (Sequential
Batch Reactor), κατά το οποίο δεν απαιτείται ξεχωριστή δεξαµενή διαχωρισµού των
στερεών (∆εξαµενή Καθίζησης), αφού όλες οι διεργασίες πραγµατοποιούνται
διαδοχικά σε µία δεξαµενή.
Η επιλεγείσα µέθοδος επεξεργασίας για την παρούσα περίπτωση είναι αυτή των
SBR δεξαµενών, µε όλες τις διεργασίες αερισµού και καθίζησης να
πραγµατοποιούνται διαδοχικά στην ίδια δεξαµενή.
Συνοπτικά, η εγκατάσταση επεξεργασίας θα περιλαµβάνει κατ' ελάχιστο τα εξής
κύρια υποσυστήµατα:
1.
Φρεάτιο εισόδου - προσθήκης θρεπτικών
2.
∆εξαµενή εξισορρόπησης - αποθήκευσης συλλεγόµενων στραγγισµάτων
3.
Βιολογική βαθµίδα µε αντιδραστήρες SBR
4.
∆εξαµενή αποθήκευσης & αντλιοστάσιο επεξεργασµένων στραγγισµάτων
5.
∆εξαµενή αποθήκευσης ιλύος & αντλιοστάσιο απαγωγής της περίσσειας
ιλύος.
6.
Οικίσκο Η/Ζ, φυσητήρων, αυτοµατισµών και δοσοµετρικών αντλιών της
εγκατάστασης.
Τα στραγγίσµατα µεταφέρονται στην εγκατάσταση από τον Χ.Υ.Τ.Α. και καταλήγουν
στο φρεάτιο εισόδου και εν συνεχεία στη δεξαµενή εξισορρόπησης, από όπου
τροφοδοτούν τη βιολογική βαθµίδα και συγκεκριµένα τις δεξαµενές SBR. Στο φρεάτιο
εισόδου πραγµατοποιείται και δοσοµέτρηση των απαραίτητων θρεπτικών (διάλυµα
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φωσφορικού οξέος), καθώς απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία των βιολογικών
διεργασιών.
Στις δεξαµενές SBR επιτελούνται οι διεργασίες της αποµάκρυνσης του οργανικού
φορτίου, της νιτροποίησης και απονιτροποίησης και της διαύγαση ς των
επεξεργασµένων. Τα επεξεργασµένα στραγγίσµατα οδηγούνται προς της δεξαµενή
αποθήκευσης ενώ η περίσσεια ιλύος προς τη δεξαµενή αποθήκευσης ιλύος. Επίσης
θα κατασκευαστεί οικίσκος εξυπηρέτησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Στραγγισµάτων που θα στεγάζει τους φυσητήρες αερισµούς, το ηλεκτροπαραγωγό
ζεύγος, τον ηλεκτρικό πίνακα, τον πίνακα αυτοµατισµών της εγκατάστασης και τέλος
το δοσοµετρικό συγκρότηµα θρεπτικών της εγκατάστασης.
Αναλυτικά οι επί µέρους µονάδες της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισµάτων
περιγράφονται στη συνέχεια.
6.1.5.3.1 Φρεάτιο εισόδου
Αρχικά τα στραγγίσµατα οδηγούνται στο φρεάτιο εισόδου της εγκατάστασης στο
οποίο γίνεται και η προσθήκη των θρεπτικών (διάλυµα φωσφορικού οξέος) το οποίο
απαιτείται για τις βιολογικές διεργασίες. Το φρεάτιο εισόδου θα βρίσκεται οµότοιχα
της δεξαµενής εξισορρόπησης - αποθήκευσης στραγγισµάτων και οι ωφέλιµες
διαστάσεις του θα είναι 2,0m x 2,0m x 3,0m (µήκος x πλάτος x βάθος υγρού). Μέσω
υπερχείλισης τα στραγγίσµατα θα οδηγούνται προς της δεξαµενή εξισορρόπησης
¬αποθήκευσης.
6.1.5.3.2
∆εξαµενή
εξισορρόπησης
αποθήκευσης
συλλεγόµενων
στραγγισµάτων
Τα στραγγίσµατα στη συνέχεια οδηγούνται στη δεξαµενή εξισορρόπησης
¬αποθήκευσης συλλεγόµενων στραγγισµάτων, από όπου τροφοδοτούνται οι
δεξαµενές της βιολογικής βαθµίδας (αντιδραστήρες SBR). Η δεξαµενή
εξισορρόπησης ¬αποθήκευσης συλλεγόµενων στραγγισµάτων στοχεύει στην
προσωρινή αποθήκευση των υπερβολικών παροχών που καταλήγουν στο δίκτυο
συλλογής στραγγισµάτων.
Η δεξαµενή είναι κατάλληλα διαστασιολογηµένη και σχεδιασµένη ώστε αφενός να
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της µονάδας επεξεργασίας και αφετέρου να
παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης βροχοστραγγιδίων. Η δεξαµενή είναι κλειστή,
κατασκευάζεται από οπλισµένο σκυρόδεµα και ο ωφέλιµος όγκος της ανέρχεται σε
400 m3. Τα προτεινόµενα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της δεξαµενής είναι:
• Μήκος δεξαµενής: 12,5m
• Πλάτος δεξαµενής: 10m
• Βάθος υγρών δεξαµενής: 5m
Ο πυθµένας της δεξαµενής θα έχει κλίση και ειδική διάταξη για τη δυνατότητα
έκπλυσής της κατά διάρκεια εργασιών συντήρησης και καθαρισµού. Εντός της
δεξαµενής θα τοποθετηθεί αναδευτήρας για την πλήρη ανάµιξη και οµογενοποίηση
των εισερχόµενων σε αυτή στραγγισµάτων.
Όµοτοιχα δεξαµενής εξισορρόπησης - αποθήκευσης στραγγισµάτων κατασκευάζεται
το αντλιοστάσιο τροφοδοσίας της βιολογικής βαθµίδας. Το αντλιοστάσιο είναι
κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα και επισκέψιµο µέσω αφαιρούµενου
καλύµµατος και κλίµακας επίσκεψης. Εντός του αντλιοστασίου τοποθετούνται δύο
υποβρύχιες αντλίες (εκ των οποίων η µία εφεδρική). Η προτεινόµενη δυναµικότητα
κάθε αντλίας είναι ίση 30 m3/h.
Από το αντλιοστάσιο τροφοδοσίας και µέσω καταθλιπτικού αγωγού τα στραγγίδια
οδηγούνται προς τις δεξαµενές βιολογικές επεξεργασίας (δεξαµενές SBR).
6.1.5.3.3 ∆εξαµενές βιολογικής επεξεργασίας - δεξαµενές SBR
Από τη δεξαµενή εξισορρόπησης τα στραγγίσµατα και µέσω του αντλιοστασίου
τροφοδοσίας θα καταλήγουν στις δεξαµενές διακοπτόµενης λειτουργίας SBR.
Προτείνεται να κατασκευαστούν δύο κυκλικές δεξαµενές SBR συνολικού όγκου
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1180m3. Οι ωφέλιµες προτεινόµενες διαστάσεις κάθε αντεδραστήρα SBR
παρουσιάζονται στη συνέχεια:
Ακτίνα 6.1 m
Βάθος υγρών 5m
Ωφέλιµος όγκος 584 m3
Η τροφοδοσία κάθε δεξαµενής θα γίνεται υπό ανοξικές συνθήκες οι οποίες θα
διαρκούν 7,0h. Τα στραγγίσµατα σε κάθε δεξαµενή SBR θα αερίζονται για χρονική
διάρκεια 13,5 h, ενώ παράλληλα θα επιτυγχάνεται και η ανάµιξή τους ώστε να
διατηρείται σε αιώρηση το ανάµικτο υγρό. Ακολούθως, σταµατά ο αερισµός και
επέρχεται ηρεµία για περίπου 1,0 h, οπότε τα εν αιώρηση βιολογικά στερεά
καθιζάνουν. Τα υπερκείµενα υγρά από κάθε δεξαµενή SBR οδηγούνται µέσω
αντλιτοστασίου στη δεξαµενή αποθήκευσης των επεξεργασµένων, ενώ τα
καθιζάνοντα στερεά οδηγούνται µέσω αντλιώ, που βρίσκονται σε αντλιοστάσιο
παράπλευρα των δεξαµενών SBR, στην δεξαµενή αποθήκευσης λάσπης.
Ο αερισµός των στραγγισµάτων θα γίνεται µε διάχυση αέρα. Στις δεξαµενές SBR θα
παρέχεται ποσότητα αέρα ικανή να διατηρεί σε αιώρηση όλα τα βιολογικά στερεά. Θα
επικρατούν συνθήκες ολικής ανάµιξης. Ο επαρκής αερισµός έχει σαν αποτέλεσµα
την οξείδωση των ανθρακούχων (µείωση επαρκής αερισµός BODs) και αζωτούχων
ενώσεων (νιτροποίηση αζώτου), επιτυγχάνοντας τιµών διαλυµένου οξυγόνου πάνω
από 2,0 mgr/l αποφεύγοντας τις οσµές και τις συγκεντρώσεις εντόµων. Ο αερισµός
των στραγγισµάτων θα γίνεται µε διάχυση αέρα από σύστηµα διαχυτήρων ελαστικής
µεµβράνης ανθεκτικών σε υγρά όπως τα στραγγίσµατα που θα καλύπτουν όλο τον
πυθµένα της κάθε δεξαµενής Η τροφοδοσία του συστήµατος διαχυτήρων µε αέρα θα
γίνεται µέσω δύο φυσητήρων (ένας σε λειτουργία και ένας σε εφεδρεία).
Οι φυσητήρες θα ικανοποιούν τόσο τη µέγιστη ζήτηση οξυγόνου όσο και τις
απαιτήσεις ανάδευσης και θα είναι εγκατεστηµένοι εντός ηχοµονωµένου χώρου σε
οικίσκο. Η ρύθµιση της διανοµής αέρα προς τις δεξαµενές SBR θα γίνεται µε
δικλείδες ρύθµισης στους αγωγούς αέρα.
6.1.5.3.4 ∆εξαµενή αποθήκευσης και αντλιοστάσιο επεξεργασµένων
στραγγισµάτων
Πλησίον του συστήµατος SBR, θα κατασκευαστεί δεξαµενή αποθήκευσης και
ανακυκλοφορίας των επεξεργασµένων στραγγισµάτων. Μέρος των διαυγασµένων
υγρών από της δεξαµενή αποθήκευσης θα µεταφέρονται σε Μονάδα Βιολογικού
Καθαρισµού αστικών λυµάτων για περαιτέρω επεξεργασία. Η δεξαµενή
αποθήκευσης των επεξεργασµένων θα τροφοδοτείται από τις δεξαµενές SBR µέσω
αντλιοστασίου. Εντός της δεξαµενής επεξεργασµένων θα τοποθετηθούν δύο αντλίες
(µία σε λειτουργία και µία σε εφεδρεία) κατάλληλης παροχής 10 m3/h και κατάλληλου
µανοµετρικού που θα ανακυκλοφορούν τα στραγγίσµατα τον Χ.Υ.Τ.Α.
Το αντλιοστάσιο θα διαθέτει τους κατάλληλους µηχανισµούς για την ανύψωση των
αντλιών για αντικατάσταση ή συντήρηση.
Προτείνεται δεξαµενή µε διαστάσεις 10,0m x 7,5m και βάθος υγρού 3,5 m. Ο
συνολικός όγκος της δεξαµενής θα είναι 262.5 m3 προσφέροντας χρόνο παραµονής
ίσο µε 262.5/86.16= 3.05 ηµέρες.
6.1.5.3.5 ∆εξαµενή αποθήκευσης ιλύος
Η περίσσεια ιλύς από το σύστηµα των δεξαµενών SBR θα οδηγείται προς τη
δεξαµενή αποθήκευσης. Η δεξαµενή θα παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης της
λάσπης τουλάχιστον 3 ηµερών.
Η δεξαµενή ιλύος, η οποία λειτουργεί και ως δεξαµενή πάχυνσης έχει προτεινόµενες
ωφέλιµες διαστάσεις 4,5 x 4,5 m και πλευρικό ωφέλιµο βάθος υγρών ίσο µε 3,5 m. Ο
συνολικός ενεργός όγκος της δεξαµενής ανέρχεται στα 60,75 m3 , εκ των οποίων τα
22m3 αντιστοιχούν στην παχυνµένη λάσπη, εξασφαλίζοντας χρόνο παραµονής
µεγαλύτερο από 3 ηµέρες. Ο πυθµένας της είναι διαµορφωµένος µε κλίση 450 ώστε
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να επιτυγχάνεται η µεταφορά της καθιζάνουσας ιλύος προς το κέντρο της δεξαµενής
(σηµείο εξόδου της ιλύος).
Η πλεονάζουσα ιλύς εισέρχεται στο κέντρο της δεξαµενής, µέσω ειδικής διάταξης
εισροής, που αναστρέφει τη ροή και περιορίζει την κινητική τους ενέργεια.
Τα στραγγίδια της πάχυνσης της ιλύος θα καταλήγουν στη δεξαµενή εξισορρόπησης
για την επανεπεξεργασίας τους. Η λάσπη από τον πυθµένα της δεξαµενής αυτής θα
οδηγείται προς τελική διάθεση στον Χ.Υ.Τ.Α. µε τη βοήθεια κατάλληλων αντλιών που
βρίσκονται σε παρακείµενο φρεάτιο (υγρός θάλαµος αντλιοστασίου) του παχυντή.
Τοποθετούνται δύο αντλίες (εκ των οποίων η µία εφεδρική) δυναµικότητας 5,0 m3/h
η κάθε µία.
6.1.5.3.6 Οικίσκος Η/Ζ, αυτοµατισµών και δοσοµετρικών αντλιών
Ο οικίσκος θα έχει ωφέλιµη επιφάνεια τουλάχιστον 50m2 και θα περιλαµβάνει τους
εξής ανεξάρτητους χώρους:
•
Χώρος ηλεκτροπαργωγού ζεύγους (Η/Ζ)
•
Χώρος φυσητήρων
•
Χώρος ηλεκτρικού πίνακα και πίνακα αυτοµατισµών
•
Χώρος δοσοµετρικών συστηµάτων φωσφορικού οξέος.
6.1.5.4 ∆ιαστασιολόγηση επιµέρους µονάδων ΕΕΣ
6.1.5.4.1 ∆εδοµένα σχεδιασµού ΕΕΣ
Τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά εισόδου των προς επεξεργασία
στραγγισµάτων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6-8: ∆εδοµένα Σχεδιασµού ΕΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Μ.Μ.
Χ.Υ.Τ.Α. Χ.Α.∆.Α.
ΣΥΝΟΛΑ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
3
m /d
73.40
12.76
86.16
Μέση ηµερήσια παροχή
3
m /hr
3.06
0.53
3.59
3
m /d
110.10
19.15
129.25
Μέγιστη ηµερήσια παροχή
3
m /hr
4.59
0.80
5.39
ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
Βιοχηµικώς απαιτούµενο οξυγόνο, kg/d
734.00
127.60
861.60
BOD
mg/l
10000
10000
10000
kg/d
1321.2
229.68
1550.88
Χηµικώς απαιτούµενο οξυγόνο, COD
mg/l
18000
18000
18000
kg/d
36.70
6.38
43.08
Αιωρούµενα στερεά, SS
mg/l
500.0
500.0
500.0
kg/d
36.70
6.38
43.08
Ολικό άζωτο Kjeldahl, TKN
mg/l
500.0
500.0
500.0
kg/d
2.20
0.38
2.58
Ολικός φώσφορος, ΤΡ
mg/l
30.0
30.0
30.0

Επίσης, για τον σχεδιασµό λαµβάνονται: • Θερµοκρασία λυµάτων
Χειµώνα:
14 C
Καλοκαίρι:
22 C
Τονίζεται ότι ο σχεδιασµός πραγµατοποιείται για τη δυσµενέστερη περίπτωση,
δηλαδή για τη χειµερινή περίοδο, όπου λόγω της µειωµένης µικροβιακής
δραστηριότητας αλλά και λόγω της αυξηµένης παραγωγής στραγγιδίων απαιτούνται
µεγαλύτεροι όγκοι δεξαµενών.
6.1.5.4.2
∆εξαµενή
εξισορρόπησης
αποθήκευσης
συλλεγόµενων
στραγγισµάτων
Στη δεξαµενή εξισορρόπησης - αποθήκευσης θα οδηγούνται τα στραγγίσµατα από τα
φρεάτια συλλογής και ελέγχου τόσο του Χ.Υ.Τ.Α. όσο και του Χ.Α.∆.Α. Η δεξαµενή
αυτή έχει ως σκοπό την προσωρινή αποθήκευση των υπερβολικών παροχών που
καταλήγουν στο δίκτυο συλλογής στραγγισµάτων. Επίσης, η δεξαµενή στοχεύει στην
εξοµάλυνση των διακυµάνσεων της παροχής και των εισερχόµενων ρυπαντικών
φορτίων ώστε να βελτιστοποιείται η λειτουργία της βιολογικής επεξεργασίας που
ακολουθεί.
Η δεξαµενή διαστασιολογείται σύµφωνα µε τις απορροές του πλέον βροχερού µήνα
της τελευταίας 20ετίας. Επιπλέον, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας η
χωρητικότητά της πρέπει να επαρκεί σε κάθε περίπτωση για αποθήκευση
στραγγισµάτων τριών (3) ηµερών.
6.1.5.4.3 Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας - ∆εξαµενές SBR
Από τη δεξαµενή εξισορρόπησης - αποθήκευσης τα στραγγίσµατα θα οδηγούνται
µέσω του αντλιοστασίου τροφοδοσίας στη συνδυασµένη δεξαµενή αερισµού
¬καθίζησης. Εκεί µε τη βοήθεια συστήµατος διάχυσης µε ελαστικούς διαχυτές
παρέχεται το απαιτούµενο οξυγόνο για την ανάπτυξη βιολογικής ιλύος (βιοµάζας) και
την βιοαποικοδόµηση του οργανικού φορτίου.
- Παράµετροι Σχεδιασµού
ΠΙΝΑΚΑΣ 6-9: Παράµετροι σχεδιασµού
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µΗmax20
ΥΗ
bH
KSH
µΝmax20
Υn
bn
ΚΗ
VSS/TSS
ΚΝ
KSN
KDO
DO
α
β
iΝ
SVI

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Συντελεστής Ταχύτητας Ανάπτυξης Ετεροτροφικών µ/ο (20°C)
Συντελεστής Μετατροπής Ετεροτροφικής Βιοµάζας

ΤΙΜΗ
7 days-l
0,70
kgVSS/kgBODs
Ταχύτητα Φθοράς Ετεροτροφικών µ/ο
0,06 days-l
Συντελεστής Ηµικορεσµού Ανάπτυξης Ετεροτροφικών µ/ο
120 mg/l
Συντελεστής Ταχύτητας Ανάπτυξης Αυτοτροφικών µ/ο (20°C)
0,60 days-l
Συντελεστής Μετατροπής Αυτοτροφικής Βιοµάζας
0,15
Ταχύτητα Φθοράς Αυτοτροφικών µ/ο
0,05 days-l
Θερµοκρασιακός Συντελεστής
0,07
Λόγος Πτητικών προς Ολικά Στερεά
0,70
Θερµοκρασιακός Συντελεστής
0,116
Συντελεστής Ηµικορεσµού Ανάπτυξης Αυτοτροφικών µ/ο
0,5 mg/l
Συντελεστής Ηµικορεσµού ∆ιαλυµένου Οξυγόνου
0,5 mg/l
Συγκέντρωση ∆ιαλυµένου Οξυγόνου κατά τον Αερισµό
2,0 mg/l
Ποσοστό µη Βιοδιασπάσιµων Οργανικών Στερεών στα 0,10
Στραγγίσµατα
Ποσοστό Αδρανούς Υλικού που παράγεται κατά τη φθορά των 0,20
µ/ο
Περιεκτικότητα Βιοµάζας σε άζωτο
15%
∆είκτης όγκου ιλύος
120 ml/g

Οι χρόνοι που επιλέχθηκαν στο συγκεκριµένο σύστηµα προκειµένου να πληρούνται
οι απαιτήσεις εξόδου των επεξεργασµένων στραγγισµάτων είναι οι ακόλουθοι:
Tc = 24,0 h
Ts = 1,0 h
TD=1,0h
ΤΙ = 0,5
TDN= 7,0h
ΤΑ = 13,5 h
Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ανωτέρω χρόνοι προέκυψαν για λειτουργία ενός κύκλου
ανά δεξαµενή SBR και ηµέρα. Ο αριθµός των κύκλων λειτουργίας καθώς και η
διάρκεια της κάθε φάσης µπορούν να τροποποιηθούν εάν παραστεί ανάγκη, µέσω
του συστήµατος αυτοµατισµού, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στον απαιτούµενο
βαθµό επεξεργασίας ανάλογα µε τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των
εισερχόµενων στραγγισµάτων, που θα παρατηρηθούν στην πράξη.
Προσθήκη Θρεπτικών
Θα ακολουθηθούν τα προβλεπόµενα στην µελέτη.
∆ιαστασιολόγηση ∆εξαµενών SBR
Θα ακολουθηθούν τα προβλεπόµενα στην µελέτη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6-14: Υπολογισµός απαιτούµενου όγκου αντιδραστήρα
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Q
m
VF
Tc
ΤΕ
VT
Vo

Μ.Μ.
m3Id
m3
h
h
m3
m3

ΤΙΜΗ
86,16
1
86,16
24,0
21,5
1154,14
1067,98

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αποτελέσµατα επιλέγεται συνολικός όγκος αντιδραστήρων
ίσος µε 1160 m3. ∆εδοµένου ότι το σύστηµα θα λειτουργεί µε δύο δεξαµενές SBR ο
συνολικός όγκος κάθε δεξαµενής SBR θα είναι:
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VSBR,l= VSBR,2=580m3
Οι δεξαµενές θα είναι κυκλικές. Οι προτεινόµενες ωφέλιµες διαστάσεις της κάθε
δεξαµενής είναι:
• Ακτίνα δεξαµενής: 6,0m
• Βάθος υγρών δεξαµενής: 5m
Με την επιλογή δύο δεξαµενών SBR καλύπτεται πλήρως η ανάγκη της βιολογικής
επεξεργασίας. Επίσης, επιτυγχάνεται µείωση του λετουργικού κόστους µια που η µία
εκ των δύο µονάδων µπορεί να µη λειτουργεί σε περιπτώσεις µειωµένου φορτίου.
Τέλος υπάρχει ικανοποιητική εφεδρεία σε περίπτωση συντήρησης µίας εκ των δύο.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των
δεξαµενών SBR.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6-15: Λειτουργικά χαρακτηριστικά αντιδραστήρων SBR
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΘC,Α
ΘC,Ε
ΘC
VT(ανά SBR)
VF(ανά SBR)
V0 (ανά SBR)
ΜX
MLSS

Μ.Μ.
days
days
days
m3
m3
m3
Kg
Mg/l

ΤΙΜΗ
8,1
12,0
13,4
580
45
535
4053
6988

ΠΙΝΑΚΑΣ 6-17: Υπολογισµός ηµερήσιας παροχής περίσσειας ιλύος
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
W
MLSSw
Qw

Μ.Μ.
Kg/d
Kg/m3
m3/d

ΤΙΜΗ
604,9
8,00
75,6

6.1.5.4.4 ∆εξαµενή αποθήκευσης και αντλιοστάσιο επεξεργασµένων
στραγγισµάτων
Τα επεξεργασµένα στραγγίδια από τους αντιδραστήρες SBR, οδηγούνται στη
δεξαµενή αποθήκευσής τους. Η δεξαµενή έχει προτεινόµενες διαστάσεις
10,0x7,50x3,50m κι έχει ωφέλιµο όγκο 262,5 m3. Ο ανωτέρω όγκος καλύπτει όγκος
καλύπτει τις ανάγκες αποθήκευσης της µέσης παροχής σχεδιασµού για τη
δυσµενέστερη περίπτωση των (86,16 m3/d) για χρονική περίοδο µεγαλύτερη των
τριών ηµερών.
Για την ανακυκλοφορία των επεξεργασµένων στραγγιδίων στη µάζα των
απορριµάτων, τοποθετούνται δύο υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες (η µία
εφεδρική), προτεινόµενης δυναµικότητας 10 m3 /h η καθεµία.
6.1.5.4.5 ∆εξαµενή αποθήκευσης ιλύος και αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας
ιλύος προς ΧΥΤΑ
Η περίσσεια ιλύος από τους αντιδραστήρες SBR θα οδηγείται στη δεξαµενή
αποθήκευσης στην οποία θα συντελείται και η πάχυνση αυτής, προκειµένου να
συµπυκνωθεί και διατεθεί στον Χ.Υ.Τ.Α. Η δεξαµενής έχει ορθογωνική κάτοψη µε
κωµικό πυθµένα, προτεινόµενες ωφέλιµες διαστάσεις 4,5x4,5x3,50 m και ωφέλιµο
όγκο 60,75 m3.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6-18: Υπολογισµός δεξαµενής αποθήκευσης ιλύος
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Μ.Μ.
ΤΙΜΗ
W
KgSS/d
604,9
Συγκέντρωση παχυµένης Kg/m3
30
ιλύος
Παροχή παχυµένης ιλύος
m3/d
20,16
3
Όγκος δεξαµενής ιλύος
Kg/m
60,75
Χρόνος παραµονής ιλύος d
3,01
στη δεξαµενή
Όπως προκύπτει από τους υπολογισµούς, ο χρόνος παραµονής της παχυµένης
ιλύος, είναι σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 3 ηµέρες. Για την ανακυκλοφορία της
παχυµένης ιλύος προς τον Χ.Υ.Τ.Α. τοποθετούνται σε αντλιοστάσιο οµότοιχα της
δεξαµενές δύο αντλίες (εκ των οποίων η µία εφεδρική) παροχής 5 m3/h.
6.1.5.4.6 Συγκεντρωτικός προτεινόµενος ΗΜ εξοπλισµός ΕΕΣ
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται συγκεντρικά ο προτεινόµενος κύριος
ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισµάτων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6-19:Κύριος Ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός ΜΕΣ

Α. ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ - ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΒΡΟΧΟΣΤΡΑΓΓΙ∆ΙΩΝ
Α1. ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων
Τύπος
Εγκατεστηµένη Ισχύς

τεµ.

1

Κατακόρυφου άξονα
KW

1.92

Α2. ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΡΟΧΟΣΤΡΑΓΓΙ∆ΙΩΝ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ (FLOWJET)
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων

τεµ.

1

Παρεχόµενο οξυγόνο
Εγκατεστηµένη Ισχύς
Απορροφούµενη Ισχύς

kgΟ2/h
KW
KW

7.00
7.00
5.90

ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΩΝ SBR
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων
Τύπος
Παροχή Λειτουργίας
Εγκατεστηµένη Ισχύς
Απορροφούµενη Ισχύς
Μέγιστος Αριθµός Στροφών

τεµ.
1+1R
Υποβρύχια, Φυγοκεντρική
3
m /h
30
KW
2.61
KW
2.00
rpm
980

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων
Τύπος
∆υναµικότητα

τεµ.
Βαρούλκο σε ικρίωµα
tn

1
0.5

Β. ∆ΕΞΕΜΑΝΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΩΝ SBR
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ΒΙ. ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ SBR
ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων

τεµ.

Τύπος
Παροχή Λειτουργίας
Μανοµετρικό
Εγκατεστηµένη Ισχύς

Λοβοειδείς, Θετικής, Εκτώπισης
3
m /h
400
mbar
600
KW
12.00

∆ΙΑΧΥΤΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Αριθµότ Εγκατατεστηµένων ∆ιαχυτών (συνολικά)
Τύπος
Παροχή Λειτουργίας
Υλικό Κατασκευής Πλασίου

τεµ.
Λεπτής Φυσαλίδας
m3/h
Ανοξείδωτος Χάλυβας

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ∆ΙΑΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (DO)
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων

τεµ.

2

ΜΕΤΡΗΤΕΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΕΡΕΩΝ
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων

τεµ.

2

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΡΗ
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων

τεµ.

2

2+1R

138
7.95

Β2. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ∆ΙΑΥΓΑΣΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ∆ΙΑΥΓΑΣΜΕΝΩΝ
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων

τεµ.

2+2R

Τύπος
Παροχή Λειτουργίας
Εγκατεστηµένη Ισχύς
Απορροφούµενη Ισχύς
Μέγιστος Αριθµός Στροφών

Υποβρύχια,
Φυγοκεντρική
3/
m h
KW
KW
rpm

45
3.20
2.50
980

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων
Τύπος
∆υναµικότητα

τεµ.
Βαρούλκο σε ικρίωµα
tn

0.5

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ∆ΙΑΥΓΑΣΜΕΝΩΝ
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων

τεµ.

2

Τύπος

Ηλεκτροµαγνητικός, Αγωγού

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων
Τύπος

τεµ.
Πλωτήρα

2

2

Β3. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ
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ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων

2+2R

Τύπος
Παροχή Λειτουργίας
Εγκατεστηµένη Ισχύς
Απορροφούµενη Ισχύς
Μέγιστος Αριθµός Στροφών

τεµ.
Υποβρύχια,
Φυγοκεντρική
3/
m h
KW
KW
rpm

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων
Τύπος
∆υναµικότητα

τεµ.
Βαρούλκο σε ικρίωµα
tn

2
0.5

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων

τεµ.

2

Τύπος

Ηλεκτροµαγνητικός, Αγωγού

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων
Τύπος

τεµ.
Πλωτήρα

2

1+1R

Τύπος
Παροχή Λειτουργίας
Εγκατεστηµένη Ισχύς
Απορροφούµενη Ισχύς
Μέγιστος Αριθµός Στροφών

τεµ.
Υποβρύχια,
Φυγοκεντρική
3/
m h
KW
KW
rpm

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων
Τύπος
∆υναµικότητα

τεµ.
Βαρούλκο σε ικρίωµα
tn

0.5

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων

τεµ.

1

Τύπος

Ηλεκτροµαγνητικός, Αγωγού

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων
Τύπος

τεµ.
Πλωτήρα

20
1.81
1.30
980

Γ. ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων

5
1.65
1.30
980

1

1

∆. ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓ ΑΣΜΕΝΩΝ
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Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων
Τύπος
Παροχή Λειτουργίας
Εγκατεστηµένη Ισχύς
Απορροφούµενη Ισχύς
Μέγιστος Αριθµός Στροφών

τεµ.
Υποβρύχια,
Φυγοκεντρική
3/
m h
KW
KW
rpm

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων
Τύπος
∆υναµικότητα

τεµ.
Βαρούλκο σε ικρίωµα
tn

0.5

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων

τεµ.

1

Τύπος

Ηλεκτροµαγνητικός, Αγωγού

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων
Τύπος

τεµ.
Πλωτήρα

1

∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ Η3ΡΟ4
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων
Παροχή Λειτουργίας
Εγκατεστηµένη Ισχύ;

τεµ.
lt/h
KW

1+1R
0-5
0.27

∆ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ Η3ΡΟ4
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων
Όγκος
∆ιάλυµα
Υλικό Κατασκευής

τεµ.
3
m
14% NaOCl
Πολυαιθυλένιο, ΡΕ

1
0.5

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων
Παροχή Μονάδας
Τύπος
Εγκατεστηµένη Ισχύς

τεµ.
3/
Nm h
Αξονικός
KW

1
500

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ∆ΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
Αριθµός Εγκατατεστηµένων Μονάδων
Τύπος

τεµ.
Μαγνητικός

1

1+1R

10
1.7
1.36
980

1

Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ Η3ΡΟ4

0.25

6.1.5.4.7 ∆ιάθεση επεξεργασµένων στραγγισµάτων
Τα επεξεργασµένα στραγγίσµατα θα συλλέγονται στη δεξαµενή αποθήκευσης
επεξεργασµένων στραγγισµάτων από όπου θα γίνεται η τελική τους διάθεση.
Η τελική τους διάθεση σύµφωνα µε το σχεδιασµό, αφορά στην ανακυκλοφορία των
επεξεργασµένων στραγγισµάτων προκειµένου να ρυθµιστεί η παραγωγή βιοαερίου.
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6.1.6 ∆ιαχείριση Βιοαερίου
6.1.6.1.1 Γενικά στοιχεία
Στον εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. προτείνεται η ενεργητική άντληση του βιοαερίου από
κατακόρυφα φρεάτια άντλησης, τα οποία θα κατασκευαστούν σταδιακά παράλληλα
µε την ανάπτυξη του χώρου.
Τα φρεάτια κατασκευάζονται σε προκαθορισµένα σηµεία εντός της µάζας των
απορριµµάτων παράλληλα µε την πρόοδο των εργασιών υγειονοµικής ταφής. Στο
εσωτερικό των φρεατίων τοποθετούνται κάθετοι διάτρητοι αγωγοί άντλησης του
βιοαερίου, οι οποίοι καταλήγουν σε αδιάτρητο τµήµα αγωγού και συνδέονται µέσω
οριζόντιου δικτύου µε πυρσό άντλησης και καύσης για την ασφαλή τελική διάθεση
του αερίου.
Εναλλακτικά η απαερίωση µπορεί να γίνει µε γεωτρήσεις που θα κατασκευάζονται
σταδιακά, ανάλογα µε την ανάπτυξη του αναγλύφου, στα περαιωµένα πρανή του
χώρου.
6.1.6.1.2 Αναµενόµενη ποσότητα βιοαερίου
Στον υπό µελέτη Χ.Υ.Τ.Α., η µέγιστη ποσότητα βιοαερίου που αναµένεται να
παραχθεί ανέρχεται σε 416,89 m3/hr κατά το 130 έτος µετά το πέρας της διάρκειας
ζωής του κυττάρου Α2. Όπως όµως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 5.5.3,
λαµβάνοντας υπόψη και τις ποσότητες που εκτιµάται ότι θα παράγονται και από το
ΧΑ∆Α, η συνολική ποσότητα ανέρχεται στα 613,56 m3/hr.
Για τη συνολική έκταση, η µέγιστη µοναδιαία παροχή θα είναι:
Qβιοαερίου = 416,89 m3/hr ÷ 40.500m2 = 15,151t/hr/m2
Η ακτίνα επιρροής κάθε φρεατίου είναι R = 23,12m.
Η απόσταση και τα λοιπά στοιχεία του δικτύου κρίνονται σαν τα απολύτως
ενδεικνυόµενα για τον υπό µελέτη Χ.Υ.Τ.Α., για τους εξής λόγους:
Βρίσκεται µέσα στα διεθνώς παραδεκτά όρια απόστασης φρεατίων βιοαερίου που
κυµαίνεται µεταξύ 40-60m.
Η απόδοση του συστήµατος σε βιοαέριο, λόγω της µικρής δυναµικότητας του
Χ.Υ.Τ.Α., είναι σχετικά χαµηλή. Αυτό συνεπάγεται και την µικρή ακτίνα επιρροής κάθε
φρεατίου από την οποία εξαρτάται και η επιλεγόµενη απόσταση µεταξύ τους.
Το σχετικά µικρό δυναµικό σε βιοαέριο επιβάλλει τη λειτουργία του συστήµατος
άντλησης µε χαµηλή πίεση αναρρόφησης, που υποβοηθείται από τη µικρή
απόσταση µεταξύ των φρεατίων. Μεγαλύτερη απόσταση θα επέβαλλε λειτουργία µε
µεγαλύτερη πίεση αναρρόφησης που λόγω και του µικρού βάθους του Χ.Υ.Τ.Α. θα
ευνοούσε την είσοδο ατµοσφαιρικού αέρα σε αυτήν, µε κακές συνέπειες για την
πορεία της βιοσταθεροποίησης και µεθανογένεσης.
6.1.6.1.3 Σύστηµα συλλογής και άντλησης του βιοαερίου
Θα ακολουθηθούν τα προβλεπόµενα στην µελέτη.
Όλα τα τµήµατα του δικτύου συλλογής κατασκευάζονται από υλικά ανθεκτικά στο
διαβρωτικό περιβάλλον του βιοαερίου.
1. Τελική διάθεση του βιοαερίου από το Χ.Υ. Τ.Α. Νότιας Ρόδου
Η τελική διάθεση του βιοαερίου που θα παράγεται στον εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. αφορά
στην καύση του σε κατάλληλη για το σκοπό αυτό εγκατάσταση (πυρσό καύσης),
όπως προδιαγράφεται από τη σχετική νοµοθεσία.
Ο πυρσός τοποθετείται σε υψηλό επίπεδο του χώρου, µε στόχο τη φυσική
αφύγρανση του βιοαερίου και την κίνηση των συµπυκνωµάτων προς τα φρεάτια
άντλησης. Η λύση αυτή επιτρέπει την καλύτερη λειτουργία του δικτύου.
Η µονάδα καύσης θα έχει τη δυνατότητα συνεχούς ή διακεκοµµένης λειτουργίας και
επίσης, µπορεί να λειτουργεί και για την απλή εκτόνωση του βιοαερίου.
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Ο πυρσός καύσης για τον εν λόγω χώρο θα έχει ενδεικτικά δυναµικότητα της τάξης
των 600 m3/hr.
Σε κάθε περίπτωση ο πυρσός θα περιλαµβάνει τις εξής διατάξεις:
1.
∆οχείο κατακράτησης συµπυκνωµάτων από ανοξείδωτο χάλυβα που
τοποθετείται πριν από την είσοδο του φυσητήρα.
2.
Μανόµετρο στην έξοδο του φυσητήρα.
3.
Χειροκίνητη βαλβίδα για την ρύθµιση της παροχής και την τροφοδοσία του
πυρσού καύσης.
4.
Φλογοπαγίδα από ανοξείδωτο χάλυβα τόσο στην είσοδο όσο και έξοδο
του φυσητήρα.
5.
Πυρσό καύσης, µε αυτόµατο έλεγχο της θερµοκρασίας καύσης,
δυναµικότητας 250m3/hr. Το αέριο θα καίγεται σε ελάχιστη θερµοκρασία
850oC. Το ύψος από το έδαφος έως την κορυφή του πυρσού είναι 4,05,0m.
6.
Αισθητήρα υν για την ανίχνευση της φλόγας.
7.
Ηλεκτρική ανάφλεξη
8.
Σηµείο δειγµατοληψία, στην έξοδο του φυσητήρα
9.
∆ιακόπτη πίεση, στην έξοδο του φυσητήρα για την ανίχνευση των
διακοπών στην ροή του αέριου.
10.
Επιλογέα λειτουργίας του πυρσού
11.
Πίνακα ελέγχου
6.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
6.2.1 Έργα ∆ιαχείρισης Οµβρίων Υδάτων
Για τον εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α., λόγω της µορφολογίας και της ανάπτυξης του χώρου, θα
περιλαµβάνει τα ακόλουθα.
Για την παροχέτευση των επιφανειακών νερών εκτός του χώρου, θα κατασκευαστεί
αποστραγγιστική τάφρος ικανής διατοµής και κλίσης περιµετρικά του «ενεργού
Χ.Υ.Τ.Α.», όπως επίσης και σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο του χώρου αναµένεται
συγκέντρωση οµβρίων λόγω των κλίσεων του ανάγλυφου.
Πιο συγκεκριµένα:
Θα κατασκευαστεί αποστραγγιστική τάφρος περιµετρικά της λεκάνης ταφής των
απορριµµάτων και του ΧΑ∆Α, η οποία προστατεύει επαρκώς όλο τον χώρο του
γηπέδου δεδοµένου και των χαµηλών βροχοπτώσεων που εµφανίζονται στο νησί.
Επίσης στην περιοχή του βιολογικού δίνονται κατάλληλες κλίσεις στο διαµορφωµένο
έδαφος έτσι ώστε τα όµβρια να µην συγκεντρώνονται εντός του χώρου.
Με βάση την υδρολογική µελέτη της παρούσας µελέτης και από τις παροχές των
λεκανών απορροής που επιβαρύνουν την περιµετρική τάφρο θα προσδιορισθούν οι
διαστάσεις της τάφρου όπως φαίνεται στον σχετικό πίνακα της µελέτης.
Τα όµβρια ύδατα που συλλέγει η περιµετρική τάφρος, µέσω οχετού οδηγούνται στον
φυσικό αποδέκτη .

6.2.2 Έργα Οδικής Πρόσβασης
Στα πλαίσια κατασκευής και λειτουργίας του έργου απαιτείται η πραγµατοποίηση
όλων των απαραίτητων οδικών δικτύων όπως:
- Εξωτερική Οδός
Πρόσβασης
η οποία συνοδεύεται από έργα
ηλεκτροφωτισµού και δικτύου ύδρευσης
- Κύρια Εσωτερική Οδός Εξυπηρέτησης της Εγκατάστασης
- Εσωτερικά ∆ροµολόγια
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1: Οδός Πρόσβασης: Το έργο αφορά στη βελτίωση και ασφαλτόστρωση του
καταστρώµατος του υφιστάµενου δρόµου, που οδηγεί στο χώρο κατασκευής του
νέου Χ.Υ.Τ.Α. της Νότιας Ρόδου.
Το συνολικό µήκος του, από την επαρχιακή οδό Λίνδου - Κατταβιάς έως την είσοδο
του χώρου είναι 2.500 µέτρα. Με παλιές εργολαβίες ο ∆ήµος ασφαλτόστρωσε τα
πρώτα 700µ, άρα το συνολικό µήκος του δρόµου που θα γίνει η παρέµβαση
περιορίζεται σε περίπου 1.800 µ. Από αυτά 450µ. είναι επί της παλιάς επαρχιακής
Γενναδίου-Λαχανιάς, που κατασκευάστηκε από τους Ιταλούς προ του 1948 και
1350m αφορούν έναν αγροτικό δρόµο που διανοίχτηκε από την Κοινότητα Γενναδίου
το 1985 και συντηρείται από το ∆ήµο κάθε χρόνο.
Όσον αφορά τα τεχνικά έργα του δρόµου, υπάρχει ήδη διαµορφωµένη µια χωµάτινη
τάφρος απορροής οµβρίων, η οποία θα τσιµεντοστρωθεί και θα κατασκευαστεί ένα
µικρό τοιχίο ύψους 40εκ για την προστασία της. Η απορροή θα γίνεται όπως και
σήµερα στα υφιστάµενα ρέµατα.
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι η κατασκευή της τάφρου, η κατασκευή
υπόβασης πάχους 10 εκ., η κατασκευή βάσης από θραυστό υλικό λατοµείου πάχους
10 εκ. και η διάστρωση ασφαλτοτάπητα κλειστού τύπου πάχους 5εκ. Η επιφάνεια
καταστρώµατος, προµετρήθηκε ίση µε 10.000 τ.µ. περίπου.
2: Κύρια εσωτερική οδός εξυπηρέτησης της εγκατάστασης: Προβλέπεται να
σχεδιαστεί εσωτερική οδός πρόσβασης. Θα ξεκινάει από την είσοδο του ΧΥΤ Α και
θα κατευθύνεται προς όλες τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του ΧΥΤΑ καθώς και τη
λεκάνη απόθεσης των απορριµµάτων. Η χάραξή της θα είναι τέτοια ώστε να
προσεγγίζει και την περιοχή που χωροθετείται η µονάδα επεξεργασίας των
στραγγισµάτων.
α) Χαρακτηριστικά της οδού
•
Λωρίδες κυκλοφορίας: 2
•
Καθαρό πλάτος κάθε λωρίδας κυκλοφορίας: 2,50µ
•
Ταχύτητα µελέτης για την οδό: 40Km/hr
Ταχύτητα κίνησης των οχηµάτων: 30Km/hr
Μέγιστη κατά µήκος κλίση: 8-10%
β) ∆ιατοµές
Η διατοµή της οδού θα περιλαµβάνει:
- ∆ύο στρώσεις υπόβασης, πάχους 0.10m έκαστη.
- ∆ύο στρώσεις βάσης, πάχους 0.10m έκαστη.
- Ασφαλτική προεπάλειψη, όπου προβλέπεται, µε ασφαλτικό διάλυµα σε
ποσότητα 1.5gr/m2.
- Ασφαλτική στρώση βάσης, όπου προβλέπεται σύµφωνα µε τα προηγούµενα,
πάχους 0.05m.
- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, όπου προβλέπεται σύµφωνα µε τα
προηγούµενα, σύµφωνα µε τις ΠΤΠ Α-265, πάχους 0.05m.
- Τα ερείσµατα δεξιά και αριστερά των λωρίδων κυκλοφορίας πλάτους 0.50m
θα είναι σύµφωνα µε τις ΠΤΠ 0-155, πάχους 0.30m.
3:Εσωτερικά ∆ροµολόγια: Η κατασκευή του εσωτερικού δροµολόγιου είναι
απαραίτητη, επειδή µέσω αυτού προσεγγίζεται το µέτωπο απόρριψης (εργασιών), το
οποίο κατά διαστήµατα αλλάζει σύµφωνα µε την ανάπτυξη του ΧΥΤΑ.
Είναι προφανές ότι το εσωτερικό δροµολόγιο θα τροποποιείται σύµφωνα µε το
πρόγραµµα και την πρόοδο των εργασιών και ανάλογα µε τα σηµεία στα οποία
γίνεται η εναπόθεση των απορριµµάτων. Μόλις συµπληρωθούν οι στρώσεις που το
συγκεκριµένο δροµολόγιο εξυπηρετεί θα κατασκευάζεται καινούργιο, µε τις ίδιες
προδιαγραφές, το οποίο θα προσεγγίζει τα νέα σηµεία απόρριψης.
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Το εσωτερικό δροµολόγιο θα κατασκευάζεται ανάλογα µε τις τρέχουσες απαιτήσεις,
θα είναι σε επίχωµα ύψους 30 cm ώστε να διακρίνεται ευχερώς από τους οδηγούς
των απορριµµατοφόρων οι οποίοι θα το ακολουθούν για να πλησιάσουν το µέτωπο
απόρριψης. Θα έχει πλάτος 6 m και θα συντηρείται τακτικά, στοιχείο που είναι
απολύτως απαραίτητο για την άνετη και γρήγορη προσέγγιση των
απορριµµατοφόρων.
Η προσαρµογή προς το τοπίο και η προστασία από κατολισθήσεις ή παράσυρση
χωµάτων από νεροποντές θα υλοποιηθεί όπου απαιτείται µε την επικάλυψη των
πρανών µε φυτικές γαίες, φύτευσης θάµνων, δένδρων και είδη αυτών, σε συνδυασµό
µε την λειτουργικότητα και ασφάλεια της οδού.
6.2.3 Έργα Αντιπυρικής Προστασίας - ∆εξαµενή Ύδρευσης- άρδευσηςΠυρόσβεσης
6.2.3.1 Πυροπροστασία
Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση τυχούσας ανάφλεξης και για την αποτροπή
µετάδοσης πυρκαγιάς, προτείνονται τα ακόλουθα µέτρα:
•
Αντιπυρική ζώνη : Περιµετρικά και εσωτερικά της περίφραξης, διαµορφώνεται
αντιπυρική ζώνη. Η αντιπυρική ζώνη πρέπει να ελέγχεται, να καθαρίζεται και να
αποψιλώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. ∆ύναται στην προκειµένη περίπτωση η
ζώνη πυροπροστασίας, λόγω της µορφολογίας του χώρου να ταυτίζεται µε την
περιµετρική οδό εξυπηρέτησης της εγκατάστασης
•
∆ίκτυο πυρόσβεσης : Θα κατασκευαστεί δίκτυο πυρόσβεσης, στις περιοχές
που απαιτείται. Το δίκτυο πυρόσβεσης θα τροφοδοτείται από δεξαµενή πυρόσβεσης
κατάλληλου όγκου (θα είναι κοινή µε αυτήν της ύδρευσης - ¬άρδευσης), η οποία θα
ελέγχεται ώστε να είναι πάντοτε πλήρης ύδατος.
•
∆ανειοθάλαµος γαιώδους υλικού : Θα υπάρχει δανειοθάλαµος γαιώδους
υλικού εντός του ΧΥΤΑ και πλησίον του χώρου διάθεσης απορριµµάτων, ώστε να
υπάρχει άφθονο διαθέσιµο χώµα, προς επικάλυψη τυχούσης φλεγόµενης
επιφάνειας.
•
Πυροσβεστικά σηµεία: Θα ορισθούν και θα διαµορφωθούν πυροσβεστικά
σηµεία, µε τον απαραίτητο εξοπλισµό για άµεση και ταχεία επέµβαση
(πυροσβεστήρες, µάσκες, φτυάρια, τσάπες, κ.λ.π)
•
Περίφραξη: Για την αποφυγή αιτιών που θα µπορούσαν άµεσα ή έµµεσα να
συµβάλλουν στη δηµιουργία ή µετάδοση πυρκαγιάς όπως άλλωστε έχει
προαναφερθεί, θα κατασκευαστεί περιµετρική περίφραξη του ΧΥΤ Α.
6.2.3.2 ∆εξαµενή ύδρευσης - άρδευσης - πυρόσβεσης
Η δεξαµενή είναι διθάλαµη, συνολικού υγρού όγκου 158m3. Αποτελείται από δύο
υγρούς θαλάµους έναν για ύδρευση-άρδευση, εµβαδού 26m2 και όγκου 104m3 και
έναν θάλαµο πυρόσβεσης εµβαδού 13,5m2 και όγκου 54,0m3. Το αντλιοστάσιο
βρίσκεται σε ξεχωριστό θάλαµο εµβαδού 14,4m2. Το ύψος των θαλάµων είναι 4m. Ο
εσωτερικός χώρος της δεξαµενής είναι προσβάσιµος µε χρήση επίτοιχης µεταλλικής
κλίµακας
6.2.4 Κτιριακά Έργα
6.2.4.1 Κτίριο ∆ιοίκησης - Ελέγχου
Πλησίον της πύλης εισόδου κατασκευάζεται κτίριο το οποίο θα εξυπηρετεί τις
ανάγκες ελέγχου των εισερχόµενων - εξερχόµενων οχηµάτων και την καταγραφή των
φορτίων απορριµµάτων, όπως προκύπτουν από τις ενδείξεις της γεφυροπλάστιγγας.
Το κτίριο διοίκησης και ελέγχου είναι 78µ2 και θα αποτελείται από τους πιο κάτω
χώρους:
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•
Από το γραφείο ελέγχου (control room), από όπου θα γίνεται έλεγχος όλων
των αυτοµατισµών των εγκαταστάσεων. Το γραφείο θα είναι εφοδιασµένο µε
κατάλληλο ηλεκτρονικό υπολογιστή για εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων της
διαχείρισης των απορριµµάτων
•
Αίθουσα συσκέψεων - χώρος παραµονής προσωπικού
•
Χώρο παροχής πρώτων βοηθειών
•
Αποθήκη µετρικών οργάνων και µικρών εργαλείων
•
Εργαστήριο
•
Εγκαταστάσεις κουζίνας, λουτρών και WC
6.2.4.2 Υπόστεγο Συντήρησης Οχηµάτων - Αποθήκη Υλικών
Εντός του γηπέδου θα κατασκευαστεί υπόστεγο συντήρησης οχηµάτων - συνεργείο.
Ο φέρων οργανισµός του υπόστεγου θα είναι µεταλλικός. Στο µέσον της κατασκευής
θα προβλέπεται η κατασκευή τάφρου επίσκεψης µε σκάλα για την εξυπηρέτηση των
εργασιών συντήρησης και λίπανσης των µηχανηµάτων του ΧΥΤ Α.
Το υπόστεγο συντήρησης θα έχει εµβαδόν της τάξης των 78 m2.
6.2.5 Περίφραξη - Πύλη Εισόδου - Ενηµερωτική Πινακίδα
Για την κατασκευή της περίφραξης του Χ.Υ.Τ.Α. χρησιµοποιούνται γαλβανισµένοι
πάσσαλοι από µορφοσίδηρο ύψους 2,5m σε απόσταση τουλάχιστον 3,0m µεταξύ
τους στερεωµένοι σε τοιχίο από µπετόν και συρµατόπλεγµα µε αντιρίδα.
Οι διαστάσεις της πύλης εισόδου θα είναι τουλάχιστον 2m ύψος * 6m άνοιγµα για
άνετη διέλευση των οχηµάτων και κατασκευάζεται από βαµµένο ή γαλβανισµένο
σιδηροσωλήνα ή ισοδύναµο υλικό. Η πύλη θα είναι ηλεκτροκίνητη.
Στην πύλη εισόδου του Χ.Υ.Τ.Α. αναρτάται ενηµερωτική πινακίδα.
6.2.6 Εξοπλισµός Ζύγισης
Τα απορριµµατοφόρα που εισέρχονται στο χώρο του συγκροτήµατος ζυγίζονται στη
γεφυροπλάστιγγα, κοντά στη διαµορφωµένη είσοδο του χώρου, η οποία είναι
συνδεδεµένη µε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι µπορεί αυτόµατα να καταγράφεται
κάθε φορά το µικτό βάρος του εκάστοτε οχήµατος, ώστε να µπορούν να λαµβάνονται
αναλυτικά στοιχεία. Η διάσταση της δεξαµενής θα είναι 16x3 µ.
Η ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα θα είναι υπερυψωµένη τουλάχιστον 20cm από τον
υπόλοιπο χώρο.
Η πλάστιγγα θα περιλαµβάνει τον παρακάτω εξοπλισµό:
• Ηλεκτρονικό, ο οποίος θα αποτελείται από τέσσερις δυναµοκυψέλες µε προστασία
ΙΡ 68 από σκόνη και υγρασία, εκτυπωτή µε την σύνδεση και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.
•
Μηχανολογικό, για την συγκράτηση και σταθεροποίηση των δυναµοκυψελών
και ειδικό εξοπλισµό για την διατήρηση της κάθετης µετάδοσης των φορτίων στις
δυναµοκυψέλες.
6.2.7 Λοιπά έργα υποδοµής
6.2.7.1 ∆ενδροφυτεύσεις
Για λόγους οπτικής αλλά και ηχητικής αποµόνωσης του Χ.Υ.Τ.Α. επιβάλλεται
δενδροφύτευση η οποία θα αναπτυχθεί εντός της περίφραξης στη ζώνη
πυροπροστασίας.
Η φύτευση θα λειτουργεί και ως ανεµοφράκτης. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να είναι
πυκνή ώστε σηµαντικό ποσοστό αέρα να διέρχεται από αυτή και µε τον τρόπο αυτό
να αποφεύγονται φαινόµενα στροβιλισµού στο χώρο διάθεσης.
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6.2.7.2 Χώρος έκπλυσης/καθαρισµού τροχών
Θα προβλεφθεί χώρος, στον οποίο θα µπορούν να γίνουν εργασίες έκπλυσης ή
απόξεσης των τροχών των µηχανηµάτων που θα εργάζονται στο χώρο αλλά και των
απορριµµατοφόρων, κατά την έξοδό τους από το ΧΥΤΑ.
Η έκπλυση ή απόξεση θα γίνεται µετά την εκφόρτωση των απορριµµάτων, ενώ το
νερό (αν υπάρχει) από τις εργασίες πλυσίµατος θα διοχετεύεται (µε ανακυκλοφορία )
στην επιφάνεια του ΧΥΤΑ.
6.2.7.3 Χώρος στάθµευσης Οχηµάτων - Μηχανηµάτων
Για την στάθµευση των απορριµµατοφόρων καθώς και των µηχανηµάτων του ΧΥΤΑ,
θα διαµορφωθεί ασφαλτοστρωµένος χώρος κατάλληλου εµβαδού. Ο χώρος αυτός
θα βρίσκεται πλησίον του οικίσκου ελέγχου.
6.2.7.4 Χώρος εκφόρτωσης απορριµµατικών φορτίων για δειγµατοληψία
Ο χώρος εκφόρτωσης φορτίων θα είναι ειδικά διαµορφωµένος, περιφραγµένος για
την αποφυγή διασκορπισµού των απορριµµάτων στον περιβάλλοντα χώρο. Θα είναι
επίσης προσβάσιµος σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Τέλος, το δάπεδό του θα
είναι ασφαλτοστρωµένο.
6.2.7.5 Χώροι αποθήκευσης υλικού επικάλυψης και χωµατισµών
Κατά τη φάση λειτουργίας του κυττάρου χωµατισµοί µπορούν να αποθηκεύονται σε
παρακείµενη ελεύθερη έκταση, σε σηµεία που να µην εµποδίζεται η εξέλιξη των
εργασιών αλλά και να µην εµποδίζεται η ασφαλής παροχέτευση των υδάτων που
διέρχονται από το χώρο. Οι χωµατισµοί οι οποίοι θα εξυπηρετούν τις ανάγκες σε
υλικό επικάλυψης της κάθε µέρας θα µπορούν να αποθηκεύονται σε σηµεία της
λεκάνης της κυψέλης στα οποία όµως δεν γίνονται αποθέσεις.
Σε κάθε περίπτωση οι χωµατισµοί δεν θα πρέπει να απέχουν µεγάλη απόσταση από
το σηµείο χρήσης τους, ώστε να µην καταναλώνεται πολύς χρόνος σε µετακινήσεις
αλλά και να ελαχιστοποιείται το κόστος κίνησης των µηχανηµάτων που εργάζονται
στο χώρο.
6.2.7.6 ∆εξαµενή υγρών καυσίµων
Προβλέπεται η τοποθέτηση µεταλλικής δεξαµενής φύλαξης υγρών καυσίµων, τα
οποία κρίνονται απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία του ΧΥΤΑ. Για την αποφυγή
τυχόν ατυχηµάτων Π.χ. πυρκαγιά, προτείνεται να είναι µακριά όχι µόνο από το σώµα
των απορριµµάτων αλλά και σε ικανοποιητική απόσταση από τις υπόλοιπες κτιριακές
εγκαταστάσεις και τα σηµεία που συχνάζει το προσωπικό.
Η δεξαµενή καυσίµου θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 8 m3, υπερυψωµένη, µε
εξωτερική βάνα για την εξυπηρέτηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων που
εργάζονται στο ΧΥΤΑ. Επίσης θα είναι εφοδιασµένη µε µετρητή καυσίµων. Τέλος, θα
ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα πυροπροστασίας για την αντιµετώπιση έκτακτης
ανάγκης.
6.2.8 Μηχανολογικός Εξοπλισµός
6.2.8.1 Γενικά
Το είδος και ο αριθµός του απαιτούµενου κινητού µηχανολογικού εξοπλισµού
λειτουργίας ενός χώρου υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων εξαρτάται από το
µέγεθος του χώρου διάθεσης, την εφαρµοζόµενη σ' αυτόν µέθοδο υγειονοµικής
ταφής, τις ηµερήσιες ποσότητες απορριµµάτων προς ταφή και τον απαιτούµενο
ρυθµό απορρόφησης των ποσοτήτων αυτών. Επιπλέον, καθώς η λειτουργία του
χώρου ταφής προσοµοιάζει σε εργοτάξιο εν λειτουργία, είναι απαραίτητη και η
παρουσία βοηθητικού κινητού εξοπλισµού.
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6.2.8.2 Απαιτούµενος εξοπλισµός Χ Υ. Τ.Α. Ν. Ρόδου
Ο Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου θα δέχεται εισερχόµενα φορτία απορριµµάτων 21.916ton/έτος,
δηλαδή περίπου 468 m3/εβδοµάδα και άρα 78 m3/ηµέρα για 6ήµερη λειτουργία.
Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του Χ.Υ.Τ.Α., θα χρησιµοποιηθούν τα
παρακάτω µηχανήµατα:
•
Ερπυστριοφόρος φορτωτής
•
Φορτηγό ανατρεπόµενο
•
Ελαστικοφόρος φορτωτής
Ο Ερπυστριοφόρος φορτωτής θα είναι καθαρής ιπποδύναµης τουλάχιστον 125
KW. Το βάρος του φθάνει τους 20 τόνους και η χωρητικότητα του κουβά toyl;axiston
2,3m3. Ο φορτωτής:
•
αναλαµβάνει εργασίες στον Χ.Υ.Τ.Α. που έχουν σχέση µε την υγειονοµική
ταφή και συµπίεση στερεών απορριµµάτων, καθώς και την επικάλυψή τους και
διάστρωση µε χώµα,
•
ότι άλλο σε σχέση µε την εύρυθµη λειτουργία και εµφάνιση του Χ.Υ.Τ.Α.
Το ανατρεπόµενο φορτηγό θα έχει καρότσα µε δυνατότητα µεταφοράς φορτίου
τουλάχιστον 12,5tn, για την άνετη µεταφορά των αναγκαίων ποσοτήτων χωµάτων για
την επικάλυψη των απορριµµάτων.
Ο ελαστικοφόρος φορτωτής θα χρησιµοποιηθεί κυρίως για χωµατουργικές
εργασίες φόρτωσης, εκσκαφών, διαµόρφωσης χώρων κλπ, θα έχει καθαρή ισχύ
τουλάχιστον 70KW, κάδο φόρτωσης τουλάχιστον 1,2κ.µ και τσάπα χωρητικότητας
τουλάχιστον 0,10κ.µ.
Ειδικότερες προδιαγραφές για όλα τα µηχανήµατα, παρατίθενται σε ιδιαίτερο τεύχος.
.2.9 Μελέτη διευθέτησης-οριοθέτησης ρέµατος
Η κοίτη θα διευθετηθεί σε µήκος περί τα 387 m. Από την Χ.Θ. 0+000 έως την Χ.Θ.
0+149 και από την Χ.Θ. 0+199 έως την Χ.Θ. 0+378 η διευθέτηση θα γίνει µε
συρµατόπλεχτα κιβώτια πληρωµένα µε κροκάλα (σαρζανέτ). Από την Χ.Θ. 0+149
έως την Χ.Θ. 0+199 η διευθέτηση θα γίνει µε κιβωτοειδή οχετό διατοµής 2Χ2.
Το ελάχιστο πλάτος της βρεχόµενης διατοµής διευθετηµένης κοίτης θα είναι σε όλο
το µήκος 2,00 µέτρα. Η κλίση του πυθµένα θα είναι ίση µε 7,58% από Χ.Θ. 0+000
έως Χ.Θ. 0+117. Στο τµήµα από Χ.Θ. 0+117 έως Χ.Θ. 0+122 θα διαµορφωθεί ράµπα
µε υψοµετρική διαφορά 1,20 m. Από Χ.Θ. 0+122 έως Χ.Θ. 0+255 η κλίση θα είναι
4,0%. Από Χ.Θ. 0+255 έως Χ.Θ. 0+314 η κλίση θα είναι 6,3% και από Χ.Θ. 0+314
έως Χ.Θ. 0+387 η κλίση θα είναι πάλι 4%.
Το ελάχιστο ύψος διευθέτησης προκύπτει από το µέγιστο βάθος ροής συν ένα
περιθώριο ασφαλείας (freebord). Για µέγιστο βάθος ροής 0,65 m, προκύπτει
ελάχιστο ύψος διευθέτησης ίσο µε 1,0 m. Θα τοποθετηθούν και στις δύο όχθες του
ρέµατος τουλάχιστον δύο σειρές σαρζανέτ ύψους 0,50 m. Σε σχετικά µεγαλύτερα
βάθη εκσκαφής θα τοποθετηθεί όπου κρίνεται απαραίτητο και τρίτη στρώση
σαρζανέτ για καλύτερη αντιστήριξη των πρανών (Σ004, Σ005).
∆ιακρίνονται οι διατοµές σε όρυγµα και οι διατοµές σε επίχωµα. Η εκσκαφή των
διατοµών σε όρυγµα θα έχει πλάτος 4,0 m στη βάση. Θα γίνεται εξυγίανση όπου
κρίνεται απαραίτητο και τα πρανή εκσκαφών θα έχουν κλίση 2: 1 (Σ005). Όπου
δηµιουργούνται διατοµές σε επίχωµα, το επίχωµα αυτό θα καταλαµβάνει πλάτος 2,0
m από την άκρη του σαρζανέτ για να µπορεί να συµπυκνωθεί µε µηχάνηµα (Σ005).
Επιχώσεις θα γίνονται και σε διατοµές εκσκαφής µε σκοπό την τελική διαµόρφωση
της κοίτης πάνω από τα συρµατοκιβώτια. Οι επιχώσεις θα έχουν κλίση 2:3 και θα
γίνονται µε κατάλληλα υλικά κατηγορίας Α-2, Α-1 κατά Ο.Μ.Ο.Ε. πίνακας 4.4. Η
πλήρωση των συρµατοκιβωτίων θα γίνει µε λίθους µη διαβρώσιµους από το νερό,
των οποίων η ελάχιστη διάµετρος να είναι κατά 50% µεγαλύτερη από την οπή του
πλέγµατος. Τα στατικά ύψη των πρανών εκσκαφής ορυγµάτων και επιχωµάτων
αναµένονται µικρά και σε κάθε περίπτωση µικρότερα από 10,0 m. Σε κάθε
περίπτωση κατά τη φάση κατασκευής θα ελεγχθεί η επάρκεια της κλίσης των
ορυγµάτων µε δοκιµαστικές εκσκαφές στην περιοχή του έργου (Ο.Μ.Ο.Ε. 1.2.2.1).
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Ο πυθµένας της κοίτης µετά τις χωµατουργικές εργασίες διαµορφώνεται µε σαρζανέτ
σε µορφή στρώµνης επιφάνειας 4,0 m Χ 4,0 m και ύψους 0,30 m. Οι διαδοχικές
στρώµνες δένονται µεταξύ τους µε σύρµα. Επάνω στην στρώµνη τοποθετείται η
πρώτη σειρά σαρζανέτ σε µορφή κιβωτίου. Κάθε κιβώτιο έχει µήκος 2,0 m, πλάτος
1,0 m και ύψος 0,5 m. Τα διαδοχικά κιβώτια, αφού πληρωθούν µε λίθους, δένονται
µε σύρµα µεταξύ τους, αλλά και επάνω στην στρώµνη (Σ005). Η δεύτερη σειρά
σαρζανέτ σε µορφή κιβωτίου αποτελείται από συρµατοκιβώτια ιδίων διαστάσεων τα
οποία τοποθετούνται επάνω σε αυτά της πρώτης σειράς µετακινηµένα κατά 0,25 m
προς το πρανές της εκσκαφής ή της επίχωσης (Σ005). Έτσι το πλάτος της διατοµής
γίνεται 2,5 m στην δεύτερη σειρά. Η ίδια λογική ισχύει και κατά την τοποθέτηση και
τρίτης σειράς συρµατοκιβωτίων.
Το τεχνικό κιβωτοειδούς οχετού 2Χ2 έχει µήκος 50 µέτρων περίπου. Το ύψος
επιλέχθηκε 2,0 m για να είναι εύκολη η πρόσβαση και η συντήρησή του. Ο
κιβωτοειδής οχετός θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τα πρότυπα οχετών της Εγνατίας
Οδού Α.Ε. (απόφαση ∆ΜΕΟ/γ/855/22.12.00, Σ006).
6.2.10 Τεχνική Υποδοµή ∆ικτύων
6.2.10.1 ∆ίκτυο Ύδρευσης
6.2.10.1.1 Γενική Περιγραφή
Σκοπός της εγκατάστασης είναι η εξασφάλιση της απαιτούµενης παροχής σε όλους
τους υδραυλικούς υποδοχείς της εγκατάστασης µε την κατάλληλη πίεση. Η
υδροδότηση της εγκατάστασης θα γίνει από κατάλληλο πιεστικό συγκρότηµα που θα
αναρροφά από δεξαµενή ύδρευσης χωρητικότητας 78 m3, η οποία θα τοποθετηθεί
σε θέση του οικοπέδου σύµφωνα µε τα σχέδια. Η δεξαµενή ύδρευσης θα
τροφοδοτείται από το δηµόσιο δίκτυο ύδρευσης
6.2.10.1.2 Τεχνική Περιγραφή
Η εγκατάσταση ξεκινά από τον χώρο εγκατάστασης των πιεστικών συγκροτηµάτων
στον οικίσκο των δεξαµενών ύδρευσης - άρδευσης - πυρόσβεσης
Από τον κύριο κλάδο της εγκατάστασης µέσω φρεατίων µε δικλείδες θα
υδροδοτούνται όλα τα κτιριακά συγκροτήµατα. Παράλληλα θα τροφοδοτούνται και
κρουνοί παροχής πόσιµου νερού σε χώρους που απαιτούνται λήψεις καθαρού νερού
(για αραίωση ή διάλυση χηµικών κλπ.). Με πόσιµο νερό τροφοδοτούνται οι
παρακάτω χώροι:
• Κτίριο ∆ιοίκησης
• Αποθήκη καυσίµων
• Συνεργείο
• Κτίριο εξυπηρέτησης ΜΕΣ
• Φυλάκιο εισόδου
• Εγκατάσταση έκπλυσης τροχών
Ολόκληρο το δίκτυο του περιβάλλοντα χώρου θα είναι κατασκευασµένο από
πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς ( ΡΕ 100), ονοµαστικής πίεσης 10
atm.
Ο κύριος κλάδος της εγκατάστασης σύµφωνα µε τις παραδοχές των τεχνικών
υπολογισµών θα είναι διατοµής Φ63.
Το πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης περιλαµβάνει:
- την δεξαµενή νερού.
- 2 ηλεκτροκίνητες φυγοκεντρικές αντλίες δυναµικότητας η κάθε µία 20m3/h, 60 mΣΥ
- το πιεστικό δοχείο 300lt.
- τους αυτοµατισµούς και
- τις σωληνώσεις.
Περισσότερα στοιχεία παρατίθενται στα τεύχη της µελέτης.
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6.2.10.2 ∆ίκτυο Πυρόσβεσης
6.2.10.2.1 Τεχνική Περιγραφή
Το δίκτυο πυρόσβεσης φτάνει στα πιο αποµακρυσµένα σηµεία του Χ.Υ.Τ.Α. και
αναπτύσσεται έτσι ώστε να µην µείνει απροστάτευτη καµµία περιοχή της
εγκατάστασης.
Η τροφοδοσία του δικτύου θα γίνει από κατάλληλο πιεστικό συγκρότηµα που θα
αναρροφά από δεξαµενή πυρόσβεσης χωρητικότητας 40.5m3, η οποία θα
τοποθετηθεί σε θέση του οικοπέδου σύµφωνα µε τα σχέδια. Η δεξαµενή πυρόσβεσης
θα τροφοδοτείται από το δηµόσιο δίκτυο ύδρευσης
Η αντιπυρική ζώνη θα διανοιγεί περιφερειακά και στα όρια του ενεργού ΧΥΤΑ και θα
έχει πλάτος 8m. Η απόσταση αυτή κρίνεται κατάλληλη για τη προστασία των χώρων
που αναφέραµε. Θα υπάρχει δανειοθάλαµος γαιώδους υλικού πλησίον του χώρου
διάθεσης απορριµµάτων, ώστε να υπάρχει άφθονο χώµα προς επικάλυψη
φλεγόµενης επιφάνειας.
Το δίκτυο Πυρόσβεσης της εγκατάστασης υλοποιείται από δίκτυο σωληνώσεων από
γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα (πράσινη ετικέττα, ΕΛΟΤ ΕΝ 10255), που οδεύουν
υπόγεια, σε χαντάκι βάθους 0,8m σε στρώµα άµµου, αφού επαλειφθούν µε διπλή
στρώση πίσσας.
Ο κύριος κλάδος της εγκατάστασης σύµφωνα µε τις παραδοχές των τεχνικών
υπολογισµών θα είναι διατοµής 4".
Το δίκτυο πυρόσβεσης περιλαµβάνει το πυροσβεστικό συγκρότηµα µε το πιεστικό
δοχείο διαφυγών και τον ηλ. πίνακά του, τις πυροσβεστικές φωλιές, τους
πυροσβεστικούς σταθµούς και τα πυροσβεστικά δίκρουνα.
Το πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης περιλαµβάνει:
- την δεξαµενή νερού.
- 2 ηλεκτροκίνητες φυγοκεντρικές αντλίες δυναµικότητας η κάθε µία 45m3/h, 70
mΣΥ
- το πιεστικό δοχείο 30011.
- τους αυτοµατισµούς και
- τις σωληνώσεις.
Στα σηµεία τοποθέτησης των πυροσβεστικών σταθµών θα τοποθετούνται και
ερµάρια που θα φέρουν 2 φορητούς πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως των 6kgr. Έτσι
συγκροτείται ένα Πυροσβεστικό Σηµείο (ΠΣ)
Οι επιµέρους συνιστώσες του δικτύου αναλύονται στις σχετικές παραγράφους της
µελέτης.
6.2.10.3 ∆ίκτυο Άρδευσης
6.2.10.3.1 Τεχνική Περιγραφή
Το αρδευτικό δίκτυο θα λειτουργήσει µε ένα δίκτυο σταλακτηφόρων αγωγών και
σταλλακτήρων για την άρδευση των φυτών των θάµνων και των δέντρων.
Για το σχεδιασµό του συστήµατος άρδευσης έχουν ληφθεί υπόψη οι παρακάτω
παράγοντες:
1) Το µικροκλίµα της περιοχής, που χαρακτηρίζεται έντονα ξηροθερµικό.
2) Η µεγάλη διάρκεια της ξηροθερµικής περιόδου.
3) Οι υδατικές ανάγκες των φυτών.
4) Η µορφολογία του εδάφους και τα υψοµετρικά, σύµφωνα µε την οριζοντιογραφία
της τελικής διαµόρφωσης.
5) Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός.
Η κύρια επιδίωξη του σχεδιασµού του αρδευτικού δικτύου, είναι η αντιπληγµατική
λειτουργία του δικτύου και ιδιαίτερα του κεντρικού αγωγού. Λειτουργία που
εξασφαλίζεται µε τη χρησιµοποίηση δοχείου διαστολής κατάλληλης χωρητικότητας,
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καθώς και µε τις µικρές µέσες ταχύτητες κίνησης του νερού εντός των αγωγών οι
οποίες δεν υπερβαίνουν τα 1,5-2 m/sec.
Το πρωτεύον δίκτυο θα είναι κατασκευασµένοι από HDPE πίεσης 16 atm, για τους
αγωγούς µε ονοµαστική διάµετρο Φ40 κατά DIN 8074, και από LDPE για το
δευτερεύον δίκτυο µε ονοµαστική διάµετρο Φ20, κατά DIN 8072, σειρά 2.
Η επιλογή της διαµέτρου των αγωγών του δικτύου έγινε έτσι ώστε η ταχύτητα ροής
στους σωλήνες να µην υπερβαίνει τα 3 m/sec και η πίεση λειτουργίας να µην είναι
µεγαλύτερη από την ονοµαστική πίεση του δικτύου. Επιλέχθηκε η χρήση σωλήνων
πολυαιθυλενίου και η επιλογή της διαµέτρου τους έγινε κατά τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται η απαραίτητη πίεση λειτουργίας στη βάση των σταλλάκτων ιδιαίτερα
των πιο αποµακρυσµένων.
Ο κεντρικός αγωγός που ξεκινά από το πιεστικό συγκρότηµα της άρδευσης και
φτάνει µέχρι τους σταθµούς άρδευσης είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο
δεύτερης γενιάς, πίεσης 16 ΑΤΜ κατά DIN 8074, και τοποθετείται υπόγεια σε όλο το
µήκος του.
Από το φρεάτιο βανών ξεκινούν οι δευτερεύοντες αγωγοί µεταφοράς Φ20 για το
δίκτυο στάγδην άρδευσης. Η µέθοδος της στάγδην άρδευσης χρησιµοποιείται για να
αρδεύονται κατευθείαν στις ρίζες τα δένδρα και οι θάµνοι έτσι ώστε, να µην έρχεται
το νερό σε άµεση επαφή µε τον άνθρωπο. Πάνω σε αυτούς τοποθετούνται
αυτορρυθµιζόµενοι σταλλάκτες παροχής 41it/h ρυθµιζόµενοι στα 2 λίτρα για τους
θάµνους και αυτορρυθµιζόµενοι σταλλάκτες παροχής 0-40lit/h ρυθµιζόµενοι στα 8
λίτρα για τα δένδρα.
Ο κεντρικός και οι δευτερεύοντες αγωγοί θα εγκατασταθούν σε βάθος 0,50 µ. και ο
πυθµένας των χανδάκων θα καθαριστεί από πέτρες και άλλες ξένες ύλες και θα
ισοπεδωθεί.
Οι σφαιρικές βάνες επιλογής άρδευσης θα τοποθετηθούν υπόγεια µέσα σε ειδικά
φρεάτια από πολυαιθυλένιο διαστάσεων 1,5Χ1,0Χ0,5.
6.2.10.4 ∆ίκτυο ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας
6.2.10.4.1 Τεχνική Περιγραφή
Η εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού και κίνησης περιλαµβάνει την διανοµή της
ηλεκτρικής ισχύος στους πίνακες και υποπίνακες της εγκατάστασης και την
ηλεκτροδότηση του εξωτερικού φωτισµού της εσωτερικής οδοποιίας και των
εξωτερικών χώρων. Στο δίκτυο αυτό περιλαµβάνεται επίσης η εγκατάσταση των
φωτιστικών σωµάτων, των ρευµατοδοτών, των διακοπτών και γενικά των
καταναλωτών ηλεκτρικής ισχύος των κτιρίων.
Η ισχύς θα διανεµηθεί από τον Γενικό Πίνακα Χαµηλής Τάσης και τους επιµέρους
υποπίνακες στους καταναλωτές της εγκατάστασης. Για τους πίνακες διανοµής για
τους οποίους προβλέπεται ηλεκτροδότηση από καλώδια που οδεύουν στο έδαφος, η
τροφοδότηση θα γίνει από πενταπολικά καλώδια τύπου J1VV. Για την τροφοδοσία
κινητήρων θα χρησιµοποιηθούν πενταπολικά καλώδια. Για τους πίνακες και
υποπίνακες εντός των κτιρίων προβλέπεται ηλεκτροδότηση µέσω πενταπολικών
καλωδίων τύπου J1 VV.
Όλες οι οδεύσεις των καλωδίων ηλεκτροδότησης των πινάκων και υποπινάκων, θα
γίνουν ως επί το πλείστον στον περιβάλλοντα χώρο, εντός χάνδακα βάθους από
0,7m έως 1µ και πλάτους τουλάχιστον 0,4µ. Το πλάτος καθορίζεται βάσει και των
υπολοίπων εγκαταστάσεων που είναι δυνατόν να οδεύουν στο ίδιο σκάµµα (όδευση
καλωδίων διανοµής ισχύος, όδευση καλωδίων ασθενών ρευµάτων). Τα καλώδια
ηλεκτροδότησης των πινάκων θα οδεύουν σε πλαστικούς σωλήνες PVC Φ90. Σε
όλες τις αλλαγές κατεύθυνσης και ανά τουλάχιστον 45m θα τοποθετηθούν φρεάτια
διαστάσεων 0,5x0,5m για την έλξη των καλωδίων, τα οποία θα στεγανοποιούνται και
θα ασφαλίζονται.
Όλα τα υλικά χαµηλής τάσεως θα είναι στάθµης µονώσεως κατάλληλης για την
χρήση που προορίζονται και κατ' ελάχιστο 380V, τύπου εγκεκριµένου από το
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Υπουργείο Βιοµηχανίας. Οι εργασίες εγκαταστάσεως των υλικών και του εξοπλισµού,
οι έλεγχοι και οι δοκιµές θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίνονται στα
σχέδια και στις επί µέρους τεχνικές περιγραφές.
Για τον φωτισµό της περιµετρικής οδοποιίας προβλέπεται να τοποθετηθούν
φωτιστικά οδοφωτισµού µε λαµπτήρες Na Υ.Π. 150W σε µεταλλικούς σιδηροϊστούς.
Οι ιστοί θα είναι ύψους 6m, κωνοειδούς διατοµής, αποτελούµενη απ' τον κορµό και
το έλασµα της βάσεως µε κατάλληλη διαµόρφωση στην κορυφή του για την υποδοχή
των βραχιόνων στήριξης των φωτιστικών σωµάτων και θύρας επίσκεψης του
κιβωτίου σύνδεσης των καλωδίων. Για τα υλικά, τις διαστάσεις, την κατασκευή, τόσο
του ιστού όσο και των βραχιόνων στήριξης, της βάσης και των αγκυρίων ισχύουν τα
αναγραφόµενα στα ποιοτικά στοιχεία που συνοδεύουν την µελέτη. ∆ίπλα σε κάθε
ιστό θα κατασκευαστεί φρεάτιο επίσκεψης και έλξης καλωδίων διαστάσεων 50x50cm.
Η τροφοδοσία του εξωτερικού φωτισµού θα επιτυγχάνεται µε την χρήση
τετραπολικών καλωδίων ελάχιστης διατοµής 2.5mm2, για λόγους πτώσης τάσης που
θα ηλεκτροδοτούν τα φωτιστικά σώµατα. Η ηλεκτροδότηση θα γίνεται µέσω του
ακροκιβωτίου του ιστού. Σε κάθε ακροκιβώτιο θα υπάρχουν οι ασφάλειες προστασίας
των καλωδίων προς τα φωτιστικά σώµατα, οι ακροδέκτες συνδέσεως των
εισερχοµένων και εξερχόµενων καλωδίων γειώσεις κλπ. Από το ακροκιβώτιο κάθε
ιστού θα αναχωρεί καλώδιο Α05VV 3x1.5mm2 για την τροφοδότηση κάθε φωτιστικού
σώµατος. Εντός των ακροκιβωτίων θα εξασφαλίζεται η απαραίτητη στεγανότητα σε
όλες τις πραγµατοποιούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις. Παράλληλα µε τα καλώδια
ηλεκτροδότησης των φωτιστικών θα οδεύει γυµνός χάλκινος αγωγός γείωσης
διατοµής 16mm2, που θα οδεύει στο ίδιο σκάµµα µε τα τροφοδοτικά καλώδια των
καταναλωτών. Η γείωση των µεταλλικών µερών των ιστών θα συνδέεται µε τον
αγωγό αυτό. Στο τέλος κάθε τροφοδοτικής γραµµής µετά το τελευταίο φωτιστικό ο
κύριος αγωγός γείωσης θα γειώνεται σε ηλεκτρόδιο γείωσης COOPERWELD
διαµέτρου Φ19mm και µήκους 3m. Η ωµική αντίσταση προς έδαφος που θα
επιτευχθεί µε το σύστηµα γείωσης πρέπει να είναι µικρότερη από 3Ω.
Η αφή και η σβέση των φωτιστικών σωµάτων εξωτερικού φωτισµού θα επιτυγχάνεται
µε την χρήση κατάλληλου φωτοηλεκτρικού διακόπτη ( φωτοκύτταρο θειούχου
καδµίου).
Σε περίπτωση διακοπής της κύριας πηγής ηλεκτροδότησης (δίκτυο ∆ΕΗ) τα κρίσιµα
φορτία της εγκατάστασης θα ηλεκτροδοτούνται από εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό
ζεύγος (Ε.Η.Ζ.) δυναµικότητας 150KVΑ.
Για την αντικεραυνική προστασία των σηµείων της εγκατάστασης που ασκείται
έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα θα εγκατασταθεί κατάλληλος αριθµός
αλεξικέραυνων ιονισµού υψηλής ατµοσφαιρικής τάσης, µη ραδιενεργών.
Αναλυτικά θα τοποθετηθούν 4 αλεξικέραυνα ακτίνας προστασίας 250m, που θα
καλύπτουν το σύνολο της έκτασης των εγκαταστάσεων της παρούσας φάσης,
σύµφωνα µε τα προσφερόµενα σχέδια. Η κεφαλή του αλεξικέραυνου θα τοποθετηθεί
στο ακροσωλήνιο ενός ανακλινόµενου ιστού στήριξης ύψους 23 µέτρων.
Οι υπολογισµοί του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνουν
σύµφωνα µε των πίνακα καταναλωτών της εγκατάστασης που ακολουθεί
ΙΣΧΥΣ (Kw)
No

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Εγκ/νη
Pinst

1
2
3
4
5
6
7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ
ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ∆/Ξ ΒΡΟΧΟΣΤΡΑΓΓΙ∆ΙΩΝ
ΑΝΤΛΙΑ 1 ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΩΝ SBR
ΑΝΤΛΙΑ 2 ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΩΝ SBR
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 1 ΑΕΡΙΣΜΟΥ SBR
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 2 ΑΕΡΙΣΜΟΥ SBR

11,00
2,20
7,00
2,60
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Pinst σε
Εφεδρεία

Απορρ.
Pabs
10,70
1,75
5,90
2,00

2,60
12,00
12,00

10,52
10,52
N3800/5269/B02

Απορρ.
Από
H/Z
(kW)
10,70

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 3 ΑΕΡΙΣΜΟΥ SBR
ΑΝΤΛΙΑ 1 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ∆ΙΕΥΓΑΣΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΛΙΑ 2 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ∆ΙΕΥΓΑΣΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΛΙΑ 3 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ∆ΙΕΥΓΑΣΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΛΙΑ 4 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ∆ΙΕΥΓΑΣΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΛΙΑ 1 ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ
ΑΝΤΛΙΑ 2 ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ
ΑΝΤΛΙΑ 3 ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ
ΑΝΤΛΙΑ 4 ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ
ΑΝΤΛΙΑ 1 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ
ΑΝΤΛΙΑ 2 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ
ΑΝΤΛΙΑ 1 ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΛΙΑ 2 ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ Νο 1
∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ Νο 2
∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ Νο 1
∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ Νο 2
1η ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
2η ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ (δύο αντλίες x
5.5kW)
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (20ΗΡ + 3ΗΡ)
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΠΕ∆ΙΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΣΟΥ ΚΑΥΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

11,00
17,50
1,50
20,00
2,20
23,00
6,03
1,15
1,35
22,00
2,00

11,00
17,50
1,50
20,00
2,20
23,00
6,03
1,15
1,35
17,00
2,00

17,50
1,50
20,00
2,20
23,00
6,03
1,15
1,35
17,00
2,00

38

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΕΣ

9,44

9,44

9,44

ΣΥΝΟΛΟ

178,66

83,67

101,77

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

12,00
3,20

2,50
3,20

3,20

2,50
3,20

1,80

1,30
1,80

1,80

1,30
1,80

1,65

1,30
1,65

1,70

1,36
1,70

0,27

0,270
0,270

0,27

0,270
0,270

0,80

0,80
0,80

29,29

Οι ηλεκτρικοί πίνακες που πρόκειται να κατασκευαστούν είναι οι εξής
Κτίριο Εξυπηρέτησης ΕΕΣ: Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ)
Συνεργείο : Πίνακας καταναλώσεων - φωτισµού κτιρίου - τροφοδοσία κτιρικαών
εγκαταστάσεων
Αποθήκη καυσίµων: Πίνακας καταναλώσεων - φωτισµού κτιρίου
∆εξαµενή πυρόσβεσης - άρδευσης: Πίνακας καταναλώσεων - φωτισµού κτιρίου
Κτίριο ∆ιοίκησης: Πίνακας καταναλώσεων - φωτισµού κτιρίου
Πυρσός καύσης: Πίνακας καταναλώσεων
Σύστηµα έκπλυσης: Πίνακας καταναλώσεων
Φυλάκιο : Πίνακας καταναλώσεων - φωτισµού κτιρίου
Η δοµή του κάθε πίνακα της εγκατάστασης θα είναι η εξής:
Κτίριο Εξυπηρέτησης ΕΕΣ: Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ)
Ο γενικός πίνακας χαµηλής τάσης θα είναι µεταλλικός τύπου πεδίου, κατάλληλος για
ελεύθερη έδραση στο δάπεδο, εύκολα επεκτεινόµενος. Όλοι οι χειρισµοί θα γίνονται
από την εµπρός πλευρά. Θα είναι επισκέψιµος από την εµπρός και πίσω πλευρά.
Θα αποτελείται από 4 πεδία συνολικού µήκους 2.40µ βάθους 0.6µ και ύψους 1.75µ
Το πρώτο πεδίο θα είναι τύπου πεδίου εισόδου. Το δευτερο πεδίο θα είναι τύπου
πεδίου εισόδου από Η/Ζ. Το τρίτο πεδίο θα είναι τύπου πεδίο αναχωρήσεων προς
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τους πίνακες διανοµής της εγκατάστασης. Το πέµπτο πεδίο θα είναι τύπου πεδίο
αυτοµατισµών, οργάνων
Συνεργείο : Πίνακας καταναλώσεων - φωτισµού κτιρίου - τροφοδοσία κτιρικαών
εγκαταστάσεων
Ο ηλεκτρικός πίνακας διανοµής θα είναι µεταλλικός κατάλληλος για ελεύθερη έδραση
στο δάπεδο. Όλοι οι χειρισµοί θα γίνονται από την εµπρός πλευρά. Θα είναι
επισκέψιµος από την εµπρός πλευρά.
Θα αποτελείται από 2 πεδία συνολικού µήκους 1.20µ βάθους 0.4µ και ύψους 0,85µ
Το πρώτο πεδίο θα είναι τύπου πεδιόυ εισόδου. Το δεύτερο πεδίο θα είναι τύπου
πεδίο εκκινητών και πεδίο αυτοµατισµού, οργάνων.
Αποθήκη καυσίµων: Πίνακας καταναλώσεων - φωτισµού κτιρίου
Ο ηλεκτρικός πίνακας διανοµής του φυλακίου θα είναι πλαστικός κατάλληλος για
χωνευτή τοποθέτηση. Προορίζεται αποκλειστικά για ηλεκτρολογικό υλικό
στηριζόµενο σε ράγα DIN. Όλοι οι χειρισµοί θα γίνονται από την εµπρός πλευρά. Θα
είναι επισκέψιµος από την εµπρός πλευρά και θα διαθέτει διαφανή πόρτα.
Οι διαστάσεις του θα είναι 325x267x75 (Υψ x Πλ x Β), 2 σειρών µε χωρητικότητα 24
στοιχείων των 18mm
∆εξαµενή πυρόσβεσης - άρδευσης: Πίνακας καταναλώσεων - φωτισµού κτιρίου
Ο ηλεκτρικός πίνακας διανοµής θα είναι µεταλλικός κατάλληλος για ελεύθερη έδραση
στο δάπεδο. Όλοι οι χειρισµοί θα γίνονται από την εµπρός πλευρά. Θα είναι
επισκέψιµος από την εµπρός πλευρά.
Θα αποτελείται από 2 πεδία συνολικού µήκους 1.20µ βάθους 0.4µ και ύψους 0,85µ
Το πρώτο πεδίο θα είναι τύπου πεδιόυ εισόδου. Το δεύτερο πεδίο θα είναι τύπου
πεδίο εκκινητών και πεδίο αυτοµατισµού, οργάνων.
Κτίριο ∆ιοίκησης: Πίνακας καταναλώσεων - φωτισµού κτιρίου
Ο ηλεκτρικός πίνακας διανοµής του κτιρίου θα είναι πλαστικός κατάλληλος για
χωνευτή τοποθέτηση. Προορίζεται αποκλειστικά για ηλεκτρολογικό υλικό
στηριζόµενο σε ράγα DIN. Όλοι οι χειρισµοί θα γίνονται από την εµπρός πλευρά. Θα
είναι επισκέψιµος από την εµπρός πλευρά και θα διαθέτει διαφανή πόρτα.
Οι διαστάσεις του θα είναι 725x350x1Ο0 (Υψx Πλ x Β), 4 σειρών µε χωρητικότητα 48
στοιχείων των 18mm
Πυρσός καύσης: Πίνακας καταναλώσεων
Ο ηλεκτρικός πίνακας καταναλώσεων θα είναι µεταλλικός κατάλληλος για ελεύθερη
έδραση στο δάπεδο. Θα είναι κατάλληλος για εξωτερική χρήση (τύπου pillar). Όλοι οι
χειρισµοί θα γίνονται από την εµπρός πλευρά. Θα είναι επισκέψιµος από την εµπρός
πλευρά. Θα αποτελείται από ένα πεδίο µήκους 0.6µµ βάθους 0.26µ και ύψους 0.65µ
Σύστηµα έκπλυσης: Πίνακας καταναλώσεων
Ο ηλεκτρικός πίνακας καταναλώσεων θα είναι µεταλλικός κατάλληλος για ελεύθερη
έδραση στο δάπεδο. Θα είναι κατάλληλος για εξωτερική χρήση (τύπου pillar). Όλοι οι
χειρισµοί θα γίνονται από την εµπρός πλευρά. Θα είναι επισκέψιµος από την εµπρός
πλευρά. Θα αποτελείται από ένα πεδίο µήκους Ο.6µµ βάθους Ο.26µ και ύψους
Ο.65µ
6.2.10.5 Τηλεφωνικό ∆ίκτυο
6.2.10.5.1 Συνοπτική Περιγραφή
Η όλη εγκατάσταση των Ασθενών Ρευµάτων, όπως περιγράφεται στην Τεχνική
Περιγραφή, θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των κανονισµών του
Ελληνικού Κράτους περί "Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων" και σύµφωνα µε
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τους Κανόνες του ΟΤΕ συµπληρωµένους από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς ISO
και τους αντίστοιχους Αµερικανικούς Κανονισµούς και πρότυπα.
Σκοπός της εγκατάστασης είναι η εξασφάλιση της τηλεφωνικής επικοινωνίας των
εσωτερικών συνδροµητών µεταξύ τους και µε το εθνικό και διεθνές τηλεφωνικό
δίκτυο. Η τηλεφωνική επικοινωνία θα εξασφαλίζεται αυτόµατα, δηλαδή µε επιλογή
των αριθµών κλήσεως από τους συνδροµητές.
Η τηλεφωνική εγκατάσταση θα περιλαµβάνει το εσωτερικό τηλεφωνικό δίκτυο του
κτιρίου διοίκησης, δηλαδή τις τηλεφωνικές λήψεις, τους αγωγούς, τους σωλήνες, τα
κουτιά διελεύσεως και διακλαδώσεως, τον κατανεµητή, τα καλώδια, τη σωλήνωση
εισαγωγής του καλωδίου ΟΤΕ, τις τηλεφωνικές συσκευές και το τηλεφωνικό κέντρο.
Σε κάθε θέση εργασίας θα εγκατασταθεί µία λήψη για data και µία για φωνή. Επίσης
θα περιλαµβάνει την τηλεφωνική σύνδεση του κτιρίου εξυπηρέτησης της ΜΕΣ και του
συνεργείου, της αποθήκης καυσίµων, του φυλακίου και της δεξαµενής ύδρευσηςπυρόσβεσης µε το τηλεφωνικό δίκτυο. Σε κάθε θέση εργασίας θα εγκατασταθεί µία
λήψη για data και µία για φωνή
Η σύνδεσή µε το δίκτυο του O.Τ.Ε. θα γίνει µε καλώδιο τύπου A-2Y(L)2Y
l0x2x0.8mm. Ο κατανεµητής του O.Τ.Ε. θα τοποθετηθεί εξωτερικά του κτιρίου
∆ιοίκησης. Προβλέπεται η εγκατάσταση του κεντρικού RACK και του τηλεφωνικού
κέντρου της εγκατάστασης στο κτίριο ∆ιοίκησης όπου θα καταλήγει και το
τηλεφωνικό καλώδιο του O.Τ.Ε. Όλες οι τηλεφωνικές λήψεις θα συνδεθούν µε
καλώδιο UTP Cat 5 4" µε το τηλεφωνικό κέντρο (2 εξωτερικών και 20 εσωτερικών
γραµµών) στο οποίο θα καταλήξουν και οι εξωτερικές γραµµές του Ο.Τ.Ε.
Σε κάθε θέση εργασίας του κτιρίου ∆ιοίκησης θα εγκατασταθεί µία διπλή λήψη
datalνoice από την οποία θα εκκινούν 2 καλώδια υτρ Cat5 4 ζευγών προς τον
κεντρικό κατανεµητή του κτιρίου ∆ιοίκησης στο οποίο θα καταλήγούν και τα καλώδια
από τις λήψεις data/νoice του συνεργείου, της δ/ξ ύδρευσης-πυρόσβεσης και της
δεξαµενής καυσίµων. Συνολικά θα εγκατασταθούν 12 διπλές λήψεις data/νoice στο
κτίριο ∆ιοίκησης
6.2.10.6 Εσωτερικά ∆ίκτυα Κτιριακών Εγκαταστάσεων
6.2.10.6.1 Μελέτη Εσωτερικών ∆ικτύων Ύδρευσης Κτιρίων
Τεχνική Περιγραφή
Η εγκατάσταση ξεκινά από τον χώρο εγκατάστασης των πιεστικών συγκροτηµάτων
δίπλα από την δεξαµενή ύδρευσης.
Από τον κύριο κλάδο της εγκατάστασης µέσω φρεατίων µε δικλείδες θα
υδροδοτούνται όλα τα κτιριακά συγκροτήµατα.
Ολόκληρο το δίκτυο του περιβάλλοντα χώρου θα είναι κατασκευασµένο από
πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (ΡΕ 100), ονοµαστικής πίεσης 10
Atm.
Στα σηµεία επίσκεψης θα κατασκευάζονται κατάλληλα φρεάτια όπου θα
τοποθετηθούν βάνες αντίστοιχης διατοµής.
Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα ακολουθήσει τις πιο κάτω βασικές αρχές:
- Οι συνδέσεις των διαφόρων τεµαχίων σωλήνων για σχηµατισµό των κλάδων του
δικτύου θα πραγµατοποιείται αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση συνδέσµων
(µούφες) γαλβανισµένων, µε ενισχυµένα χείλη στην περιοχή της εσωτερικής
κοχλιώσεως ("κορδονάτα") και για τυχόν διαµέτρους µεγαλύτερες από 4", µε ζεύγος
φλαντζών, επίσης γαλβανισµένων, συνδεοµένων προς τους σωλήνες µε κοχλίωση.
Απαγορεύεται απόλυτα για την σύνδεση σωλήνων η ηλεκτροσυγκόλληση ή η
οξυγονοκόλληση. Υλικό παρεµβύσµατος TEFLON.
- Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων για επίτευξη της επιθυµητής αξονικής
πορείας του δικτύου, θα πραγµατοποιούνται κατά κανόνα µε ειδικά τεµάχια µεγάλης
ακτίνας καµπυλότητας, γαλβανισµένο, µε ενισχυµένα χείλη, εκτός από σωλήνες
µικρής διαµέτρου, όπου επιτρέπεται η κάµψη τους χωρίς θέρµανση µε ειδικό
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εργαλείο (µέχρι και Φ 1 "). Οπωσδήποτε µε την κάµψη του σωλήνα πρέπει να µη
παραµορφώνεται η κυκλική διατοµή του και να µην προκαλείται η παραµικρή βλάβη
ή αποκόλληση του στρώµατος γαλβανίσµατος αυτού. Χρήση ειδικών τεµαχίων
µικρής ακτίνας καµπυλότητας (γωνίες) επιτρέπεται µόνο σε θέσεις όπου
ανυπέρβλητα εµπόδια το επιβάλλουν και πάντοτε µετά από έγκριση της Επιβλέψεως.
Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για την τροφοδότηση αναχωρούντων κλάδων θα
εκτελούνται οπωσδήποτε µε ειδικά εξαρτήµατα γαλβανισµένα µε ενισχυµένα χείλη.
- Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται µε ειδικά στηρίγµατα αγκυρούµενα σε
σταθερά οικοδοµικά στοιχεία τα οποία στηρίγµατα θα επιτρέπουν την ελεύθερη κατά
µήκος συστολοδιαστολή τους εκτός από περιπτώσεις όπου απαιτείται αγκύρωση
προκειµένου οι συστολοδιαστολές να παραληφθούν εκατέρωθεν του σηµείου
αγκυρώσεως. Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται σε σιδηρογωνιές µε την
βοήθεια στηριγµάτων τύπου Ο. Τα στηρίγµατα θα είναι από µορφοσίδηρο και θα
συνδέονται προς τις σιδηρογωνίες µέσω κοχλίων, περικοχλίων και γκρόβερ
γαλβανισµένων. Οι σιδηρογωνίες κατά περίπτωση θα στερεώνονται σε πλαϊνούς
τοίχους ή θα αναρτώνται από την οροφή. Η στερέωση στα οικοδοµικά υλικά θα
γίνεται µε εκτονωτικά βύσµατα µεταλλικά και κοχλίες. Σε περίπτωση αναρτήσεως
πρέπει να χρησιµοποιηθούν ράβδοι µεταλλικοί ή σιδηρογωνίες επαρκούς αντοχής
για το συγκεκριµένο εκάστοτε φορτίο αλλά πάντως όχι µικρότερης "ισοδυνάµου"
διατοµής από την αναγραφόµενη στον κατωτέρω πίνακα. Ισχύουν και εδώ τα περί
αγκυρώσεων για λόγους συστολοδιαστολών.
- Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων θα κατασκευαστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
είναι ευχερής η αποσυναρµολόγηση οποιουδήποτε τµήµατος σωληνώσεων ή
οργάνου ελέγχου ροής για αντικατάσταση, τροποποίηση ή µετασκευή χωρίς χρήση
εργαλείων κοπής, οξυγόνου ή και ηλεκτροσυγκολλήσεως. Για το σκοπό αυτό σ' όλα
τα σηµεία όπου τούτο θα είναι αναγκαίο θα προβλέπονται λυόµενοι σύνδεσµοι
(ρακόρ, φλάντζες) κατά τις υποδείξεις της επιβλέψεως.
- Κατά την διέλευση σωληνώσεων από τοίχους και δάπεδα αυτές θα καλύπτονται
από φύλλο µολύβδου πάχους 2 mm διαµορφωµένο σε κύλινδρο διαµέτρου κατά 3
mm µεγαλύτερης από την διάµετρο του σωλήνα. Έτσι αποφεύγεται η συγκόλληση
του σωλήνα µε τα οικοδοµικά υλικά. Το διάκενο ανάµεσα στον σωλήνα και τον
προστατευτικό µολύβδινο µανδύα θα σφραγίζεται µε κατάλληλο υλικό Π.χ. κορδόνι
αµιάντου και σιλικόνη. Εάν ο σωλήνας είναι µονωµένος τότε η µόνωση θα
προστατεύεται στο σηµείο της διατρήσεως µε κυλινδρικό µανδύα από φύλλο
γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 0,125 mm, ο οποίος θα εφάπτεται στην επιφάνεια
της µονώσεως. Επιπλέον θα υπάρχει και δεύτερος κυλινδρικός µανδύας από φύλλο
µολύβδου πάχους 2 mm για την αποφυγή συγκολλήσεως µε τα οικοδοµικά υλικά.
Μεταξύ των δύο µανδυών θα υπάρχει διάκενο 3 mm το οποίο θα σφραγιστεί µε
κατάλληλο υλικό πχ. κορδόνι αµιάντου και σιλικόνη.
Κτίριο διοίκησης
Σκοπός της εγκαταστάσεως είναι η άρτια διανοµή της απαιτουµένης παροχής και
πίεσης του νερού σε όλα τα σηµεία λήψεως των κτιρίων. Στο σηµείο εισόδου του
αγωγού στο κτίριο θα κατασκευασθεί φρεάτιο µε δικλείδα αποµόνωσης του δικτύου.
Εντός του κτιρίου το δίκτυο θα κατασκευασθεί από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες.
Στην εγκατάσταση υδρεύσεως περιλαµβάνονται :
Το δίκτυο σωληνώσεων του κρύου νερού.
Το δίκτυο σωληνώσεων ζεστού νερού χρήσεως, µε τα απαραίτητα µηχανήµατα
παραγωγής και αποθήκευσής του.
Για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης θα τοποθετηθεί ηλεκτρικός θερµοσίφωνας
80lt.
Συνεργείο - αποθήκη
Η υδροδότηση του συνεργείου θα γίνει από το ευρύτερο δίκτυο του περιβάλλοντα
χώρου µέσω σωλήνωσης από πολυαιθυλένιο. Στο σηµείο εισόδου του αγωγού στο
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κτίριο θα κατασκευασθεί φρεάτιο µε δικλείδα αποµόνωσης του δικτύου. Εντός του
κτιρίου το δίκτυο θα κατασκευασθεί από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες. Εντός του
κτιρίου θα τοποθετηθεί σφαιρικός κρουνός, µε λάστιχο µήκους 10m, ο οποίος θα
χρησιµεύει για την πλύση του δαπέδου του κτιρίου.
Αποθηκη καυσιµων
Η υδροδότηση της αποθήκης καυσίµων θα γίνει από το ευρύτερο δίκτυο του
περιβάλλοντα χώρου µέσω σωλήνωσης από πολυαιθυλένιο. Στο σηµείο εισόδου του
αγωγού στο κτίριο θα κατασκευασθεί φρεάτιο µε δικλείδα αποµόνωσης του δικτύου.
Εντός του κτιρίου θα τοποθετηθεί σφαιρικός κρουνός, µε λάστιχο µήκους 10m, ο
οποίος θα χρησιµεύει για την πλύση του δαπέδου της αποθήκης.
Κτίριο ΜΕΣ
Σκοπός της εγκαταστάσεως είναι η άρτια διανοµή της απαιτουµένης παροχής και
πίεσης του νερού σε όλα τα σηµεία λήψεως των κτιρίων. Στο σηµείο εισόδου του
αγωγού στο κτίριο θα κατασκευασθεί φρεάτιο µε δικλείδα αποµόνωσης του δικτύου.
Εντός του κτιρίου το δίκτυο θα κατασκευασθεί από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες.
Εντός του κτιρίου θα τοποθετηθεί σφαιρικός κρουνός, µε λάστιχο µήκους 10m, ο
οποίος θα χρησιµεύει για την πλύση του δαπέδου του κτιρίου.
6.2.10.6.2 Μελέτη Εσωτερικών ∆ικτύων Αποχέτευσης
Τεχνική Περιγραφή
Η κατασκευή των δικτύων θα είναι σύµφωνη µε την ΤΟΤΕΕ 2412/86.
• Η σωλήνωση σύνδεσης του νιπτήρα θα είναι Φ40.
• Η σωλήνωση σύνδεσης της λεκάνης θα είναι Φ100.
• Η σωλήνωση σύνδεσης της ντουζιέρας θα είναι Φ50.
• Η σωλήνωση σύνδεσης του σίφωνα δαπέδου θα είναι Φ50 ή Φ75 ή Φ100.
Οι διαστάσεις των σωληνώσεων σύνδεσης των υδραυλικών υποδοχέων θα είναι
σύµφωνα µε τον πίνακα 10 της ΤΟΤΕΕ 2412/86.
Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής και του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντα "Κανονισµού Εσωτερικών Υδραυλικών
Εγκαταστάσεων" του ελληνικού κράτους, τις υποδείξεις του κατασκευαστή και της
επιβλέψεως, καθώς επίσης και τους κανόνες της τεχνικής και της εµπειρίας, µε τις
µικρότερες δυνατές φθορές των δοµικών στοιχείων του κτιρίου και µε πολύ
επιµεληµένη δουλειά. Οι διατρήσεις πλακών, τοίχων και τυχόν λοιπόν φερόντων
στοιχείων του κτιρίου για την τοποθέτηση υδραυλικών υποδοχέων ή διέλευσης
σωληνώσεων θα εκτελούνται µετά από έγκριση της επιβλέψεως.
Το δίκτυο αποχέτευσης θα κατασκευαστεί από σωλήνες PVC 6 atm.
Οι σωλήνες του οριζόντιου δικτύου που οδεύουν µέσα στα κτίρια και αποχετεύουν
λύµατα θα έχουν, όπου προβλέπεται, στόµια καθαρισµού για τον ευχερή έλεγχο και
καθαρισµό. Η κλίση των σωλήνων µέσα στο κτίριο θα είναι 2%. Οι σωλήνες
αποχέτευσης και τα φρεάτια θα αερίζονται µε σωλήνες από PVC 6 atm. Οι σωλήνες
αερισµού θα επεκταθούν 1 µ πάνω από το δώµα και στα τέρµατα θα τοποθετηθούν
συρµάτινες κεφαλές. Σε όλους τους χώρους υγιεινής προβλέπονται σιφώνια δαπέδου
από πλαστικό(ΡVC DN50).
Η αποχέτευση του Κτιρίου ∆ιοίκησης θα αντλείται προς το χώρο της εγκατάστασης
ΕΕΣ και συγκεκριµένα την δεξαµενή βροχοστραγγιδίων µε την χρήση δύο αντλίων (1
+ 1 εφεδρική) δυναµικότητας 5µ31h. Οι αντλίες θα τοποθετηθούν στο κεντρικό
φρεάτιο αποχέτευσης του κτιρίου
Στο δίκτυο αποχέτευσης του συνεργείου θα κατασκευαστεί και φρεάτιο λιποσυλλέκτη
το οποίο θα διαχωρίζει και κατακρατεί λίπη - έλαια που πιθανόν θα είναι
αναµεµιγµένα µε τα νερά έκπλυσης των δαπέδων.
Η αποχέτευση των οµβρίων υδάτων των στεγών θα γίνει περιµετρικά και σε
επιλεγµένες θέσεις µε ιδιαίτερο δίκτυο αγωγών ηµικυκλικών λουκιών από
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γαλβανισµένη λαµαρίνα. Τα λούκια αυτά θα καταλήγουν σε κατακόρυφες υδρορροές
οι οποίες θα οδηγούνται στο ισόγειο όπου θα αποχετεύονται προς τον ακάλυπτο
χώρο.
Ο υπολογισµός για την διατοµή των υδρορροών και σωληνώσεων απορροής των
βρόχινων νερών θα γίνει µε βάση τον πίνακα 9 της ΤΟΤΕΕ 2412/86 την βροχόπτωση
τουλάχιστον 300 lt/sec. ha και τις επιφάνειες που θα αποχετευτούν.
Οι κατακόρυφες υδρορροές καταλήγουν στο επίπεδο του εδάφους από όπου τα
όµβρια οδηγούνται στο ρείθρο µέσω φρεατίων οµβρίων και U - PVC σωλήνων ΡΝ 6,
µε βαρύτητα. Οι θέσεις των υδρορροών, οι διαστάσεις τους, καθώς και οι υπόλοιπες
λεπτοµέρειες του δικτύου αποστράγγισης των οµβρίων φαίνονται στα σχέδια. Οι
κατακόρυφες υδρορροές θα κατασκευασθούν από σωλήνες πλαστικούς, UPVC µε
κυκλική διατοµή, κατά ΕΛΟΤ 1256.
Οι συλλεκτήρες οµβρίων (όπου υπάρχουν), θα είναι κατασκευασµένοι από
µολυβδόφυλλα πάχους 3mm. Για τα φρεάτια ισχύουν τα ίδια µε την αποχέτευση
ακαθάρτων.
6.2.10.6.3 Μελέτη Πυρασφάλειας - Πυρόσβεσης Κτιρίων - Κανονισµοί
Η µελέτη συντάχθηκε σύµφωνα µε τους κάτωθι κανονισµούς - οδηγίες:
Π∆ 71 (Φ.Ε.κ. 32/Α/ της 17-2-88)
ΚΥΑ 5905 Ι 1995
- Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/86, Μόνιµα πυροβεστικά συστήµατα µε νερό σε κτίρια
- Παραρτήµατα Πυροσβεστικής ∆ιάταξης Νο3 της 19/1/81
- Φορητοί πυροσβεστήρες, Υπ.Αποφ. 22745/314(ΦΕΚ Β 264/8.4.71)
- Εθνικά Ελληνικά Πρότυπα (NHS) περί φορητών πυροσβεστήρων
- Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ2: Κατηγορίες πυρκαγιών
- Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ3: Φορητοί πυροσβεστήρες
- Πρότυπο ΕΛΟΤ 54 : Εξαρτήµατα συστηµάτων αυτόµατης ανίχνευσης
πυρκαγιάς
- Θερµοευαίσθητοι ανιχνευτές. Σηµειακοί ανιχνευτές µε στατικό στοιχείο
- Πρότυπο ΕΛΟΤ 571: ∆οκιµασίες αντοχής σε φωτιά ∆οµικά στοιχεία, 2
Κουφώµατα, 3. Στοιχεία από γυαλί)
- Πρότυπο ΕΛΟΤ 664: Συστήµατα πυροσβεστικών εγκαταστάσεων µε νερό
«Περί συστήµατος σηµατοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας»
Επίσης επικουρικά και συµπληρωµατικά θα έχουν εφαρµογή οι παρακάτω
κανονισµοί:
- ∆ιεθνείς κανονισµοί ISO - Standards: 64/1974, R336, R1338, 2546/1973
- Αµερικάνικοι κανονισµοί ΝFΡΑ 12
- Carbon Dioxide Extinguishing Systems ΝFΡΑ 13 - 1983
- Standard for the installation of Sprinkler Systems ΝFΡΑ 13A - 1981
:
Recommended Practice for the Inspection Testing and Maintenance of
Sprinkler Systems
- ΝFΡΑ 14 - 1983
: Installation of standpipe and Hose Systems
- ΝFΡΑ 15 - 1985
: Water Spray Fixed Systems
- ΝFΡΑ 22 -1984
: Water Tanks for Priνate Fire Protection
- ΝFΡΑ 72Ε- 1984
: Automatic Fire detectors
- ΝFΡΑ 75
: Electronic Computer/ Data Processing Equipment
Κτίριο ∆ιοίκησης και Ελέγχου
Προβλέπεται η εγκατάσταση τριών φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kgr και
ενός φορητού πυροσβεστήρα C02 6kg, έτσι ώστε κανένα σηµείο του κτιρίου να µην
απέχει απόσταση µεγαλύτερη των 15 µέτρων από τον πλησιέστερο φορητό
πυροσβεστήρα.
Θα υπάρχει φωτισµός των οδεύσεων διαφυγής σύµφωνα µε την παράγραφο 2.6 και
2.7 των γενικών διατάξεων και µε το Π.∆.105/95. Τα φωτιστικά ασφαλείας (πορείας &
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εξόδου) τοποθετούνται στα σηµεία που φαίνονται στα σχέδια, και είναι σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές που ακολουθούν την παρούσα.
∆εξαµενή Πυρόσβεσης - Ύδρευσης
Προβλέπεται η εγκατάσταση φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12kg και ενός
φορητού πυροσβεστήρα C02 6kg πλησίον της εισόδου του χώρου όπου
τοποθετούνται τα πιεστικά συγκροτήµατα ύδρευσης, πυρόσβεσης.
Θα υπάρχει φωτισµός των οδεύσεων διαφυγής σύµφωνα µε την παράγραφο 2.6 και
2.7 των γενικών διατάξεων και µε το Π.∆.105/95. Τα φωτιστικά ασφαλείας (πορείας &
εξόδου) τοποθετούνται στα σηµεία που φαίνονται στα σχέδια, και είναι σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές που ακολουθούν την παρούσα.
Υπόστεγο συντήρησης οχηµάτων - γκαράζ - αποθήκη εργαλείων
Προβλέπεται η εγκατάσταση τεσσάρων φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως έτσι
ώστε κανένα σηµείο του κτιρίου να µην απέχει απόσταση µεγαλύτερη των 15 µέτρων
από τον πλησιέστερο φορητό πυροσβεστήρα.
Επίσης πλησίον του κτιρίου (δίπλα στη θύρα εισόδου) τοποθετείται Π.Φ. η οποία
τροφοδοτείται από το κεντρικό δίκτυο πυρόσβεσης της εγκατάστασης.
Θα υπάρχει φωτισµός των οδεύσεων διαφυγής σύµφωνα µε την παράγραφο 2.6 και
2.7 των γενικών διατάξεων και µε το Π.∆.105/95. Τα φωτιστικά ασφαλείας (πορείας &
εξόδου) τοποθετούνται στα σηµεία που φαίνονται στα σχέδια, και είναι σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές που ακολουθούν την παρούσα.
Αποθήκη καυσίµων
Προβλέπεται η εγκατάσταση ενός φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12kg και
ενός φορητού πυροσβεστήρα C02 6kg που τοποθετούνται πλησίον της εισόδου του
κτιρίου, καθώς και ένας αυτόµατος πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως 12ΚG ο
οποίος τοποθετείται πάνω από τη µεταλλική δεξαµενή που αποθηκεύονται τα
καύσιµα.
Θα υπάρχει φωτισµός των οδεύσεων διαφυγής σύµφωνα µε την παράγραφο 2.6 και
2.7 των γενικών διατάξεων και µε το Π.∆.105/95. Τα φωτιστικά ασφαλείας (πορείας &
εξόδου) τοποθετούνται στα σηµεία που φαίνονται στα σχέδια, και είναι σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές που ακολουθούν την παρούσα.
Κτίριο Εξυπηρέτησης ΕΕΣ
Προβλέπεται η εγκατάσταση τεσσάρων φορητών πυροσβεστήρων C02 6kg, 3
φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kgr και 2 φορητών πυροσβεστήρων ξηράς
κόνεως 12kg.
Επίσης στο κτίριο θα τοποθετηθεί αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης και
κατάσβεσης που θα περιλαµβάνει τα παρακάτω:
• Ανιχνευτές καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου
• θερµοδιαφορικοί ανιχνευτές
• Θερµικοί ανιχνευτές σταθερού ορίου
• Κοµβία συναγερµού
• Καλωδιώσεις
• Φαροσειρήνα
• Πίνακα πυρανίχνευσης 4 ζωνών και 2 εξόδων για σειρήνες
• Συσκευές εντολής αυτόµατης κατάσβεσης
• Τοπικοί πίνακες πυρανίχνευσης (ένας για κάθε επικίνδυνο χώρο)
• Ειδικά φωτιστικά µε ένδειξη "STOP ΑΕΡΙΟ"
• Κουδούνια εντός των χώρων για προσυναγερµό
Το όλο σύστηµα που θα εγκατασταθεί στο κτίριο εξυπηρέτησης ΕΕΣ θα
κατασκευαστεί όπως φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο της µελέτης αλλά και σύµφωνα
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή- προµηθευτή του εξοπλισµού.
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Θα υπάρχει φωτισµός των οδεύσεων διαφυγής σύµφωνα µε την παράγραφο 2.6 και
2.7 των γενικών διατάξεων και µε το Π.∆.105/95. Τα φωτιστικά ασφαλείας (πορείας &
εξόδου) τοποθετούνται στα σηµεία που φαίνονται στα σχέδια, και είναι σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές που ακολουθούν την παρούσα.
6.2.10.6.4 Θέρµανση - Κλιµατισµός Κτιρίων
Για την ικανοποιητική ψύξη του γραφείου ελέγχου, του Ιατρείου και του χώρου
παραµονής προσωπικού επιλέγονται αυτόνοµες κλιµατιστικές µονάδες τύπου split¬unit απόδοσης Ψ I2.000Βtu/h-Θ 13.000Βtu/h, Ψ 9.000Βtu/h-Θ 9.300Βtu/h και Ψ
I8.000Βtu/h-Θ I9.000Βtu/h αντίστοιχα.
6.2.10.6.5 Μελέτη Ηλεκτροφωτισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων
Κανονισµοί σύνταξης µελέτης
Η µελέτη συντάσσεται σύµφωνα µε τους κάτωθι κανονισµούς - οδηγίες και τα
αντίστοιχα βοηθήµατα:
α) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
β) Electrical Installations handbook, Vοl 1 & 2, SIEMENS
γ) Κανονισµός Εσωτ. Εγκαταστάσεων, Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ( Φύλλο 59
τεύχος 2 11-4-55, Φύλλο 293 τεύχος 2 11-5-66, Φύλλο 630 τεύχος 2 25-10-66,
Φύλλο 620 τεύχος 2 18-10-66, Φύλλο 118 τεύχος 1 24-6-65)
δ) Τεχνικό Εγχειρίδιο FULGOR
ε) ∆ιάταγµα "περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν γένει εγκ/σεων", ΦΕΚ
89Α/1982.
ζ) Τυποποίηση DIN Β5, ΝΕΜΑ.
Τεχνική περιγραφή
Οι απαιτούµενες στάθµες φωτισµού των διαφόρων χώρων, καθώς και ο αντίστοιχος
τύπος φωτιστικού παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Γραφεία - εργαστήρια (φθορισµού) 400 LUX
Αίθουσα ελέγχου (φθορισµός)
350 LUX
Χώροι εργασίας και ασφαλείας, χώροι παραγωγής ενέργειας (φθορισµός)
200
LUX
Γενικοί χώροι συνεργείων, χώροι υγιεινής, αποθήκες (πυράκτωση)
100 LUX
Λοιποί βοηθητικοί χώροι και διάδροµοι (φθορισµός)
100 LUX
Η εγκατάσταση φωτισµού εσωτερικών χώρων θα περιλαµβάνει:
- Τα φωτιστικά σώµατα
- Τους διακόπτες φωτισµού
- Τις καλωδιώσεις και συρµατώσεις από τους πίνακες τους τα φωτιστικά
σώµατα, και σε κάποιους διακόπτες.
Σκοπός της εγκατάστασης φωτισµού είναι η εξασφάλιση της επιθυµητής στάθµης
φωτεινής έντασης, που επιβάλλεται από τη χρήση του χώρου σε συνδυασµό µε :
- Κατάλληλη χρωµατική απόδοση
- Χαµηλή στάθµη θάµβωσης
- Ευελιξία στην αλλαγή χρήσης χώρου
- Οικονοµία στη λειτουργία
- Εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας
- Ευχέρεια στην εγκατάσταση
- Άρτια αισθητική εµφάνιση
- Μεγάλη διάρκεια ζωής εξοπλισµού.
Κριτήρια επιλογής τύπου λαµπτήρα
- Το δείκτη χρωµατικής απόδοσης Ra
- Τη θερµοκρασία χρώµατος (Tc (0Κ))
- Τη φωτιστική απόδοση (lm/W)
- Το κόστος αγοράς και εγκατάστασης λαµβάνοντας υπόψη και το χρόνο ζωής
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Την ισχύ των λαµπτήρων µε τα προτεινόµενα εξαρτήµατά τους

Οι παροχές των πινάκων θα γίνουν µε καλώδια J 1 νν - U και όπου η εγκατάσταση
είναι χωνευτή θα χρησιµοποιούνται χαλυβδοσωλήνες.
Σε όλους τους χώρους θα χρησιµοποιηθούν καλώδια τύπου A05VV-U. Σαν στεγανοί
χώροι θεωρούνται µεταξύ των άλλων χώροι υγιεινής, λεβητοστάσιο, κλπ.
Οι οδεύσεις των καλωδίων προβλέπεται να γίνουν:
• Για τους χώρους που διαθέτουν ψευδοροφή, εντός εσχαρών διάτρητων,
γαλβανισµένων εν θερµώ, στερεωµένων από την οροφή.
•
Για τους χώρους χωρίς ψευδοροφή, χωνευτά στην τοιχοποιία, εντός
πλαστικών ηλεκτρολογικών σωλήνων.
•
Για τους βιοµηχανικούς χώρους, εντός διάτρητων γαλβανισµένων εν θερµώ
εσχαρών
Ειδικά όταν η εγκατάσταση είναι ενσωµατωµένη στο µπετόν, θα χρησιµοποιηθούν
πλαστικοί σωλήνεs τύπου HELIFLEX.
Όλες οι γραµµές θα φέρουν αγωγό γείωσης.
Οι οριζόντιες διαδροµές σωληνώσεων θα βρίσκονται κατά το δυνατόν σε ύψος
µεγαλύτερο από 2.5m.
Για τις γραµµές φωτισµού τα καλώδια θα έχουν διατοµή 1.5mm2, ενώ για τις
αντίστοιχες ρευµατοδοτών, διατοµή 2.5 mm2.
Για την κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων εντός των κτιρίων θα χρησιµοποιηθούν
κατά περίπτωση τα ακόλουθα υλικά:
•
Πλαστικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες PVC ευθείς ή σπιράλ (του βαρύτερου
τύπου που κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά) σε ξηρούς χώρους και για
οδεύσεις σε ύψος µεγαλύτερο των 2 m από το δάπεδο του χώρου.
•
Πλαστικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες εύκαµπτοι τύπου Heliflex (µαλακό PVC µε
σπείρα από σκληρό PVC) σε όλα τα τµήµατα του δικτύου που είναι
εγκιβωτισµένα σε µπετόν ή άλλα κονιάµατα.
•
Χαλυβδοσωλήνες ευθείς ή σπιράλ, στα σηµεία που οι σωληνώσεις
διαπερνούν χωρίσµατα πυροπροστατευµένα (πλάκες µεταξύ ορόφων κ.λ.π.).
Τα διάκενα θα σφραγίζονται µε άκαυστο υλικό της ιδίας πυραντίστασης µε το
χώρισµα, ώστε να µη µειωθεί η ικανότητα προστασίας από πυρκαγιά του
χωρίσµατος.
Όλα τα καλώδια που θα χρησιµοποιηθούν για την ηλεκτροδότηση των
καταναλώσεων εντός των κτιρίων θα είναι τύπου ΝΥΜ ή ΝΥΥ κατά περίπτωση.
Κατά την τοποθέτηση των σωληνώσεων απαγορεύεται για στατικούς λόγους το
σπάσιµο των κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα και η εντοίχιση κουτιών,
διακοπτών κ.λ.π.
Τα κουτιά ενώσεων πρέπει να είναι ευπρόσιτα σε κάθε στιγµή. Οι διακλαδώσεις
πρέπει να εκτελούνται εντός κουτιών. Οι επιτρεπόµενες καµπυλώσεις χωρίς τη
µεσολάβηση κουτιού διακλάδωσης δεν θα υπερβαίνει τις δύο. Η ελάχιστη διάµετρος
των κουτιών διακλάδωσης θα είναι 70 mm. Τα κουτιά διακοπτών, διακλάδωσης θα
βρίσκονται στην επιφάνεια της τελικής στρώσης των επιχρισµάτων. Οι σωληνώσεις
στα σηµεία εισόδου των στα κουτιά θα συναντούν αυτά κάθετα. Οι αγωγοί των
κυκλωµάτων θα έχουν τους χρωµατισµούς φάσεων ουδετέρου και γειώσεως και θα
ενώνονται ή θα διακλαδίζονται εντός των κουτιών µέσω διακλαδωτήρων
πορσελάνης. Απαγορεύονται διακλαδώσεις µε συστροφή αγωγών.
Η απογύµνωση των άκρων θα γίνεται προσεκτικά για αποφυγή ελάττωσης της
µηχανικής αντοχής αυτών. Οι µεταλλικοί σωλήνες εντός του εδάφους θα αλείφονται
µε δύο στρώσεις ασφαλτικής επάλειψης. Ο αγωγός γείωσης και ο ουδέτερος κάθε
κυκλώµατος θα είναι της ίδιας µόνωσης µε τους άλλους αγωγούς του κυκλώµατος και
θα τοποθετούνται µέσα στον ίδιο σωλήνα µε τους υπόλοιπους αγωγούς. Τα κουτιά
και εξαρτήµατα σύνδεσης πρέπει να είναι εγκεκριµένου τύπου. Οι συνδέσεις και
διακλαδώσεις των εντός σωλήνων εγκαταστηµένων αγωγών πρέπει να εκτελούνται
εντός ευπρόσιτων κουτιών κατάλληλα συνδεοµένων µε τους σωλήνες.
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Η σύνδεση κοχλιοτοµηµένων σωλήνων µε κουτιά θα εκτελεσθεί µε κοχλιώσεις του
σωλήνα επί του κουτιού. Η ελάχιστη διάσταση των κουτιών θα είναι 70mm. Τα κουτιά
διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή ορθογωνικά ή τετράγωνα, κατάλληλα για τον τύπο
του σωλήνα ή του καλωδίου που προορίζονται. Τα στεγανά κουτιά θα έχουν
βαθµό προστασίας ΙΡ55.
Γενικά προβλέπονται δύο βασικοί τύποι διακοπτών: οι συνηθισµένοι και οι στεγανοί.
Τα είδη των διακοπτών θα είναι: κοµµιτατέρ, αλε-ρετούρ, πίεσης.
Οι στεγανοί διακόπτες θα πρέπει εκτός από τη στεγανότητα, να έχουν και αυξηµένη
µηχανική αντοχή και να είναι κατάλληλοι τόσο για χωνευτή όσο και για ορατή
εγκατάσταση. Οι ρευµατοδότες βιοµηχανικού τύπου θα είναι από σκληρό πλαστικό
µε επαφές σύµφωνα µε τη διεθνή τυποποίηση GΕΕ 17 και IEC 309Α.
Οι χρησιµοποιούµενοι µη στεγανοί διακόπτες θα είναι διµερείς χωνευτοί µε µοχλίσκο
(TUMBLER) εξαιρετικά ισχυρής κατασκευής, µε βάση από πορσελάνη, 10A/250V, µε
τετράγωνο κάλυµµα.
Οι χρησιµοποιούµενοι στεγανοί διακόπτες θα είναι l0Al250V, περιστροφικού βαρέως
τύπου, κατάλληλοι για ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση µε βάση πορσελάνης,
χρώµατος λευκού, προστασίας Ρ31, κατά DIN40050. Οι διακόπτες θα τοποθετηθούν
σε ύψος περίπου 1.0m από το δάπεδο.
Ειδικά για τους χώρους λουτρό και κουζίνα παρασκευαστηρίου οι διακόπτες θα είναι
προστασίας PRR κατά DIN 40050.
Οι χρησιµοποιούµενοι µη στεγανοί ρευµατοδότες θα είναι:
•
∆ιµερείς χωνευτοί, εξαιρετικά ισχυρής κατασκευής, µε βάση από πορσελάνη,
τριών ακροδεκτών σε τριγωνική διάταξη, µε τετράγωνο κάλυµµα, χρώµατος
λευκού, 16A/250V.
•
∆ιµερείς χωνευτοί, εξαιρετικά ισχυρής κατασκευής, µε βάση από πορσελάνη
µετά πλευρικών επαφών γείωσης (ΣΟΥΚΟ) δύο ακροδεκτών, µε τετράγωνο
κάλυµµα, χρώµατος λευκού, 16A/222V.
Οι ρευµατοδότες θα φέρουν αγωγό γείωσης και θα τοποθετούνται σε ύψος 50
cm από το δάπεδο.
Για την περίπτωση που οι σωληνώσεις είναι χωνευτές θα χρησιµοποιηθούν στεγανοί
ρευµατοδότες (l6A/250V) µετά πλευρικών επαφών γείωσης (ΣΟΥΚΟ), δύο
ακροδεκτών εξαιρετικά ισχυρής κατασκευής, µε βάση πορσελάνης, µε εµπρόσθιο
κάλυµµα προστασίας των επαφών, κατάλληλοι για ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση
εντός του επιχρίσµατος. Οι τριφασικοί ρευµατοδότες που θα χρησιµοποιηθούν θα
είναι στεγανοί µέσα σε χυτοσιδηρή θήκη, τετραπολικοί, βιοµηχανικού τύπου,
25A/380V, κατάλληλοι για ορατή τοποθέτηση, συνοδευόµενοι µε τους αντίστοιχους
ρευµατολήπτες τους.
Όταν σε κάποιο χώρο η εγκατάσταση είναι στεγανή, αντίστοιχα στεγανοί θα είναι οι
ρευµατοδότες, οι διακόπτες και τα φωτιστικά σώµατα.
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α
Θα εφαρµοσθούν τα προβλεπόµενα στο σχετικό τεύχος της µελέτης.

8.

∆ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ

Ο Ανάδοχος ευθύνεται να ζητήσει από τους διαφόρους οργανισµούς ενηµέρωση για
τις θέσεις των δικτύων Ο.Κ.Ω. στη περιοχή κατασκευής του έργου, ακόµη και αυτών
που επισηµαίνονται στις µελέτες, προκειµένου να φροντίσει για την µετατόπιση ή την
προστασία τους. Επίσης, οφείλει να επιβεβαιώσει τις οδεύσεις αυτές σε συνεννόηση
µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή.
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9.ΜΕΛΕΤΕΣ
Για τo έργo της παρούσας εργολαβίας, διατίθενται οι µελέτες που αναφέρονται
παρακάτω:

A/A Ονοµασία Μελέτης
Ν38_2 Μελέτη διευθέτησης-οριοθέτησης ρέµατος,
Ν38_3α Υποστηρικτική µελέτη των ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου
Ν38_4 Γεωτεχνική έρευνα-προµελέτη
Ν38_5 ΣΑΥ
Ν38_6 Τεχνική µελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης
Ν38_8 Γεωλογική-Υδρογεωλογική-Υδρολογική έκθεση
Ν38_1 ΜΠΕ

Όλα τα παραπάνω θα παραδοθούν στον Ανάδοχο.

10. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε περιοχή της οποίας οι διαδικασίες
απαλλοτρίωσης έχουν ολοκληρωθεί εκτός από ένα µικρό τµήµα 4 στρ. περίπου η
εξαγορά του οποίου είναι ενταγµενη στην ιδια πράξη χρηµατοδότησης µε το παρόν
έργο.
Εφόσον απαιτηθεί συµπληρωµατική απαλλοτρίωση, αυτή θα συντελεστεί µε βάση
συµπληρωµατικό κτηµατολόγιο.
Ο καθορισµός των ορίων µεταξύ δηµοσίων εκτάσεων και όµορων οικοπέδων, όπου
αυτά είναι ασαφή, θα καθοριστούν µε τη βοήθεια των τοπικών Αρχών.

11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΌΡΟΙ
Για το σύνολο του έργου έχει εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και
έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων µε το υπ αριθµ.ΑΕΠΟ
223/06-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
Η παραπάνω Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, υπάρχει στο
Παράρτηµα της ΕΣΥ.
Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορούν το συγκεκριµένο έργο,
συνοδεύουν τα τεύχη δηµοπράτησης και θα πρέπει να βρίσκονται στα εργοτάξια καθ'
όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Τονίζεται ότι σύµφωνα µε τις παραπάνω Αποφάσεις για όλα τα έργα, θα πρέπει η
προµήθεια των απαιτούµενων υλικών να γίνει είτε από νοµίµως λειτουργούντα
λατοµεία, είτε από λατοµεία – δανειοθαλάµους, που
είναι δυνατόν να
δηµιουργηθούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 1428/84,2115/93 και 998/79.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην παραπάνω Απόφαση κατά
την κατασκευή των έργων η οποία όµως δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες άδειες και
εγκρίσεις συναρµόδιων Υπηρεσιών. Όπως αναφέρεται και στην παραπάνω
απόφαση πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής θα πρέπει να γίνει γραπτή
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συνεννόηση µε εκπρόσωπο της Αρµόδιας εφορείας Αρχαιοτήτων προκειµένου να
παρίστανται εφόσον είναι επιθυµητό.
Τα ανωτέρω θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και κατά τη σύνταξη του
χρονοδιαγράµµατος
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Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2013
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

.

Θωµάς Νεράντζης
Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός

Ιωάννης Βολιώτης
∆/ντής Εποπτείας Έργων Νησιωτικής &
Υπόλοιπης Χώρας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
µε την υπ΄αριθµ 784/2/19.07.2013
απόφαση του ∆.Σ. της ΕΟΑΕ

.
Ιωάννης Βολιώτης
∆/ντής Εποπτείας Έργων Νησιωτικής &
Υπόλοιπης Χώρας
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