ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Συνοπτική περίληψη
Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του
ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που
κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση
βιώσιµων λύσεων για τη συνέχιση της λειτουργίας του και της ένταξής του
στον κοινωνικό ιστό της επαρχίας Αλµωπίας.
Η µελέτη στηρίχθηκε στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία καθώς επίσης
και στη διεθνή εµπειρία και πρακτική λειτουργίας παρόµοιων έργων, εντός και
εκτός συνόρων.
Επικεντρώθηκε αρχικά στις τεχνικές παραµέτρους λειτουργίας του έργου
δηλαδή: Ταφή απορριµµάτων, συλλογή και επεξεργασία στραγγισµάτων,
συλλογή και καύση βιοαερίου, παρακολούθηση περιβαλλοντικών
παραµέτρων. Εκτεταµένη αναφορά γίνεται στο Φορέα ∆ιαχείρισης και
λειτουργίας του συγκεκριµένου ΧΥΤΑ, δίνοντας βαρύτητα στην γενικότερη
οργάνωση και λειτουργία του.
Στα συµπεράσµατα της µελέτης περιλαµβάνονται εξειδικευµένες τεχνικές
βελτιστοποίησης λειτουργίας καθώς και γενικότερες προτάσεις που αφορούν
στον Φορέα ∆ιαχείρισης του έργου.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς αποδείχθηκε
ιδιαίτερα δύσκολη λόγω βασικά της καχυποψίας ως προς τη σκοπιµότητα της
µελέτης.
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Πρόλογος
Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος / Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας ανέθεσε µε
την υπ’ αριθ. 71/07-03-2006 απόφασή της ∆ιοικούσας Επιτροπής στους
παρακάτω επιστήµονες:
® Παυλίδη Γεώργιο, Χηµικό Μηχανικό
® Χισκάκη Μελιτίνη, Μηχανολόγο Μηχανικό
® Καραπαναγιωτίδη Λάζαρο, Πολιτικό Μηχανικό
την Μελέτη του θέµατος «Καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α.
Αλµωπίας - Προτάσεις βελτιστοποίησης λειτουργίας».Η χρονική διάρκεια της
Οµάδας Εργασίας ορίστηκε στους 4 µήνες.
Η σύνταξη της Μελέτης βασίστηκε σε επί τόπου παρατήρηση, στο ισχύον
νοµοθετικό πλαίσιο, στην διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, καθώς και στην
διεθνή εµπειρία και πρακτική λειτουργίας έργων παρόµοιας φύσης.
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1. Ιστορική αναδροµή
1.1

Τι είναι Χ.Υ.Τ.Α.;

Υγειονοµική Ταφή είναι η µέθοδος της ελεγχόµενης και οργανωµένης
διάθεσης των αποβλήτων στο έδαφος, στους χώρους υγειονοµικής ταφής
αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.). Οι Χ.Υ.Τ.Α. δεν θα πρέπει να συγχέονται µε τις
υπάρχουσες χωµατερές όπου δεν υπάρχει κατάλληλη υποδοµή και η
απόρριψη
των
αποβλήτων
είναι
συχνά
ανεξέλεγκτη.
Ο σχεδιασµός, η τεχνολογία και οι τεχνικές διαχείρισης των Χ.Υ.Τ.Α. έχουν
βελτιωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και η εξέλιξη συνεχίζεται. Για την
επιλογή του χώρου πρέπει να εξετάζονται τα υδρογεωλογικά στοιχεία της
περιοχής, ώστε να µη δηµιουργηθεί κίνδυνος ρύπανσης του υδροφόρου
ορίζοντα.
Οι σύγχρονοι Χ.Υ.Τ.Α. πρέπει να έχουν επικάλυψη στον πυθµένα τους από
φυσικά ή τεχνητά υλικά για στεγανοποίηση, κατάλληλα συστήµατα συλλογής
και επεξεργασίας των στραγγισµάτων και σύστηµα συλλογής του βιοαερίου.
Κατά την υγειονοµική ταφή τα απορρίµµατα διαστρώνονται, συµπιέζονται, και
στο τέλος της ηµέρας σκεπάζονται µε αδρανές υλικό (χώµα, µπάζα, κοµπόστ
κλπ). Έτσι µειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος από τη διασπορά των
απορριµµάτων και οι δυσάρεστες οσµές.
Στραγγίσµατα
Τα στραγγίσµατα είναι υγρά που δηµιουργούνται στον Χ.Υ.Τ.Α. από την
αποσύνθεση του οργανικού µέρους των απορριµµάτων και από τη διείσδυση
στη µάζα τους των νερών της βροχής. Κατά την πορεία των υγρών µέσα από
τη µάζα των απορριµµάτων διαλύονται και παρασύρονται διάφορες ουσίες και
έτσι µπορούν να µολύνουν τα επιφανειακά και υπόγεια νερά. Η διαδικασία
αυτή συνεχίζεται για πολλά χρόνια µετά το κλείσιµο του Χ.Υ.Τ.Α..
Κατά την κατασκευή ενός νέου Χ.Υ.Τ.Α. πρέπει να εγκατασταθούν συστήµατα
συλλογής και επεξεργασίας των στραγγισµάτων, ώστε να προστατευτούν τα
επιφανειακά και υπόγεια νερά.
Βιοαέριο
Τα οργανικά υλικά που ενταφιάζονται στον Χ.Υ.Τ.Α. αποσυντίθενται σταδιακά
απουσία οξυγόνου (αναερόβια ζύµωση). Η διαδικασία αυτή εκλύει διάφορα
αέρια που αποκαλούνται συλλογικά βιοαέριο. Το βιοαέριο αποτελείται κατά
κύριο λόγο (>90%) από περίπου ίσα µέρη µονοξειδίου του άνθρακα και
µεθανίου, ενώ σε µικρές ποσότητες περιλαµβάνει αµµωνία, διοξείδιο του
άνθρακα,
υδρογόνο,
υδρόθειο,
άζωτο
και
οξυγόνο.
Η ανεξέλεγκτη παραγωγή βιοαερίου µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο έκρηξης
και πυρκαγιάς, ενώ το µεθάνιο συνεισφέρει σηµαντικά στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου. Αντίθετα, αν συγκεντρωθεί µε κατάλληλα συστήµατα, το
βιοαέριο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας από τα
σκουπίδια.
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Πλεονεκτήµατα της Υγειονοµικής Ταφής
Κατάλληλη για ένα ευρύ φάσµα απορριµµάτων. Σχετικά χαµηλό κόστος.
Υπάρχουν
κατάλληλοι
χώροι
σε
πολλές
περιοχές.
Παραγωγή βιοαερίου, το οποίο είναι ανανεώσιµη πηγή ενέργειας για
θέρµανση και παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. Η ανάπλαση µετά το κλείσιµο
του Χ.Υ.Τ.Α. προσφέρει κατάλληλους χώρους για πάρκα, αθλητικές
εγκαταστάσεις και άλλες χρήσεις. Ένας καλοσχεδιασµένος Χ.Υ.Τ.Α. δεν
αλλοιώνει την ευρύτερη περιοχή.
Μειονεκτήµατα
Μετά το κλείσιµο του Χ.Υ.Τ.Α., η γη µπορεί να είναι ακατάλληλη για κάποιες
χρήσεις, λόγω ρύπανσης. Η ευκολία και η ευελιξία της Υγειονοµικής Ταφής
δεν δίνει κίνητρα στους παραγωγούς απορριµµάτων να εφαρµόσουν
καινοτοµικές λύσεις. Ανεξαρτήτως σχεδιασµού, υπάρχει πάντα ένας µικρός
κίνδυνος ρύπανσης από τη λειτουργία των Χ.Υ.Τ.Α.. Το βιοαέριο, αν δεν τεθεί
υπό έλεγχο, µπορεί να είναι επικίνδυνο (πυρκαγιά, έκρηξη, συνεισφορά στο
φαινόµενο του θερµοκηπίου). Η ανάκτηση ενέργειας από Χ.Υ.Τ.Α. δεν είναι
ιδιαίτερα αποδοτική. Μπορεί να υπάρξει όχληση λόγω θορύβου, οσµών,
διέλευσης οχηµάτων και αισθητικής υποβάθµισης, όπως µε όλες τις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας απορριµµάτων.

1.
2.
3.
4.
5.

Πυθµένας που αποτελείται από πολλαπλές στρώσεις συµπυκνωµένου πηλού και πλαστικών
µεγάλης πυκνότητας.
∆ίκτυο διάτρητων σωλήνων στα ενδιάµεσα των στρώσεων.
Γεωτρήσεις από τις οποίες ελέγχονται τα υπόγεια νερά της περιοχής για πιθανή µόλυνση
∆ιάστρωση και συµπυκνωση απορριµµάτων
Κάλυψη απορριµµάτων µε χώµα
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Σωλήνες για συλλογή µεθανίου
Παραγωγή ηλεκτρισµού από µεθάνιο
Σφράγισµα µε συνεχή αδιάβροχη στρώση αργίλου
Περιµετρικός στραγγιστήρας για νερά βροχής
Πιθανές αθλητικές εγκαταστάσεις ή
Αεροδρόµιο ή
12. Πάρκο ή ...

1.2 Χ.Υ.Τ.Α. στην Ελλάδα - Ιστορική εξέλιξη
Οι πρώτες συζητήσεις για τη δηµιουργία Χ.Υ.Τ.Α. στον Ελλαδικό χώρο,
ξεκίνησαν µε τον εντοπισµό κατάλληλων χώρων για την υγειονοµική ταφή των
απορριµµάτων, του λεκανοπεδίου Αττικής , σχετικά πρόσφατα, ή µάλλον µε
µεγάλη καθυστέρηση, µόλις το 1986. Πάντα οι αντιδράσεις των τοπικών
φορέων και των κατοίκων, που αρνούνταν να επωµιστούν το «βάρος» και τη
«δυσοσµία» του συνόλου των σκουπιδιών στην περιοχή τους, ήταν το
εµπόδιο στις κατά καιρούς προτάσεις, οι οποίες βέβαια ουδέποτε
υλοποιήθηκαν. Σχετικές έρευνες για την προώθηση και εγκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α.
στην Ευρώπη είχαν αρχίσει πολλά χρόνια νωρίτερα. Η µετεξέλιξη των
Χ.Υ.Τ.Α. σε ΧΥΤΥ (ή ακόµη και η οριστικής τους κατάργηση) στην Ευρώπη
βρίσκει την Ελλάδα στο στάδιο της αρχικής τους εφαρµογής. Ενδεικτικά
παρουσιάζεται η σηµερινή κατάσταση στην Ευρώπη (Πίνακας 1.1) η οποία
προϊδεάζει για οριστική κατάργηση των Χ.Υ.Τ.Α.. Αντίθετα η ελληνική
πραγµατικότητα κινείται προς την κατασκευή και κοινωνική προώθηση νέων
Χ.Υ.Τ.Α.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1. Χώρες που απαγορεύουν (ή προτίθενται να απαγορεύσουν)
την ταφή βιοαποικοδοµήσιµων απορριµµάτων

Αυστρία
Βέλγιο (Φλάνδρα)
Γαλλία
Γερµανία
∆ανία
Ιταλία
Νορβηγία
Ολλανδία
Σουηδία
Φινλανδία

Από το 2004
Ναι
Ναι
Από το 2005
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Από το 2005
Από το 2005

ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος, 2002
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Ελληνική πραγµατικότητα
ΕΡΓΑ ∆.Σ.Α.
Η υφιστάµενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων στη Χώρα µας
αποτυπώνεται µε τα ήδη κατασκευασµένα έργα διαχείρισης στερεών
αποβλήτων (∆ΣΑ), τα υλοποιούµενα έργα (∆ΣΑ), τις χρηµατοδοτήσεις των
έργων και τελικά µε τον εξυπηρετούµενο πληθυσµό.
Συγκεκριµένα τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (∆ΣΑ) είναι :
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ∆ΣΑ.
•
Έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν 45 Χ.Υ.Τ.Α. προς εξυπηρέτηση
318 ΟΤΑ σε όλη την Ελλάδα.
•
Έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν 3 ΕΜΑΚ.
•
Έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν 6 ΣΜΑ.
ΥΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ∆ΣΑ.
•
56 νέοι Χ.Υ.Τ.Α. και επεκτάσεις βρίσκονται σε φάση υλοποίησης µε
εγκεκριµένη χρηµατοδότηση, οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν περίπου 670
ΟΤΑ.
•
48 Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) βρίσκονται υπό
υλοποίηση.
•
Η υλοποίηση των παραπάνω έργων ∆ΣΑ προβλέπεται να έχει
ολοκληρωθεί µέχρι το 2008.
Εγκεκριµένες πιστώσεις υλοποίησης των έργων ∆ΣΑ.
Συνολικά έχουν εγκριθεί µέχρι σήµερα από το Ταµείο Συνοχής ΙΙ περίπου 483
εκατοµµύρια Ευρώ για έργα ∆ΣΑ. Επίσης υπάρχουν εγκεκριµένες πιστώσεις
και από άλλα χρηµατοδοτικά προγράµµατα (κυρίως διαρθρωτικό ταµείο ΕΤΠΑ
µέσω ΕΠΠΕΡ και ΠΕΠ Γ’ ΚΠΣ).
Σχεδιασµένα – µη υλοποιηµένα έργα ∆ΣΑ.
Τα έργα ∆ΣΑ (Χ.Υ.Τ.Α., ΣΜΑ κλπ) που υπολείπονται για την κάλυψη του
συνόλου της χώρας µε οργανωµένους Χ.Υ.Τ.Α., αφορούν σε συγκεκριµένες
περιοχές (νοµοί Ιωαννίνων, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας και
Ηλείας) και µικρούς Χ.Υ.Τ.Α. νησιών. Τα έργα ∆ΣΑ στους προαναφερόµενους
Νοµούς βρίσκονται σε φάση ωρίµανσης για ένταξη σε χρηµατοδοτικά
προγράµµατα. Τα έργα των µικρών Χ.Υ.Τ.Α. νησιών θα κατασκευασθούν
κάνοντας χρήση ειδικών προδιαγραφών, για τον καθορισµό των οποίων έχει
εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ Η.Π. 4641/232/2006 (ΦΕΚ 168 Β, Τεχνικές
προδιαγραφές µικρών Χ.Υ.Τ.Α.). Τα έργα των µικρών Χ.Υ.Τ.Α. νησιών έχουν
ωριµότητα και έχουν δεσµευτεί πιστώσεις από το ΕΠΠΕΡ για την υλοποίησή
τους.
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1.3

Χ.Υ.Τ.Α. Αλµωπίας – Φορέας λειτουργίας

Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΥ∆Κ – Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµων και
Κοινοτήτων Ν. Πέλλας
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σύνδεσµος Καθαριότητας Αλµωπίας
«ΑΛΜΩΠΙΑ»
∆υναµικότητα
10.000 ton / έτος
Εξυπηρετούµενοι ∆ήµοι (Πληθυσµός) ∆ήµος Αριδαίας (20.000)
∆ήµος Εξαπλατάνου (10.000)
Θέση
∆.∆. Χρυσής ∆. Εξαπλατάνου
Τοπονύµιο: Μαυρόλακκος
Έκταση - χωρητικότητα
25 στρ / 100.000ton / 190.000 m3 η
Α΄ φάση 26 στρ / 150.000ton /
542.000 m3 η Β΄ φάση
∆ιάρκεια ζωής
10 έτη η Α΄ φάση και 15 έτη η Β΄
φάση
∆ηµοπράτηση
17/08/1998
‘Έγκριση αναδόχου
∆εκέµβριος 1999
Χρηµατοδότηση
Τα στοιχεία δε διατέθηκαν
Προϋπολογισµός
Τα στοιχεία δε διατέθηκαν
Ανάδοχος
Κ/Ξ ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ΧΡ Ε∆Ε ΤΡΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε∆Ε
Σύνταξη µελέτης εφαρµογής
Κ/Ξ ΠΑΣΧΑΛΗ ΜΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΩΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ειδικός Σύµβουλος Μελέτης
ENVIROPLAN O.E.
Ηµεροµηνία Μελέτης Εφαρµογής
Φεβρουάριος 2000
Υπογραφή σύµβασης κατασκευής
Τα στοιχεία δε διατέθηκαν
Περαίωση εργασιών
01-03-2002
Τελικό κόστος κατασκευής
745.800.000 δρχ / 2.188.701,40€
Παραλαβή του έργου
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002
Έναρξη λειτουργίας (χωρίς άδεια Αύγουστος 2002
λειτουργίας)
Λήψη άδειας λειτουργίας
Η
υπ΄
αριθ.
1878/31-05-2005
απόφαση Νοµάρχη Πέλλας για
χορήγηση άδειας διάθεσης και
λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Αλµωπίας
Ν. Πέλλας
Μελετητής – Τεχνικός Σύµβουλος Φραντζής Ιωάννης
Συνδέσµου
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Ο Χ.Υ.Τ.Α. Αλµωπίας χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου
Εξαπλατάνου στην περιοχή Μαυρόλακκος του ∆.∆. Χρυσής και σε ακτίνα
1.500µ από τα όρια του οικισµού. Το µήκος του δρόµου πρόσβασης από τον
οικισµό της Χρυσής είναι 3.896µ.
Ουσιαστικά η σύλληψη της αρχικής ιδέας έγινε το 1998. Το έργο χωρίστηκε σε
δύο φάσης, την Α΄ και Β΄ φάση. Η Α΄ φάση περιλαµβάνει το 50% της έκτασης
που προορίζεται για ταφή και το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η
Β΄φάση περιλαµβάνει την ολοκλήρωση του έργου.
Το χρονικό διάστηµα που ακολούθησε της αρχικής ιδέας, η Α΄ φάση τέθηκε σε
διαδικασία µελέτης, δηµοπράτησης και τελικά κατασκευής. Η ολοκλήρωση της
κατασκευαστικής φάσης, σύµφωνα µε δήλωση του αναδόχου, ήταν την
1/3/2002.
Η έναρξη λειτουργίας (χωρίς άδεια λειτουργίας) έγινε τον Αύγουστο του 2002.
Επισηµαίνεται ότι υπάρχει µεγάλο χρονικό κενό µεταξύ της έναρξης
λειτουργίας και της νοµιµοποίησης της λειτουργίας (άδεια λειτουργίας 31/05/2005).
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2. Νοµοθετικό πλαίσιο
2.1 Το θεσµικό πλαίσιο που ρυθµίζει την διαχείριση των
αποβλήτων σήµερα, περιλαµβάνει:

Η Ελλάδα, ως κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλείται να
εναρµονίσει τη νοµοθεσία της µε τις κοινοτικές οδηγίες για τη διαχείριση των
απορριµµάτων.
Στο πλαίσιο αυτής της εναρµόνισης θεσπίστηκαν οι Κ.Υ.Α. 69728/96,
113944/97 και 114218/97, που αποτελούν το καταστάλαγµα των ως τώρα
προσπαθειών της να εισέλθει στον επόµενο αιώνα µε ένα νοµικό πλαίσιο
ικανό να αντεπεξέλθει στις παγκόσµιες περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τα
απορρίµµατα και να περάσει στην ελληνική νοοτροπία αρχές, όπως «ο
ρυπαίνων πληρώνει» και τα διάφορα υλικά δεν είναι για «µία µόνο χρήση».
Η Κ.Υ.Α. 69728/96, θέτει τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης
των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο, α) καταρτίζοντας γενικό πλαίσιο και
υιοθετώντας επιµέρους διαχρονικούς στόχους προς υλοποίηση για τη µελέτη
και τον καθορισµό των µεθόδων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, β)
θεσπίζοντας όρους καταλληλότητας και κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης κι
επιλογής των χώρων διάθεσης και αξιοποίησης των στερεών απορριµµάτων
(π.χ. να µην προκαλείται αλλοίωση του τοπίου, να µην δηµιουργούνται
κίνδυνοι στο νερό, το έδαφος και τον αέρα, κ.α.), γ) καθιερώνοντας ενιαίες
διαδικασίες και όρους για το σχεδιασµό διαχείρισης των στερεών
απορριµµάτων (καθορισµός υπόχρεων φορέων διαχείρισης, υποχρεώσειςδικαιώµατα, αναφορά στην επιλογή µεθόδου διαχείρισης, οικονοµικές και
περιβαλλοντικές συνέπειες, γεωλογικά, υδρογεωλογικά, χωροταξικά,
κλιµατολογικά στοιχεία, κ.λ.π.).
Οι γενικές αυτές κατευθύνσεις αποσκοπούν στη συµµόρφωση της Ελληνικής
Νοµοθεσίας µε το γενικό πλαίσιο της Κοινοτικής Στρατηγικής όπως αυτή
διατυπώνεται στην οδηγία (SEC (89) 934,ΤΕΛΙΚΟ).
Στη συνέχεια, η Κ.Υ.Α. 113944/97 κινείται στην κατεύθυνση :
α. της κατάρτισης ενός γενικού πλαισίου µε την ταυτόχρονη υιοθέτηση
επιµέρους διαχρονικών στόχων προς υλοποίηση για τη µελέτη και τον
καθορισµό των µεθόδων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων
β. της θέσπισης όρων καταλληλότητας και κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης
και επιλογής των χώρων διάθεσης και αξιοποίησης των στερεών
αποβλήτων
γ. της καθιέρωσης ενιαίων διαδικασιών και όρων για την εκπόνηση κι
εφαρµογή του σχεδιασµού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
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Τέλος, η Κ.Υ.Α. 114218/97, θεσπίστηκε για να δώσει υπόσταση στις
απαιτήσεις των προηγούµενων Κ.Υ.Α., διαµορφώνοντας τις τεχνικές
προδιαγραφές:
α. των χώρων διάθεσης, (έργα διαχείρισης οµβρίων, συστήµατα µόνωσης
πυθµένα, διαχείριση στραγγισµάτων και βιοαερίου, κ.λ.π.)
β. του εξοπλισµού προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής απορριµµάτων
(τυποποίηση κάδων, συχνότητα πλύσης κάδων, συχνότητα δροµολογίων,
κ.λ.π.)
γ. των µονάδων ανάκτησης ή κοµποστοποίησης (εξοπλισµός, διαδικασίες).
Συγχρόνως, η Κ.Υ.Α. αυτή, αναλύει τα επίµαχα σηµεία των προγραµµάτων
ανακύκλωσης, (π.χ. ο αριθµός των προς ανακύκλωση υλικών, το σύστηµα
συλλογής, οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης των πολιτών), ώστε να τα
βοηθήσει στην εφαρµογή τους.
ΓΕΝΙΚΑ
• ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 B) «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή
των αποβλήτων».
• ΚΥΑ 22912/1117 /2005 (ΦΕΚ 759 B) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον
περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των
αποβλήτων».
• ΚΥΑ Η.Π. 4641/232/2006 (ΦΕΚ 168 Β) «Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών
µικρών Χ.Υ.Τ.Α. σε νησιά και αποµονωµένους οικισµούς κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 3 (παρ.4) σε συνδυασµό µε το άρθρο 20 (Παρ.Ι) της υπ’
αριθµ.29407/3508/2002 ΚΥΑ»
•
ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 B) «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης».

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Εκδόθηκε η ΚΥΑ 13588/725/2006: « Μέτρα όροι και περιορισµοί για την
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συµβουλίου της 12ης
∆εκεµβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ. αριθ. 19396/1546/1997 ΚΥΑ
«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β΄604) ».
Το νοµοθετικό αυτό πλαίσιο θα συµπληρωθεί µε την έκδοση των παρακάτω
αναφερόµενων «Γενικών Τεχνικών προδιαγραφών για τη διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων» και του «Εθνικού Σχεδιασµού διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων», που προβλέπονται στο άρθρο 5 της ίδιας ΚΥΑ.
Η εθνική νοµοθεσία περιλαµβάνει και ειδικές ρυθµίσεις που αφορούν:
• Πολυχλωροδιφαινύλια και των πολυχλωροτριφαινύλια (ΚΥΑ 7589/731/2000
(ΦΕΚ 514 Β) και ΚΥΑ 18083/1098 Ε.103/2003 (ΦΕΚ 606 Β).
• Εναλλακτική διαχείριση ρευµάτων επικινδύνων αποβλήτων (π.χ. λιπαντικά
έλαια) (Π.∆. που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ
179 A).
• ∆ιαχείριση ιατρικών αποβλήτων (ΚΥΑ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419 Β).
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Ευρωπαϊκό Νοµοθετικό Πλαίσιο ∆ιαχείρισης
Με σκοπό τη νοµοθετική στήριξη της Κοινοτικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, η
Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε µια σειρά οδηγιών που καθορίζουν το πλαίσιο
για τη διαχείριση των απορριµµάτων, ώστε να αντιµετωπιστεί η απαίτηση των
καιρών για περιβαλλοντικά ορθή αντιµετώπιση των απορριµµάτων, πάντα
βέβαια στο πλαίσιο µιας επίσης βέλτιστης οικονοµικής αντιµετώπισης.
1. Η Κοινοτική στρατηγική για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, (SEC
(89) 934,ΤΕΛΙΚΟ), όπως προαναφέρθηκε, στηρίζει:
α. Τον περιορισµό της παραγωγής απορριµµάτων, µε την εφαρµογή
καθαρότερων τεχνολογιών παραγωγής και την παρέµβαση στα
παραγόµενα προϊόντα, ώστε κατά την κατανάλωσή τους να παράγονται
λιγότερα και φιλικότερα προς το περιβάλλον απορρίµµατα.
β. Την ανακύκλωση ή επαναξιοποίηση, ώστε να επανενταχθούν υλικά των
απορριµµάτων εντός του οικονοµικού κύκλου. Η δράση αυτή ενισχύεται µε
την έρευνα και ανάπτυξη κατάλληλων τεχνολογιών, τη βελτιστοποίηση των
συστηµάτων διαλογής στην πηγή, τη µείωση των εξόδων επαναξιοποίησης
και τη δηµιουργία αξιόπιστων αγορών των ανακυκλούµενων προϊόντων.
γ. Τη βελτιστοποίηση της τελικής διάθεσης των µη ανακυκλούµενων υλικών,
τα οποία θα πρέπει υποστούν µείωση του όγκου τους και επεξεργασία
αδρανοποίησης, σταθεροποίησης και ζύµωσης ώστε να µειωθεί η
επικινδυνότητά τους πριν φτάσουν στο Χώρο διάθεσής τους. Οι χώροι
διάθεσης θα πρέπει να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές όσο αφορά την
επιλογή της θέσης, την υποδοµή του χώρου, τη λειτουργία, τον έλεγχο των
απορριπτόµενων υλικών και την τελική αποκατάσταση κι επανένταξη του
χώρου.
δ. Την ασφαλή µεταφορά, κυρίως των επικινδύνων αποβλήτων.
ε. Την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (έδαφος και
υπόγεια νερά) από την κακή διαχείριση των στερεών απορριµµάτων.
Οδηγία 75/442/ΕΟΚ, της 15ης Ιουλίου 1975, περί στερεών αποβλήτων
(πλην ραδιενεργών αποβλήτων, στερεών αποβλήτων από εργασίες
ανίχνευσης, εξαγωγής, εναπόθεσης µεταλλευτικών πόρων και αποβλήτων
από εκµετάλλευση λατοµείων).
Η οδηγία αυτή αποσκοπεί στη δηµιουργία συνθηκών διάθεσης των
στερεών αποβλήτων χωρίς τη δηµιουργία κινδύνων για το νερό, τον αέρα,
το έδαφος, την πανίδα και τη χλωρίδα, την πρόκληση ηχητικής ρύπανσης
και οσµών ή βλάβης του τοπίου.
Με την ίδια οδηγία, οι αρµόδιοι φορείς καλούνται να συντάξουν σχέδιο, σε
σχέση µε τον τύπο και την ποσότητα των απορριµµάτων, τις γενικές
τεχνικές προδιαγραφές, τις κατάλληλες τοποθεσίες διάθεσης των στερεών
Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.
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αποβλήτων, τα ειδικά µέτρα για τα ειδικά απόβλητα. Επίσης το σχέδιο
πρέπει να καθορίζει τους αρµόδιους φορείς για τη διάθεση των στερεών
αποβλήτων, να κάνει εκτίµηση της δαπάνης για τις εργασίες διάθεσης και
να καθορίζει τα κατάλληλα µέτρα προώθησης ορθολογικής οργάνωσης της
περισυλλογής, διαλογής και επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων.
3. Οδηγία 91/156/ΕΟΚ, της 18ης Μαρτίου 1991. Η οδηγία αυτή τροποποιεί
την οδηγία 75/442/ΕΟΚ, της 15ης Ιουλίου 1975, προωθώντας ταυτόχρονα
µε την απαίτηση για ασφαλή διάθεση των στερεών αποβλήτων, την
απαίτηση για περιορισµό της παραγωγής τους και την προώθηση της
επαναχρησιµοποίησης κι ανακύκλωσης των προϊόντων.
4. Οδηγία αριθµ.91/689/ΕΚ, της 12ης ∆εκεµβρίου 1991, περί επικίνδυνων
αποβλήτων, η οποία αντικαθιστά την οδηγία αριθ. 78/319/ΕΟΚ, της 20ης
Μαρτίου 1978, περί τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων.
Η οδηγία στοχεύει στην:
α. Πρόληψη ή µείωση της παραγωγής και βλαπτικότητας των απορριµµάτων.
Για αυτό τον σκοπό προωθείται τόσο η ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών,
όσο και η τελειοποίηση από τεχνικής πλευράς προϊόντων που µειώνουν τη
βλαπτικότητα των απορριµµάτων και τεχνικών που εξασφαλίζουν την
ασφαλή τελική διάθεση των επικίνδυνων ουσιών.
β. Αξιοποίηση των απορριµµάτων µε ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση ή
ανάκτηση, ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που στοχεύει στην παραγωγή
δευτερογενών πρώτων υλών, αλλά και την χρησιµοποίηση των
απορριµµάτων ως πηγή ενέργειας.
5. Οδηγία 94/62/ΕΟΚ, της 20ης ∆εκεµβρίου 1994, περί συσκευασιών και
απορριµµάτων συσκευασιών.
Με την οδηγία αυτή:
α. Θεσπίζει µέτρα στον τοµέα πρόληψης των απορριµµάτων.
β. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη συστηµάτων επαναχρησιµοποίησης για τις
συσκευασίες
που
µπορούν
να
επαναπληρωθούν
ή
να
επαναχρησιµοποιηθούν.
γ. Θεσπίζει ποσοτικούς στόχους για την ανάκτηση και ανακύκλωση των
απορριµµάτων, απαιτώντας από τα κράτη µέλη να λάβουν τα απαραίτητα
µέτρα για τη διασφάλιση της ανάκτησης, έως τις 30-6-2001, του 50% ως
65% κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασιών και η ανακύκλωση µεταξύ
του 25% ως 45% των απορριµµάτων συσκευασιών ( µε ένα ελάχιστο 15%
για κάθε υλικό συσκευασίας). Η σηµασία αυτής της οδηγίας γίνεται
εµφανέστερη όταν ληφθεί υπόψη ότι τα απορρίµµατα των συσκευασιών
αποτελούν το 40% ως 50% των στερεών δηµοτικών αποβλήτων.

Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.
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Συνοπτικά:

Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.
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3. Γεωγραφική θέση - υφισταµένη κατάσταση
3.1 Γεωγραφική θέση
Όπως φαίνεται στους Χάρτες που ακολουθούν, η περιοχή µελέτης
καταλαµβάνει ένα µικρό τµήµα στο νότιο άκρο της Επαρχίας Αλµωπίας του Ν.
Πέλλας. Η ακριβής θέση του έργου φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1. ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Θέση
Περιγραφή

Θέση κατά
Ε.Γ.Σ.Α1 87

Γεωγραφικό
µήκος, λ

Γεωγραφικό
πλάτος, φ

Υψόµετρο
z

Α

343450,43
4532129,83

22o 08’ 26’’ 55

40o 55’ 31’’ 10

401 m

Β

343387,09
4531792,42

22o 08’ 24’’15

40o 55’ 20’’ 13

382 m

Γ

343086,58
4531767,66

22o 08’ 11’’32

40o 55’ 19’’ 12

365 m

Εξολοκλήρου
το
έργο
βρίσκεται
εκτός
ορίων
περιβαλλοντικά
προστατευόµενων περιοχών και εκτός των ορίων των προτάσεων ΖΟΕ
(Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου) του Ν. Πέλλας.
Η περιοχή µελέτης ανήκει:
1. ∆ιοικητικά στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας, στο ∆ήµο
Εξαπλατάνου (∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Χρυσής).
2. ∆ικαστικά υπάγεται ως προς τα πολιτικά δικαστήρια στο Ειρηνοδικείο
Αριδαίας, στο Πρωτοδικείο Έδεσσας και στο Εφετείο Θεσσαλονίκης
και ως προς τα διοικητικά δικαστήρια στο Πρωτοδικείο Βέροιας και στο
Εφετείο Θεσσαλονίκης.
3. Οικονοµικά - Φορολογικά υπάγεται στη ∆.Ο.Υ. Αριδαίας.
4. ∆ασοπολιτικά η περιοχή υπάγεται στο ∆ασαρχείο Αριδαίας, στη
∆ιεύθυνση ∆ασών Πέλλας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και
στην Επιθεώρηση ∆ασών Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Πολεοδοµικά ανήκει στο πολεοδοµικό γραφείο Αριδαίας και στην
Πολεοδοµία της Έδεσσας.
6. Ως προς τη διαχείριση των υδατικών πόρων ανήκει στην Περιφέρεια
∆υτικής Μακεδονίας.
7. Ως προς την τήρηση του Αρχαιολογικού Νόµου ανήκει στην
αρµοδιότητα της ΙΖ’ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
µε έδρα την Έδεσσα και στην 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
µε έδρα τη Βέροια.
Ανήκει ακόµη στην περιοχή δράσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αριδαίας
και της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Πέλλας.

1

ΕΓΣΑ 87: Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς

Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.
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Ιδιοκτησιακό και νοµικό καθεστώς
Οι εκτάσεις της περιοχής µελέτης ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Οι
περισσότερες περιήλθαν σε αυτό δικαιώµατι πολέµου, ως διάδοχο του
Οθωµανικού κράτους µετά τον πόλεµο του 1912 - 1913 σύµφωνα µε τη
συνθήκη του Βουκουρεστίου, και ένα µέρος κατόπιν εξαγοράς από τη
Υπηρεσία διαχείρισης Ανταλλάξιµων Περιουσιών. Στην ευρύτερη περιοχή του
έργου εκτός των δασών δασικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, υπάρχουν
διάσπαρτοι ή συνεχόµενοι αγροί που ανήκουν ή διακατέχονται από τους
κατοίκους των γειτονικών δηµοτικών διαµερισµάτων.
Σχετικά µε το παρόν ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου, οι πληροφορίες που
συλλέχτηκαν ήταν περιορισµένες και ασαφείς.

Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.
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Οικιστικά και Πληθυσµιακά ∆εδοµένα
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2. Πληθυσµιακή εξέλιξη Επαρχίας Αλµωπίας
∆ΗΜΟΣ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ

1981
18960

1991
19430

∆ΗΜΟΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

9.400
28360

9.739
29169

Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.

2001
20213
9.141
29354
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Περιοχές προστασίας

Αρχαιολογικοι χώροι
Ερείπια κάστρου στο χωριό Χρυσή, Παλαιοχριστιανικό Νεκροταφείο στο
χωριό 'Αλωρο και το κάστρο και οι εκκλησίες της Αψάλου.

Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.
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Αποστάσεις από ειδικά σηµεία χωροθέτησης
Το υφιστάµενο έργο βρίσκεται σε απόσταση 1,5Km περίπου από τον οικισµό
της Χρυσής, ο οποίος είναι ο πλησιέστερος οικισµός της ευρύτερης περιοχής
µελέτης. Η απόστασή του από την πόλη της Αριδαίας είναι 8Km. Το έργο
όπως προαναφέρθηκε βρίσκεται εκτός προστατευόµενων περιοχών και σε
απόσταση 3,5Km περίπου από την περιοχή προστασίας µε κωδικό
GR1240005.
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι το έργο γειτνιάζει άµεσα µε απορροϊκό
χειµµαρικό ρέµα, το οποίο αποτελεί συµβάλλον του ποταµού Αλµωπαίου
(µήκος ρέµατος 3,5Km).

Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.
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3.2 Υφιστάµενη Κατάσταση
3.2.1. Έργα-εξοπλισµός
Υλοποιηθέντα έργα:
• ∆ιαµόρφωση χώρου
• Στεγανοποίηση πυθµένα και των πλευρών του χώρου διάθεσης
• Σύστηµα
συλλογής
προεπεξεργασίας
και
ανακυκλοφορίας
στραγγισµάτων
• Περιµετρική τάφρος απορροής όµβριων
• Σύστηµα συλλογής και καύσης βιοαερίου (ηµιτελές)
• ∆ρόµος πρόσβασης
• Εσωτερικό δροµολόγιο
• Κτίριο διοίκησης – προσωπικού
• Μικρή αποθήκη
• Περίφραξη
• Περιµετρική δεντροφύτευση (ελλιπής)
• Χώρος αναµονής και στάθµευσης απορριµµατοφόρων
• ∆ιαµορφωµένος χώρος εκποίησης τροχών (δεν λειτουργεί)
• ∆ανειοθάλαµος χωµατισµών
• ∆εξαµενή νερού
• Σύστηµα πυρόσβεσης
• ∆εξαµενές συλλογής στραγγισµάτων
• Κτίριο έλεγχου ηλεκτροπαραγωγούς ζεύγους
• 2 γεωτρήσεις
Εξοπλισµός:
• ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
• γεφυροπλάστιγγα
• φορητός αναλυτής αερίων
• ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων
• σταθµήµετρο µηχανικό

3.2.2. Σηµερινή λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χ.Υ.Τ.Α.
Το αρχικό στάδιο της διαδικασίας είναι η αποκοµιδή των απορριµµάτων.
Αυτή συντελείται µε ευθύνη των ∆ήµων Αριδαίας και Εξαπλατάνου µε
απορριµµατοφόρα οχήµατα. Η αποκοµιδή ακολουθεί καθορισµένο από τους
∆ήµους πρόγραµµα, αποτέλεσµα του οποίου είναι η µεταφορά 28 τόνων
ηµερησίως (κατά µέσο όρο).
Αµέσως µετά την είσοδο στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. τα απορριµµατοφόρα
ζυγίζονται από τον υπεύθυνο υπάλληλο και τα αποτελέσµατα καταγράφονται.
Ακολουθώντας το εσωτερικό δροµολόγιο, τα απορρίµµατα εναποθέτονται στο
χώρο ταφής. Τα απορριµµατοφόρα αποχωρούν από το χώρο του Χ.Υ.Τ.Α.
αφού πρώτα έχουν ζυγιστεί και έχει καταγραφεί το αποτέλεσµα.

Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.
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Όσον αφορά στην διαδικασία διάστρωσης – συµπύκνωσης – ταφής , κατά το
χρονικό διάστηµα παρατήρησης που ταυτίζεται µε το χρόνο µελέτης,
διαπιστώθηκε ότι :δεν ακολουθείται ο συστηµατικός προβλεπόµενος τρόπος
εργασιών .δηλαδή για µικρά χρονικά διαστήµατα οι εργασίες είναι εντατικές
αντίθετα στην πλειονότητα του χρόνου οι εργασίες είναι υποτυπώδεις. Πιο
συγκεκριµένα στο µεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου, οι εργασίες διάστρωσης
– συµπύκνωσης – ταφής εκτελούνται από τον µοναδικό εργαζόµενο ο οποίος
ταυτόχρονα εκτελεί χρέη φύλακα, ζυγιστή και καταγραφέα.
Όσον αφορά στα στραγγίσµατα, αυτά συλλέγονται µέσω υπόγειου δικτύου
και οδηγούνται σε στεγανή δεξαµενή καθίζησης. Στο ανώτερο σηµείο της
δεξαµενής υπάρχει αγωγός µεταφοράς προς δεύτερη δεξαµενή στην οποία τα
λύµατα επανασυλλέγονται και ανακυκλοφορούν στην επιφάνεια του Χ.Υ.Τ.Α..
Όσον αφορά στη συλλογή και καύση του βιοαερίου, το σύστηµα συλλογής δεν
έχει ολοκληρωθεί και κατά συνέπεια δεν έχει λειτουργήσει ποτέ, µε
αποτέλεσµα το βιοαέριο να εκλύεται στην ατµόσφαιρα.
Όσον αφορά στον περιβαλλοντικό έλεγχο λειτουργίας σηµειώνεται ότι δεν
έχουν γίνει οι απαιτούµενες κατά το νόµο µετρήσεις – αναλύσεις (µετρήσεις αναλύσεις υπογείων υδάτων, αερίων, στραγγισµάτων και µετεωρολογικών
παραµέτρων).
Όσον αφορά στις υποδοµές, αξίζει να σηµειωθούν τα παρακάτω:
1. η έλλειψη δικτύου σύνδεσης µέσης τάσης (οι ανάγκες ηλεκτροδότησης
«καλύπτονται» από Η/Ζ ζεύγος)
2. η έλλειψη δικτύου υδροδότησης
(οι ανάγκες υδροδότησης
«καλύπτονται» από δεξαµενή)
3. οι δύο υφισταµένες γεωτρήσεις δεν έχουν δυνατότητα άντλησης.
4. δεν υπάρχει σύνδεση µε το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας.
Στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. δεν υπάρχει οργάνωση καταγραφής παραµέτρων
λειτουργίας. Το µόνο στοιχείο που καταγράφεται είναι το βάρος των
εισερχοµένων απορριµµάτων.

4. Εντοπισµός προβληµάτων λειτουργίας
4.1. Προβλήµατα που οφείλονται σε ελλείψεις στην κατασκευή
του έργου.
1. Επεξεργασία στραγγισµάτων:
Στο έργο υπάρχει εγκατάσταση προεπεξεργασίας στραγγισµάτων. ∆εν
υφίσταται δευτερογενής επεξεργασία. Κατά συνέπεια τα στραγγίσµατα
ανακυκλοφορούν στην επιφάνεια του Χ.Υ.Τ.Α..
2. Συλλογή και καύση βιοαερίου
Το σύστηµα είναι ηµιτελές . Η έκκληση του βιοαερίου γίνεται ανεξέλεγκτα
στην ατµόσφαιρα.
3. Μετρήσεις παραµέτρων λειτουργίας (περιβαλλοντική παρακολούθηση monitoring)
Το χηµικό εργαστήριο δεν κατασκευάστηκε όπως προέβλεπε η αρχική
µελέτη. Χηµικές αναλύσεις (υδάτων, στραγγισµάτων, βιοαερίου), δεν
πραγµατοποιούνται
από
εξωτερικό
συνεργάτη.
Μετεωρολογικές
παρακολουθήσεις δεν υφίστανται (µετεωρολογικός σταθµός δεν υπάρχει).

Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.
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Παρακολούθηση υπογείων υδάτων δεν γίνεται. Οι γεωτρήσεις είναι
ανεπαρκείς, κατά αριθµό και βάθος. Παρακολούθηση καθιζήσεων δεν
πραγµατοποιείται γιατί δεν έχουν τοποθετηθεί µάρτυρες ή δεν υπάρχει
χωροβάτης όπως προέβλεπε η αρχική µελέτη.
4. Χώρος δειγµατοληψίας
∆εν κατασκευάστηκε αν και προβλεπόταν στην αρχική µελέτη.
∆ειγµατοληψία – οπτικός έλεγχος των εισερχοµένων απορριµµάτων δεν
γίνεται.
5. Συνδέσεις µε δίκτυα.
Σύνδεση µε το δίκτυο µέσης τάσης δεν υπάρχει. Οι ανάγκες καλύπτονται
µε Η/Ζ που αποτελεί κατ’ ουσία εφεδρικό σύστηµα ηλεκτροδότησης.
Σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης δεν υπάρχει. ∆ίκτυο υδροδότησης µε
τροφοδοσία από γεώτρηση δεν υπάρχει. Οι ανάγκες υδροδότησης και
πυρόσβεσης καλύπτονται από δεξαµενή. .Συστήµατα επικοινωνίας δεν
υπάρχουν . αυτόµατη τηλεειδοποίηση σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών
και εσωτερικό δίκτυο τηλεπικοινωνίας δεν υπάρχει.

4.2. Προβλήµατα που οφείλονται στην οργάνωση λειτουργίας
του έργου
Φορέας διαχείρισης: ο σύνδεσµος καθαριότητας δεν είναι στελεχωµένος
(προσωπικό: 1 γραµµατέας µε µόνο υπερωριακή απασχόληση στο
σύνδεσµο). ∆ιοικείται από αιρετούς οι οποίοι αντικαθίστανται το αργότερο
κάθε δύο χρόνια, ενώ .εξειδικευµένο ή µη τεχνικό προσωπικό δεν υπάρχει.
Η λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. ανατίθεται σε εργολάβο. Τέσσερις διαφορετικοί
εργολάβοι έχουν αναλάβει σε 4 χρόνια λειτουργίας. Ο σύνδεσµος δεν διαθέτει
κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό για την επίβλεψη των προβλεπόµενων
εργασιών του εργολάβου.
Στα επιµέρους προβλήµατα εντάσσεται η έλλειψη οργανωµένου γραφείου στο
χώρο του Χ.Υ.Τ.Α.. ∆εν έχουν εξακριβωθεί οι απαιτήσεις του συνδέσµου
έναντι των εργολάβων σε ότι αφορά στο προσωπικό που θα πρέπει να
απασχολείται στο προσωπικό στο συγκεκριµένο έργο (αριθµός και
ειδικότητα). Αποτελέσµατα των παραπάνω είναι ότι αυτή τη στιγµή στο χώρο
του Χ.Υ.Τ.Α. εργάζεται ένας ανειδίκευτος εργάτης που προσπαθεί να καλύψει
το σύνολο των αναγκών (φύλαξη, ζύγιση, καταγραφή κ.λ.π.)
Σε ότι αφορά την βασική παράµετρο λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., δηλαδή την
υγειονοµική ταφή των απορριµµάτων παρατηρήθηκαν τα εξής:
• ∆εν
γίνεται συστηµατική διάστρωση και συµπύκνωση των
απορριµµάτων.
• ∆εν δηµιουργούνται ηµερήσια κελιά
• ∆εν γίνεται επικάλυψη καθηµερινά µε αδρανή υλικά.
• ∆εν υπάρχει προγραµµατισµός – οργάνωση στην απόθεση των
απορριµµάτων εντός του κυττάρου.
• ∆εν διαµορφώνονται κατάλληλες κλίσεις προς τα ανάντη, στην
επιφάνεια του υποτιθέµενου τυµπανίου, µε αποτέλεσµα τα όµβρια να
διεισδύουν στα απορρίµµατα και να αυξάνεται ο όγκος των
στραγγισµάτων.
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•

Η ποιότητα της συµπύκνωσης του οδοστρώµατος στο εσωτερικό
δίκτυο κυκλοφορίας δεν επιτρέπει τη λειτουργία του δικτύου σε
δύσκολες καιρικές συνθήκες .αποτέλεσµα αυτού είναι η αδυναµία
πρόσβασης των οχηµάτων στο προβλεπόµενο σηµείο απόρριψης.

5. Προτάσεις εναρµόνισης µε το νοµοθετικό πλαίσιο
Ο Χ.Υ.Τ.Α. Αλµωπίας λειτουργεί νόµιµα βάσει της άδειας λειτουργίας µε την
υπ΄ αριθ. 1878/31-05-2005 απόφαση Νοµάρχη Πέλλας.
Η λήψη της άδειας είναι πολύ πρόσφατη και συνεπώς δεν τίθεται θέµα
εναρµόνισης µε νεότερο νοµοθετικό πλαίσιο.
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6. Προτάσεις άρσης επιπτώσεων δυσλειτουργίας
1. Επεξεργασία στραγγισµάτων
Η ποσότητα των στραγγισµάτων είναι αποτέλεσµα των απορριµµάτων και
των κατακρηµνισµάτων. ∆εδοµένου ότι κατά το στάδιο της ταφής η
επιφανειακή στεγάνωση δεν γίνεται συστηµατικά, σε περίπτωση έντονων
βροχοπτώσεων, ο όγκος των οµβρίων υδάτων που εισέρχονται στη λεκάνη
του Χ.Υ.Τ.Α., αυξάνουν δραµατικά των όγκο των στραγγισµάτων. Αυτό έχει
σαν συνέπεια την αδυναµία διαχείρισης των στραγγισµάτων από το σύστηµα
επεξεργασίας και επανακυκλοφορίας.
Απαιτείται αρχικά η συστηµατική ταφή και επιφανειακή στεγάνωση και
εφεδρικά η κατασκευή εναλλακτικής δεξαµενής ή η εξασφάλιση
διαθεσιµότητας οχήµατος µεταφοράς στραγγισµάτων στον πλησιέστερο
βιολογικό καθαρισµό.
Προτείνεται σε δεύτερο στάδιο, να κατασκευαστεί δευτερογενής καθαρισµός
των στραγγισµάτων αφού πρώτα εκπονηθούν οι απαραίτητες µελέτες, στα
πλαίσια της Β΄ φάσης λειτουργίας.
2. Συλλογή και καύση βιοαερίου
Το έργο βρίσκεται ήδη στον τέταρτο χρόνο λειτουργίας, συνεπώς η παραγωγή
βιοαερίου έχει ήδη αρχίσει και αυξάνει µε την πάροδο του χρόνου (µετρήσεις
δεν υπάρχουν).
Το βιοαέριο διαφεύγει ανεξέλεγκτα στην ατµόσφαιρα δηµιουργώντας
δυσµενής ατµοσφαιρικές συνθήκες (σηµαντική επιβάρυνση) και επικίνδυνες
καταστάσεις για εκρήξεις και την υγεία των εργαζοµένων.
Προτείνεται άµεσα η διενέργεια µετρήσεων µε τη βοήθεια γεωτρήσεων
ελέγχου βιοαερίου, η ολοκλήρωση του συστήµατος συλλογής – καύσης του
βιοαερίου και η έναρξη λειτουργίας καύσης.
Προτείνεται επίσης, σε δεύτερο στάδιο η εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας για
την περαιτέρω εκµετάλλευση του βιοαερίου µετά την κατασκευή της Β΄ φάσης.
3. Μετρήσεις παραµέτρων λειτουργίας (περιβαλλοντική
παρακολούθηση - monitoring)
Η µη µέτρηση των βασικών παραµέτρων λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. έχει σαν
αποτέλεσµα την άγνοια του επιπέδου επικινδυνότητας στην δηµόσια υγεία και
την γενικότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ειδικότερα οι µετρήσεις που
θεωρούνται αναγκαίες αφορούν στη σύσταση και ποσότητα των
στραγγισµάτων, στη σύσταση και ποσότητα του παραγόµενου βιοαερίου, στη
σύσταση και την στάθµη υπογείων υδάτων. Επικουρικά θεωρούνται χρήσιµες
οι τοπικές µετεωρολογικές µετρήσεις και οι µετρήσεις καθίζησης των
απορριµµάτων.
Προτείνεται άµεσα η διάνοιξη της τρίτης προβλεπόµενης από τη µελέτη
γεώτρησης και η εκβάθυνση των άλλων δύο.
Η κατασκευή και επιστηµονική στελέχωση ενός χηµικού εργαστηρίου
θεωρείται επιβεβληµένη .
Η εναλλακτική λύση χρήσης εξωτερικού συνεργάτη που διενεργεί τις
αναλύσεις µειονεκτεί ως προς την προτεινόµενη στην αµεσότητα και
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λειτουργικότητα χρήσης και σηµαντικά στο κόστος, διότι ένα εξειδικευµένο
χηµικό εργαστήριο θα µπορούσε άµεσα, να καλύψει γενικότερες ανάγκες των
δυο ∆ήµων. Παρόµοιο χηµικό εργαστήριο δεν λειτουργεί στην περιοχή που
καλύπτουν οι δύο δήµοι.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι µετεωρολογικός σταθµός προβλεπόταν στην αρχική
µελέτη, κατασκευάστηκε και στη συνέχεια κλάπηκε λόγου πληµµελούς
φύλαξης. Προτείνεται προσωρινά η συλλογή και χρήση µετεωρολογικών
δεδοµένων από το υφιστάµενο δίκτυο σταθµών που λειτουργούν στην
περιοχή. Σε δεύτερο στάδιο, προτείνεται η επανακατασκευή τοπικού
µετεωρολογικού σταθµού.
Τέλος προτείνεται η άµεση τοποθέτηση µαρτύρων για τον έλεγχο των
καθιζήσεων.
4. Χώρος δειγµατοληψίας.
Ο έλεγχος των εισερχοµένων απορριµµάτων πρέπει να γίνεται για την
αποφυγή διάθεσης µη επιτρεπόµενων απορριµµάτων (επικίνδυνα, αδρανή).
Προτείνεται κατασκευή χώρου δειγµατοληψίας – οπτικού έλεγχου.
5. Συνδέσεις µε δίκτυα
Κρίνεται άµεση η ανάγκη σύνδεσης του χώρου µε δίκτυα κοινής ωφέλειας
(λόγω άρσης επικινδυνότητας), γιατί αυτά αποτελούν σταθερές πηγές
τροφοδοσίας σε αντίθεση µε τις ήδη χρησιµοποιούµενες εφεδρικές κατά βάση
λύσεις.
6. Φορέας διαχείρισης
Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται οφείλονται αρχικά στην διοίκηση,
δεύτερον στην στελέχωση και τρίτον στην γραµµατειακή υποστήριξη. Στα
τέσσερα χρόνια λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., ο σύνδεσµος καθαριότητας άλλαξε
πρόεδρο τέσσερις φορές, µε αποτέλεσµα ο εκάστοτε πρόεδρος µα µη
προλαβαίνει να λάβει γνώση της
γενικότερης κατάστασης και να
αντιµετωπίσει ικανοποιητικά τα προβλήµατα.
Οι αλλαγές των προτεραιοτήτων ακολουθούν τις αλλαγές των προέδρων.
Επειδή η διοίκηση του συνδέσµου καθαριότητας δεν ανήκει στο αντικείµενο
της παρούσας µελέτης, αλλά υπόκειται σε εσωτερικές πολιτικές διεργασίες
των δυο ∆ήµων, η ελάχιστη απαίτηση που θα µπορούσε να οριστεί είναι η
εξειδικευµένη επιστηµονική τεχνική στελέχωση του συνδέσµου, η οποία θα
λειτουργεί επικουρικά στο έργο του και θα συµβάλει στην ενιαία αντιµετώπιση
των προβληµάτων, ανεξάρτητα από τυχόν αλλαγές στην διοίκηση.
Η σηµερινή λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Αλµωπίας ανατίθεται εργολαβικά, µε
συχνές αλλαγές χωρίς αυστηρό καθορισµό των απαιτήσεων και χωρίς
επίβλεψη από εξειδικευµένο προσωπικό. Αν ο σύνδεσµος εξακολουθήσει την
ίδια πολιτική ανάθεσης λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., τότε απαραίτητα θα πρέπει
να συνεργαστεί µε αρµόδιο τεχνικό σύµβουλο ο οποίος θα καθορίζει τις
τεχνικές απαιτήσεις της εργολαβικής σύµβασης και θα επιβλέπει την εκτέλεση
αυτής. Κρίνεται ότι ο σηµερινός τρόπος λειτουργίας είναι ιδιαίτερα δαπανηρός.
Ο τρόπος αυτός δε δηµιουργεί πάγια υποδοµή (αγορά µηχανηµάτων), ούτε
τεχνογνωσία. Για τον λόγο αυτό προτείνεται, ο σύνδεσµος να αναλάβει την
λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. µε δικά του µέσα.
Αναλυτικότερα προτείνεται η αγορά κατάλληλων µηχανηµάτων και µόνιµη
στελέχωση του Χ.Υ.Τ.Α. µε απαραίτητο προσωπικό.
Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.
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Το ελάχιστο προσωπικό που απαιτείται για να λειτουργήσει σωστά το έργο
είναι:
1 (ένας) φύλακας-ζυγιστής
1 (ένας) χείριστης βαρέων οχηµάτων
1 (ένας) διπλωµατούχος µηχανικός µε πλήρη απασχόληση και παράλληλα
καθήκοντα λειτουργίας χηµικού εργαστηρίου όταν και αν αυτό λειτουργήσει.
Ως προς την γραµµατειακή υποστήριξη και την τήρηση αρχείων λειτουργίας
του Χ.Υ.Τ.Α., αλλά και γενικότερα του συνδέσµου, απαιτείται η µόνιµη
απασχόληση ενός τουλάχιστον διοικητικού υπάλληλου.
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7. Επιπτώσεις στο περιβάλλον
Ως περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία ενός έργου ορίζονται οι
µεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών ή παραµέτρων λόγω του έργου.
Οι µεταβολές αυτές είναι δυνατό να είναι θετικές ή αρνητικές,
βραχυπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες, µόνιµες ή αναστρέψιµες, άµεσες ή
έµµεσες.

7.1 Επιπτώσεις στην ατµόσφαιρα
7.1.1. Αέρια
Κατά τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. υπάρχει έκλυση καυσαερίων προς την
ατµόσφαιρα, κυρίως λόγω των εκποµπών των οχηµάτων και µηχανηµάτων
που κινούνται στον χώρο. Ωστόσο οι συγκεντρώσεις των εκπεµπόµενων
ρύπων κυµαίνονται σε πολύ χαµηλά επίπεδα, δεδοµένου του µικρού αριθµού
οχηµάτων και µηχανηµάτων.
Ωστόσο, το σηµαντικότερο πρόβληµα σχετικά µε τα παραγόµενα αέρια κατά
τη λειτουργία του έργου, αφορά στην παραγωγή του βιοαερίου.
α) Παραγωγή βιοαερίου
Στους Χ.Υ.Τ.Α. παρατηρείται το φαινόµενο της «µεθανογένεσης», δηλ. της
δηµιουργίας και εκποµπής του βιοαερίου ή αέριου του Χ.Υ.Τ.Α. Το βιοαέριο
παράγεται κατά την αναερόβια αποδόµηση του οργανικού κλάσµατος των
απορριµµάτων. Βασικά συστατικά του βιοαερίου είναι το µεθάνιο (CH4) και το
διοξείδιο του άνθρακα (CO2) σε κατ' όγκο αναλογία 50/50 περίπου.
Η όλη διαδικασία της µεθανοπαραγωγής λαµβάνει χώρα σε τέσσερα
ταυτόχρονα εξελισσόµενα στάδια.
Αρχικά υδρολύονται από ένζυµα οι αδιάλυτες µεγαλοµοριακές οργανικές
ενώσεις (λίπη, πολυσακχαρίτες, πρωτεΐνες).
Κατόπιν λαµβάνει χώρα παραπέρα αποδόµηση της οργανικής ύλης µε τη
δράση οξεοπαραγωγών βακτηρίων σε οργανικά οξέα, αλκοόλες, αλδεΰδες,
CO2 και H2, προϊόντα ασταθή ενδιάµεσα, τα οποία κάτω από την δράση των
οξικών βακτηρίων καταλήγουν σε CH3COOH, H2 και CO2.
Τελικά, τα CH3COOH, H2 και CO2 χρησιµοποιούνται σαν υπόστρωµα από τα
µεθανοπαραγωγά βακτήρια για τον τελικό σχηµατισµό του µεθανίου (CH4).
Παράγοντες που επηρεάζουν την διαδικασία της αναερόβιας ζύµωσης είναι το
pH, η υγρασία, η θερµοκρασία, η αρχική συµπίεση των απορριµµάτων, τα
χαρακτηριστικά του Χ.Υ.Τ.Α., η σύσταση των απορριµµάτων και η σχέση
άνθρακα προς άζωτο (C/N).
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Το βιοαέριο παράγεται µε σχετικά σταθερό ρυθµό για περίοδο µεγαλύτερη
από δέκα (10) χρόνια, αν και σε άλλες χώρες σηµαντικές συγκεντρώσεις
µεθανίου έχουν µετρηθεί σε χωµατερές σαράντα και πλέον χρόνια αφότου
έχουν κλείσει. Περιβαλλοντικοί λόγοι επιβάλλουν την αντιµετώπιση του
προβλήµατος της ανεξέλεγκτης διαφυγής του βιοαερίου, για την αποφυγή
σοβαρών παρενεργειών και κινδύνων:
Μερικά από τα συστατικά της βιοαπόδόµησης, όπως το υδρόθειο (H2S) και οι
µερκαπτάνες (RSH), δηµιουργούν σοβαρότατα προβλήµατα δυσοσµίας στις
περιοχές που βρίσκονται κοντά σε χωµατερές. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί
σηµαντικά προβλήµατα αισθητικής του χώρου.
Το βιοαέριο από µόνο του δεν είναι εκρηκτικό αέριο. Είναι όµως υψηλά
εκρηκτικό και µπορεί να αποτελέσει πηγή αναφλέξεων και εκρήξεων όταν
βρεθεί σε αναλογία 5-15% στον αέρα.
Έχει δυσµενείς επιπτώσεις στη φυσιογνωµία του Χ.Υ.Τ.Α. και ιδιαίτερα κατά
τη φάση της ανάπλασής της, λόγω της ασφυξίας την οποία υφίστανται τα
φυτά από την είσοδο του βιοαερίου στις ρίζες τους και την αφαίρεση του
οξυγόνου από αυτές.
Εγκυµονεί κινδύνους ανεξέλεγκτης ρύπανσης λόγω διαρροών σε υπόγεια
ρήγµατα, µε κινδύνους σε γειτονικές προς τον Χ.Υ.Τ.Α. περιοχές. Η
µετανάστευση του βιοαερίου αποτελεί σηµαντικό κίνδυνο και επηρεάζεται από
τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, το κλίµα, τις εδαφικές συνθήκες του Χ.Υ.Τ.Α.,
ενώ η απόσταση που µπορεί να µεταναστεύσει δίνεται (από παρατηρήσεις
πεδίου) από την σχέση:
D = 10 * H
όπου: D = απόσταση µετανάστευσης κατώτερου ορίου εκρηκτικότητας
H = βάθος απορριµµάτων κάτω από την γη και πάνω από ορίζοντα
νερού
Μετά τα όσα περιγράφηκαν για τα προβλήµατα που η παραγωγή βιοαερίου
εγκυµονεί, είναι φανερό ότι ένα σύστηµα παρακολούθησης είναι απαραίτητο.
Το monitoring είναι αναγκαίο και για την περίοδο µετά την κατασκευή του
δικτύου συλλογής και πρέπει να εφαρµοστεί σε περιοχές µέσα στο Χ.Υ.Τ.Α.
και εκτός αυτής, κύρια προς τη διεύθυνση περιοχών όπου υπάρχουν
δραστηριότητες.
Σε γενικές γραµµές ένα πρόγραµµα monitoring, σύµφωνα και µε το τελικό
σχέδιο Οδηγίας της Ε.Ε. για την «ταφή των αποβλήτων», πρέπει σαν
ελάχιστο να περιλαµβάνει τη µέτρηση των εκποµπών αερίων.
β) Σύσταση του βιοαερίου
Η επί της εκατό (%) σύσταση του βιοαερίου εξαρτάται από παράγοντες όπως
η ποιότητα των απορριµµάτων, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Χ.Υ.Τ.Α.,
οι συνθήκες άντλησης κλπ. Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος αξιολόγησης
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του βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α. Α.Λιοσίων (1988 – 89) έδωσαν την πιο κάτω µέση
σύσταση.
Πίνακας 7.1.: Σύσταση - αξιολόγηση βιοαερίου Χ.Υ.Τ.Α. Α. Λιοσίων
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
Μεθάνιο
∆ιοξείδιο του άνθρακα
Άζωτο
Υδρόθειο
∆ιχλωροµεθάνιο
∆ιχλωροαιθυλένιο
Τριχλωροαιθυλένιο
Τετραχλωροαιθυλένιο
Ξυλόλια
Τολουόλιο

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
55 %
40 %
5%
112 mg/m3
>1 mg/m3
12 mg/m3
8 mg/m3
19 mg/m3
119 mg/m3
188 mg/m3

Οι πιο πάνω τιµές µεταβάλλονται σε συνάρτηση µε το χρόνο, ανάλογα µε το
ρυθµό παραγωγής του βιοαερίου και σύµφωνα µε το εφαρµοζόµενο µοντέλο
ανάκτησης. Πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι η σύσταση αυτή αφορά βιοαέριο
σε συνθήκες φυσικής και όχι εξαναγκασµένης ροής. Είναι λοιπόν
αναµενόµενο ότι η σύσταση του αντλούµενου αέριου σε συνθήκες
εξαναγκασµένης ροής θα είναι διαφορετική και κατά τι χειρότερη από την
άποψη του ποσοστού του περιεχόµενου µεθανίου, σε σχέση µε τον
παραπάνω πίνακα.
γ) Ρυθµός παραγωγής του βιοαερίου
Επειδή η διαδικασία παραγωγής του βιοαερίου εξαρτάται από πολλές
περιβαλλοντικές µεταβλητές, είναι δύσκολη η πρόβλεψη του ρυθµού
παραγωγής, του όγκου και της σύστασής του. Η παραγωγή βιοαερίου
κυµαίνεται από 8 – 35m3 / τόνο και έτος.
Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι όλη η ποσότητα βιοαερίου που παράγεται
δεν µπορεί να ανακτηθεί. Οι απώλειες του µεθανίου είναι αποτέλεσµα της
διάχυσής του διαµέσου της επιφανειακής επικάλυψης. της µετανάστευσης
µέσω των πλευρικών τοιχωµάτων του Χ.Υ.Τ.Α. και της καθυστερηµένης
ανάκτησής του.
Για τον υπολογισµό της ποσότητας του βιοαέριου και του ρυθµού απόδοσής
του χρησιµοποιούνται µοντέλα, τα πλέον αξιόπιστα των οποίων βασίζονται
στο ρυθµό βιοαποδόµησης της οργανικής ύλης των απορριµµάτων του
Χ.Υ.Τ.Α.. Τα µοντέλα αυτά χρησιµοποιούνται σαν βάση υπολογισµών και
αποτελούν ένα χρήσιµο εργαλείο σχεδιασµού του συστήµατος ανάκτησης
βιοαέριου.
Τα δεδοµένα πάνω στα οποία στηρίζονται τα µοντέλα αυτά, είναι:
Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – INPUT DATA
¾ Χρονική διάρκεια διάθεσης των απορριµµάτων
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¾ Ποσοστό µεθανίου στο παραγόµενο βιοαέριο
¾ Κλάσµα που µετατρέπεται και απαιτούµενος χρόνος
¾ Βάθος αποθέσεων στον Χ.Υ.Τ.Α.
¾ Ποσότητα των απορριµµάτων που έχουν εναποτεθεί
¾ Είδος και ρυθµός απόθεσης των απορριµµάτων
¾ Συµπίεση των απορριµµάτων (πυκνότητα)
¾ Απαιτούµενος χρόνος µέγιστης παραγωγής
¾ Υγρασία, θερµοκρασία, pH.
Β) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – OUTPUT RESULTS
¾ Αναµενόµενη ηµερήσια παραγωγή
¾ Αναµενόµενη ετήσια παραγωγή
¾ Ποσοστό βιολογικά ενεργών απορριµµάτων
¾ Συνολικός όγκος αέριου που θα παραχθεί.
Η εµπειρία δείχνει ότι η ποσότητα βιοαέριου που µπορεί να ανακτηθεί φθάνει
στο 40–80% της θεωρητικά παραγόµενης ή 60 – 180 m3/τόνο απορριµµάτων.

7.1.2. Σωµατίδια
Η διάθεση των απορριµµάτων µε τη µέθοδο της υγειονοµικής ταφής δεν
απαιτεί τη λειτουργία επιµέρους µονάδων που θα δηµιουργούσαν
προβλήµατα έκλυσης σωµατιδίων.
Κατά συνέπεια η όποια έκλυση σωµατιδίων από το Χ.Υ.Τ.Α. προέρχεται από
την παραγωγή του βιοαερίου και από τη δηµιουργία σκόνης, κατά τις εργασίες
διάστρωσης και επικάλυψης των απορριµµάτων.

7.1.3. Καπνός
Λόγω ελλείψεως παραγωγικών διαδικασιών, όπως ακριβώς συµβαίνει και µε
τις εκποµπές των σωµατιδίων, ένας χώρος ταφής απορριµµάτων, δεν
παρουσιάζει εστίες καύσης και κατά συνέπεια δεν υπάρχει παραγωγή
καπνού. Η παραγωγή καπνού µόνο τυχαία µπορεί να σηµειωθεί σαν συνέπεια
της αυτανάφλεξης των απορριµµάτων.
Η αυτανάφλεξη µπορεί να εκδηλωθεί όταν δεν ακολουθούνται οι σωστοί
κανόνες υγειονοµικής ταφής, άµεση επικάλυψη των απορριµµάτων στο
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µέτωπο εργασιών, γιατί µεγάλο µέρος των συστατικών τους αποτελείται από
εύφλεκτα υλικά (χαρτί, πλαστικά).
Πρέπει να γίνει σαφές ότι η παραγωγή καπνού σε ένα Χ.Υ.Τ.Α. αποτελεί
τυχαίο γεγονός που κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργίας της δεν
αποτελεί συνηθισµένο και συνυφασµένο µε αυτή γεγονός και κατά συνέπεια
δεν συνιστά καθεστώς ρύπανσης.
Πάντως, για την αντιµετώπιση και αυτής της µικρής πιθανότητας έναρξης
πυρκαγιάς στο χώρο, κρίνεται σκόπιµη η ύπαρξη της αντιπυρικής ζώνης
ικανής να αντιµετωπίσει την πιθανότητα έκρηξης και εκτίναξης φιαλιδίων από
τον χώρο των απορριµµάτων προς παρακείµενους θάµνους.

7.1.4. Σκόνη
Το πρόβληµα της σκόνης υφίσταται µόνο κατά τους θερινούς και ξηρούς
µήνες και προέρχεται από την κίνηση:
À των οχηµάτων µέσα στο χώρο και κυρίως στο εσωτερικό δροµολόγιο και
À των µηχανηµάτων κατά την επικάλυψη των απορριµµάτων, λόγω της
µεταφοράς και απόρριψης του υλικού επικάλυψης
Το πρόβληµα της σκόνης αποτελεί παράγοντα ρύπανσης, ενώ:
À δηµιουργεί πρόβληµα οπτικής ρύπανσης και κακής εµφάνισης του έργου
À προκαλεί προβλήµατα στους εργαζόµενους στο έργο και
À αποτελεί µέσο µετάδοσης µικροβίων
Το πρόβληµα αυτό, όταν εµφανίζεται, µπορεί εύκολα να αντιµετωπιστεί µε τη
διαβροχή των «προβληµατικών» περιοχών κατά τη διάρκεια των ωρών µε τη
µεγαλύτερη κίνηση στο χώρο, µε στόχο τη µη δηµιουργία σκόνης.

7.1.5. Οσµές
Κύριος παράγοντας πρόκλησης οσµών στην περιοχή του έργου είναι η
αναερόβια αποδόµηση των οργανικών υλικών, ενώ άλλος παράγοντας
µικρότερης (λόγω σχεδιασµού του χώρου διάθεσης) σηµασίας είναι οι καύσεις
και οι απρόβλεπτες φωτιές.
Οσµές κυρίως δηµιουργούνται και κατά τη διαδικασία «εκφόρτωσης διάστρωσης – επικάλυψης» των απορριµµάτων στον χώρο ταφής.
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Το µεγαλύτερο µέρος των οσµών αποτελεί συνέπεια πληµµελούς εφαρµογής
της τεχνικής της Υγειονοµικής Ταφής.
Πρόσθετο πλεονέκτηµα αποτελεί η αποµόνωση του χώρου, η σηµαντική του
απόσταση από κατοικηµένες περιοχές καθώς και η περιφερειακή φύτευση
του.

7.2. Επιπτώσεις στο έδαφος και στο υπέδαφος
Κατά τη διαµόρφωση του χώρου δεν έγιναν εκτεταµένες εκσκαφές για τη
διαµόρφωση της λεκάνης συλλογής των απορριµµάτων γιατί το επέτρεπε η
γεωµορφολογία της περιοχής. Ο γεωλογικοί σχηµατισµοί στην έκταση του
Χ.Υ.Τ.Α. είναι σχιστόλιθοι, και επιφανειακή στρώση µε αργυλικά εδάφη που
ταξινοµούνται στους ελάχιστα υδροπερατούς σχηµατισµούς. Η υδροφορία
που αναπτύσσεται όµως είναι χαµηλή και σχηµατίζεται ύστερα από ιδιαίτερα
έντονες βροχοπτώσεις.

7.3. Επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους
Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν ρέµατα µε µόνιµη υδροφορία ή λίµνες
ώστε να επιβαρυνθούν από τη λειτουργία του χώρου. Ωστόσο, τα επιφανειακά
νερά από την περιφέρεια του χώρου είναι δυνατό να δηµιουργήσουν
προβλήµατα λόγω εισόδου τους στη µάζα των απορριµµάτων, σε περιόδους
έντονων βροχοπτώσεων.
Τα όµβρια ύδατα που διέρχονται από την επιφανειακή στρώση των
απορριµµάτων ή την ενδιάµεση επικάλυψη των στρώσεων καταλήγουν σε
«αγωγούς» που δηµιουργούνται σύµφωνα µε την αρχή της µικρότερης
αντίστασης µέσα στον κορµό των απορριµµάτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα
τα κατώτερα στρώµατα του Χ.Υ.Τ.Α. να περιέχουν υγρασία µε εντελώς
ανισοµερή κατανοµή, σε αντίθεση µε τις επάνω στρώσεις.
Έτσι σχηµατίζονται «φωλιές» νερού από τις οποίες τα στραγγίσµατα
διαφεύγουν (κατά προτίµηση προς τα πλάγια) και εµφανίζονται στα πρανή,
αλλοιώνοντας την αισθητική του χώρου και δυσχεραίνοντας τη
δενδροφύτευσή του.
Γενικά, όσο περισσότερο νερό εισέρχεται στη µάζα των απορριµµάτων, τόσο
περισσότερα στραγγίσµατα παράγονται. Έτσι το οργανικά φορτισµένο αυτό
υγρό µε τα ανεπιθύµητα χαρακτηριστικά (βιολογικά και χηµικά) γίνεται
επικίνδυνη πηγή ρύπανσης των υπόγειων υδάτων στο χώρο ταφής αλλά και
στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο.
Επειδή η παραγωγή στραγγισµάτων αποτελεί το σηµαντικότερο πρόβληµα
της λειτουργίας ενός Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων, που έχει
σαν συνέπεια τη ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, πρέπει µε
κάθε τρόπο να παρεµποδίζεται η διείσδυσή του στο υπέδαφος µε την
Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.
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κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδοµής (εγκατάσταση επεξεργασίας
στραγγισµάτων).
7.3.1. Ποσότητα - Ποιότητα στραγγισµάτων
Ποσοτικά και ποιοτικά αρχεία στραγγισµάτων κατά τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α.,
δεν υπάρχουν. Ποιοτική εκτίµηση στραγγισµάτων γίνεται παρακάτω.
Η σύνθεση των στραγγισµάτων εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από το
είδος και την σύνθεση των απορριµµάτων που έχουν ήδη διατεθεί στον
Χ.Υ.Τ.Α. Η συγκέντρωση των οργανικών ουσιών εξαρτάται επίσης από την
ηλικία του Χ.Υ.Τ.Α. και από την δραστηριότητα των µεθανοβακτηριδίων.
Πίνακας 7.2.: Τυπική σύσταση στραγγισµάτων από Χ.Υ.Τ.Α. οικιακών
απορριµµάτων
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΌΡΙΑ (mg/lt)
ΤΥΠΙΚΗ ΤΙΜΗ (mg/lt)
BOD5
2.000-30.000 10.000
TOC
1.500-20.000 6.000
COD
3.000-45.000 18.000
Ολικά αιωρούµενα στερεά
200-1.000
500
Οργανικό άζωτο
10-600
200
Αµµωνιακό άζωτο
10-800
200
Νιτρικά
5-40
25
Ολικός φώσφορος
1-70
30
Ορθοφωσφορικά
1-50
20
Αλκαλικότητα ως CaCO3
1.000-10.000 3.000
pH
5,3-8,5
6
Ολική σκληρότητα ως CaCO3 300-10.000
3.500
Ασβέστιο
200-3.000
1.000
Μαγνήσιο
50-1.500
250
Κάλιο
200-2.000
300
Νάτριο
200-2.000
500
Χλώριο
100-3.000
500
Θείο
100-3.000
500
Ολικός σίδηρος
50-600
60
Πηγή: Peavy H, et al "Environmental engineering", 1986.
Η σύσταση των στραγγισµάτων ενός Χ.Υ.Τ.Α. εξαρτώνται από το είδος και η
σύνθεση των απορριµµάτων, την ηλικία, τον βαθµό συµπίεσης κλπ.
Νεαρές χωµατερές εµφανίζουν στραγγίσµατα µε COD > από 60.000 mg/lt,
ενώ στις παλαιότερες φθάνει να είναι < 500 mg/lt.
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7.3.2. Λοιπά υγρά
Τα λοιπά υγρά που παράγονται στον χώρο και θα µπορούσαν να έχουν
επίπτωση στην ποιότητα και την ποσότητα των επιφανειακών ή υπογείων
υδάτων αφορούν:
À Τα υγρά από τις δραστηριότητες του προσωπικού του οικίσκου, η
ποιότητα των οποίων δεν διαφέρει από αυτήν των αστικών λυµάτων. Οι
επιπτώσεις από αυτά, λόγω ποιότητας και ποσότητας, είναι ανύπαρκτες.
À Τα υγρά που παράγονται από τις εργασίες έκπλυσης τροχών και πλύσης
του µηχανήµατος. Οι αρνητικές επιπτώσεις από τα νερά αυτά είναι
ασήµαντες.

7.4. Επιπτώσεις στη χλωρίδα και πανίδα
Στη χλωρίδα και την πανίδα δεν αναµένονται σηµαντικές επιπτώσεις στη θέση
δηµιουργίας του έργου γιατί:
À ∆εν υπάρχουν σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας
À ∆εν υπάρχουν ευαίσθητα οικοσυστήµατα ή περιοχές φυσικού κάλλους
À Η έκταση που καταλαµβάνει το έργο, δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλη
Επιπτώσεις επίσης υπάρχουν κατά τη διάθεση των απορριµµάτων, καθώς
λόγω της συγκέντρωσης των απορριµµάτων, υπάρχει αύξηση των τρωκτικών
και άλλων ειδών ορνηθοπανίδας τα οποία απαντώνται συχνά σε τέτοιους
χώρους. Επίσης παρατηρείται αύξηση του πληθυσµού εντόµων στην
ευρύτερη περιοχή µελέτης, η οποία καταλαµβάνει και τους γειτονικούς
οικισµούς.

7.5. Επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον
À Οι επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον από τη λειτουργία του έργου
αφορούν κυρίως στην είσοδο των απορριµµατοφόρων από τον οικισµό
της Χρυσής καθώς και στα επίπεδα θορύβου. Λόγω της έλλειψης
παραγωγικών διαδικασιών τα αναµενόµενα επίπεδα θορύβου
περιορίζονται στις ώρες λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., κυρίως ηµέρα, και είναι
χαµηλά.
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7.5.1. Επιπτώσεις στην αισθητική του τοπίου

¿ Οι χωµατουργικές εργασίες δεν άλλαξαν την τοπογραφία της περιοχής
αλλά η ίδια η λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. προκαλεί τοπική ανύψωση του
ανάγλυφου, η οποία όµως δεν είναι ορατή από τις γύρω περιοχές.
Τέλος, δεν είναι αµελητέο και το γεγονός ότι ο χώρος θα πρέπει να
αποκατασταθεί και να καταστεί προσαρµόσιµος στο γύρω περιβάλλον, µε
επαναφυτεύσεις κ.λπ. Ιδιαίτερη σηµασία έχει και το γεγονός ότι σαν
µεθοδολογία αποκατάστασης προτείνεται η «προοδευτική αποκατάσταση» µε
βάση την οποία κάθε τµήµα του χώρου διάθεσης το οποίο πληρούται από
απορρίµµατα θα αποκαθίσταται και θα ενσωµατώνεται στη γύρω περιοχή.
Με τον τρόπο αυτό, και ενώ θα διαρκούν οι εργασίες ταφής των
απορριµµάτων, τµήµατα του χώρου πρέπει να αρχίσουν να αποκτούν
διαφορετικές – θετικές – λειτουργίες.

7.5.2. Επιπτώσεις στις χρήσεις γης
Η διέλευση των απορριµµατοφόρων από τον οικισµό της Χρυσής έχει ως
αποτέλεσµα τη µείωση της αξίας γης στους χώρους άµεσης γειτνίασης µε τις
οδούς προσπέλασης.

7.5.3. Επιπτώσεις στους χρήστες του έργου
Το έργο χρησιµοποιείται έµµεσα από όλους τους κατοίκους και τους
επισκέπτες της περιοχής και άµεσα από τους εργαζόµενους σε αυτό.
Οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου στους έµµεσους χρήστες είναι
θετικές και αφορούν στην αναβάθµιση του περιβάλλοντος, αφού η λειτουργία
του Χ.Υ.Τ.Α. πρέπει να συνεπάγεται την παύση της λειτουργίας των
υφιστάµενων χώρων διάθεσης.
Οι άµεσοι χρήστες του έργου (εργαζόµενοι) υπόκεινται σε οχλήσεις και
υγειονοµικές επιβαρύνσεις οι οποίες πρέπει να αρθούν µε τη σωστή
λειτουργία των συστηµάτων και την πειθαρχία στους κανόνες λειτουργίας του
Χ.Υ.Τ.Α.
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8. Προτάσεις άρσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

8.1 Αντιµετώπιση επιπτώσεων στην ατµόσφαιρα

8.1.1. Αντιµετώπιση της παραγόµενης σκόνης
Κατά την λειτουργία του εν λόγω έργου δηµιουργείται ποσότητα σκόνης. Τα
µέτρα αντιµετώπισης της παραγόµενης ποσότητας σκόνης έγκεινται στα
κάτωθι:
9 Περίφραξη του χώρου
9 Καλή διαχείριση των όγκων των χωµατισµών
9 ∆ιαβροχή των «προβληµατικών» περιοχών

8.1.2. Αντιµετώπιση των παραγόµενων αερίων
Η ορθολογική διαχείριση του παραγόµενου βιοαερίου αποτελεί πρωταρχική
επιδίωξη για τη σωστή και περιβαλλοντικά ασφαλή λειτουργία του χώρου
διάθεσης και την αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στην
ατµόσφαιρα.

8.1.3. Αντιµετώπιση των παραγόµενων οσµών
Κύριος παράγοντας πρόκλησης οσµών στην περιοχή του έργου είναι η
αναερόβια αποδόµηση των οργανικών υλικών, ενώ άλλος παράγοντας
µικρότερης σηµασίας είναι οι απρόβλεπτες φωτιές.
Οσµές κυρίως δηµιουργούνται και κατά τη διαδικασία «εκφόρτωσης –
διάστρωσης – επικάλυψης» των απορριµµάτων στον χώρο ταφής.
Επειδή το µεγαλύτερο µέρος των οσµών αποτελεί συνέπεια πληµµελούς
εφαρµογής της τεχνικής της Υγειονοµικής Ταφής, τα µέτρα που προτάθηκαν
παραπάνω καλύπτουν µε επάρκεια την αντιµετώπιση του προβλήµατος.
Πρόσθετο πλεονέκτηµα αποτελεί η αποµόνωση του χώρου και η σηµαντική
του απόσταση από κατοικηµένες περιοχές.
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8.2. Αντιµετώπιση επιπτώσεων στο έδαφος και στο υπέδαφος
Η διαχείριση των στραγγισµάτων του Χ.Υ.Τ.Α. προϋποθέτει ενιαία
αντιµετώπιση της στεγάνωσης του Χ.Υ.Τ.Α., του συστήµατος συλλογής των
παραγόµενων στραγγισµάτων και της εγκατάστασης επεξεργασίας των
στραγγισµάτων..
Υγρά απόβλητα αποτελούν, κατά βάσει τα παραγόµενα στραγγίσµατα από το
χώρο του ενεργού Χ.Υ.Τ.Α., και δευτερεύοντος τα υγρά απόβλητα του κτιρίου
ελέγχου (κυρίως λόγω των WC), καθώς και τα υγρά απόβλητα από την
έκπλυση τροχών (η οποία θα εξυπηρετεί κατ’ ανάγκη και την έκπλυση του
ερπυστριωφόρου προωθητή όποτε χρειάζεται.
Το σοβαρότερο πρόβληµα δηµιουργείται από τα στραγγίσµατα. Απαιτείται
αρχικά η συστηµατική ταφή και επιφανειακή στεγάνωση και εφεδρικά η
κατασκευή εναλλακτικής δεξαµενής ή η εξασφάλιση διαθεσιµότητας οχήµατος
µεταφοράς στραγγισµάτων στον πλησιέστερο βιολογικό καθαρισµό.
Προτείνεται σε δεύτερο στάδιο , να κατασκευαστεί δευτερογενής καθαρισµός
των στραγγισµάτων αφού πρώτα εκπονηθούν οι απαραίτητες µελέτες.
Όσον αφορά στα υπόλοιπα υγρά απόβλητα, συλλέγονται και οδηγούνται σε
απορροφητικό βόθρο.

8.3. αντιµετώπιση επιπτώσεων στους υδάτινους πόρους

8.3.1. Επιφανειακά νερά
Η περιοχή στην οποία έχει κατασκευαστεί το έργο δεν έχει µόνιµη ροή,
γειτνιάζει όµως µε ρέµα παροδικής ροής. Επιπλέον ο χώρος βρίσκεται ψηλά
µέσα στη λεκάνη απορροής, οπότε δεν θα πληµµυρίζει το χώρο.
Πρέπει να παροχετευθεί οποιαδήποτε ροή επιφανειακών νερών, µέσα ή έξω
από αυτόν.Για να αποτρέπει η παραµονή όµβριων υδάτων εντός του χώρου
του Χ.Υ.Τ.Α., υπάρχει περιµετρική τάφρος παροχέτευσης οµβρύων υδάτων.
Τα επιφανειακά νερά που εισέρχονται στο σώµα του Χ.Υ.Τ.Α. αποτελούν µία
από τις κύριες παραµέτρους αύξησης της ποσότητας των παραγόµενων
στραγγισµάτων, η οποία και πρέπει να περιοριστεί κατά το δυνατόν.
Επιπρόσθετα, ένα βασικό στοιχείο καλής λειτουργίας ενός Χ.Υ.Τ.Α. είναι και η
αποφυγή ανάµιξης των οµβρίων υδάτων µε τα παραγόµενα στραγγίσµατα,
γιατί εάν τα αναµεµειγµένα υγρά διαφύγουν εκτός των ορίων του χώρου
διάθεσης, θα οδηγηθούν σε κάποιο επιφανειακό αποδέκτη τον οποίο θα
ρυπάνουν, λόγω του υψηλού οργανικού φορτίου που µεταφέρουν.
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8.3.2. Υπόγεια νερά
Το σύστηµα συλλογής και επεξεργασίας των στραγγισµάτων, αλλά και των
λοιπών υγρών αποβλήτων, που περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο
για την προστασία του εδάφους και του υπεδάφους πρέπει να εξασφαλίζει
αποτελεσµατικά την αποφυγή ανάµειξης των παραγόµενων υγρών
αποβλήτων µε τα υπόγεια νερά που θα είχαν ως αποτέλεσµα τη µόλυνσή
τους.

8.4. αντιµετώπιση επιπτώσεων στη χλωρίδα και πανίδα
Οι επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα από τη λειτουργία του έργου είναι
αντιστρεπτές. Μετά το πέρας της λειτουργίας του χώρου µπορεί να γίνουν
εργασίες φύτευσης µε είδη χλωρίδας που επικρατούν στην περιοχή. Επίσης
είναι πιθανή η επιστροφή των ειδών πανίδας που πιθανόν είχαν εκδιωχθεί
κατά τη λειτουργία του χώρου.

8.5. αντιµετώπιση επιπτώσεων στην αισθητική του τοπίου
Από τα προηγηθέντα, σε σχέση µε την περιγραφή των επιπτώσεων από την
ίδρυση του έργου στην επιλεγείσα περιοχή, καταδείχθηκε ότι οι επιπτώσεις
είναι:
Ασήµαντες σε ότι αφορά στην αισθητική του τοπίου, λόγω του γεγονότος της
περιορισµένης ορατότητας ακόµη και από παρατηρητή σε απόσταση
µικρότερη των 200m.

8.6. Περιγραφή κοινωνικών επιπτώσεων και ωφελειών από
την κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης
Μετά τα όσα περιγράφηκαν για τα προβλήµατα που εγκυµονεί κυρίως η
παραγωγή των στραγγισµάτων και του βιοαερίου, είναι φανερό ότι ένα
σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου του περιβάλλοντος είναι απαραίτητο
για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του έργου αλλά και για την πρόληψη και
αντιµετώπιση τυχόν αρνητικών συµβάντων.
Σε γενικές γραµµές ένα πρόγραµµα monitoring, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, πρέπει σαν ελάχιστο
να περιλαµβάνει τη µέτρηση των εκποµπών αερίων και υγρών αποβλήτων,
όπως :
1. Μετρήσεις ποσότητας και σύστασης βιοαερίου
2. Μετρήσεις ποσότητας και σύστασης στραγγισµάτων
3. Μετρήσεις ποσότητας και ποιότητας των εξερχόµενων ως προς τον
τελικό αποδέκτη υδάτων
Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.
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4. Μετρήσεις στάθµης και σύστασης υπόγειων υδάτων
5. Μετρήσεις µετεωρολογικές
6. Μετρήσεις ποσότητας και σύστασης εισερχόµενων
αποβλήτων

στερεών

Το monitoring είναι αναγκαίο να εφαρµοστεί και µετά την παύση της
λειτουργίας του έργου και πρέπει να εφαρµοστεί σε περιοχές µέσα στο χώρο
αλλά και εκτός αυτού, κύρια προς τη διεύθυνση περιοχών όπου υπάρχουν
δραστηριότητες.
Τυχόν κοινωνικές αντιδράσεις και αµφισβητήσεις (οι οποίες δεν έχουν λείψει
από την περιοχή) αµβλύνονται µε τη σωστή λειτουργία και τη συστηµατική
παρακολούθηση των παραµέτρων λειτουργίας και την τακτική δηµοσιοποίησή
τους. Ακόµη σηµαντικό ρόλο στην άρση των κοινωνικών επιπτώσεων πρέπει
να παίξει η ενηµέρωση της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας µε διοργάνωση
εκδηλώσεων ενηµερωτικού κυρίως χαρακτήρα.
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9. Προτάσεις εκµετάλλευσης παραπροϊόντων
Βασιζόµενοι στη σηµερινή κατάσταση λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., οποιαδήποτε
πρόταση εκµετάλλευσης των παραπροϊόντων έχει δευτερεύουσα σηµασία και
θα µπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί ως ουτοπική.
Ως ρεαλιστικότερη πρόταση κρίνεται η άµεση έναρξη των απαιτούµενων
διενεργειών για την αδειοδότηση και υλοποίηση της δεύτερης φάσης του
Χ.Υ.Τ.Α. .
Ο απαιτούµενος χρόνος για την µετάβαση στη δεύτερη φάση υπολογίζεται
γύρω στα δυο χρόνια. Η παράλληλη λειτουργία του υφιστάµενου Χ.Υ.Τ.Α., το
χρονικό αυτό διάστηµα, είναι εφικτή µε την προϋπόθεση της σωστής
λειτουργίας του.

9.1 Εκµετάλλευση βιοαερίου
Το ίδιο διάστηµα λόγοι επικινδυνότητας, κατά βάση, υποχρεώνουν στην
άµεση συλλογή και καύση του βιοαερίου. Η εκµετάλλευσή του δεν είναι εφικτή,
γιατί οποιαδήποτε πρόβλεψη για την ποσότητα του βιοαερίου που εκλύεται
δεν θα µπορούσε να τεκµηριωθεί. Στη δεύτερη φάση, η εκµετάλλευση του
βιοαερίου θα µπορούσε να αποτελέσει βασικό παράγοντα λειτουργίας και
οικονοµικής βιωσιµότητας του έργου.
Αναλυτικότερα:

9.1.1 Συλλογή και διαχείριση παραγόµενου βιοαερίου
Γενικά
Οι βιοχηµικές δράσεις που αναπτύσσονται σε κάθε χώρο διάθεσης
αποβλήτων, οδηγούν - πέρα από την παραγωγή στραγγισµάτων - και στην
παραγωγή βιοαερίου.
Η διαδικασία παραγωγής καθώς και η σύσταση του βιοαερίου εξαρτάται από
πολλές παραµέτρους όπως: ποσότητα και σύσταση των στερεών αποβλήτων,
ρυθµός αποδόµησης των οργανικών ενώσεων, πυκνότητα των στερεών
αποβλήτων, κλιµατολογικές συνθήκες, είδος επικαλύψεων των αποβλήτων,
υγρασία, pH και θερµοκρασία του χώρου, λειτουργικά χαρακτηριστικά του
χώρου, αρχική συµπίεση των αποβλήτων, βάθος στρώσεων, συνολικό βάθος
του χώρου διάθεσης, µέση θερµοκρασία αέρος κ.λπ. Αποτέλεσµα του
γεγονότος αυτού είναι να καθίσταται δύσκολη η πρόβλεψη του ρυθµού
παραγωγής του, της ποσότητας (όγκου) του καθώς και της σύστασής του. Το
µόνο στοιχείο που είναι δεδοµένο είναι ότι η ποσότητα και ο ρυθµός
παραγωγής του βιοαερίου αυξάνονται όσο προχωράει η ενηλικίωση του
χώρου διάθεσης και κορυφώνονται κατά την περίοδο λήξης της απόθεσης
των απορριµµάτων (20 έτη, ανάλογα µε τον προβλεπόµενο χρόνο ζωής του
χώρου διάθεσης). Η δε παραγωγή του βιοαερίου συνεχίζεται, µε µειωµένο
ρυθµό για µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά την ολοκλήρωση του χρόνου ζωής
του χώρου απόθεσης. Με βάση την εµπειρία και τα βιβλιογραφικά δεδοµένα,
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η παραγωγή βιοαερίου κυµαίνεται µεταξύ 160-240 m3/ton απορριµµάτων, σε
µια χρονική περίοδο 10-15 ετών.
Το παραγόµενο βιοαέριο χρειάζεται αρκετό καιρό µέχρι να φτάσει να έχει µια
σταθερή σύσταση. Τις πρώτες εβδοµάδες και µήνες µετά την ταφή των
απορριµµάτων, ο χώρος διάθεσης λειτουργεί κάτω από αερόβιες συνθήκες
και παράγεται κυρίως διοξείδιο του άνθρακα. Το αέριο που προκύπτει από το
αερόβιο αυτό στάδιο περιέχει επίσης οξυγόνο και άζωτο. Όταν ο χώρος
περάσει στην αναερόβια φάση αποδόµησης των απορριµµάτων, η ποσότητα
του οξυγόνου πλησιάζει σχεδόν το µηδέν ενώ το άζωτο τείνει σε πολύ χαµηλό
επίπεδο (λιγότερο από 1%). Τα βασικά αέρια, που είναι τα τελικά προϊόντα
του αναερόβιου σταδίου, είναι διοξείδιο του άνθρακα και κυρίως µεθάνιο. Η
διαδικασία παραγωγής του µεθανίου αυξάνεται όσο τα µεθανογενή βακτήρια
αντικαθίστανται.
Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη λειτουργία του χώρου διάθεσης συνυπάρχουν
όλες οι παραπάνω φάσεις βιοαποδόµησης, ως αποτέλεσµα της συνεχούς
απόθεσης απορριµµάτων.
Κατά τη σταθεροποίηση του χώρου ταφής, το βιοαέριο αποτελείται κυρίως
από µεθάνιο (σε ποσοστό από 55-65%) και διοξείδιο του άνθρακα (σε
ποσοστό από 35-45%). Τα ποσοστά και η παρουσία άλλων συστατικών
εξαρτάται άµεσα από το είδος των προς διάθεση αποβλήτων και τις συνθήκες
ταφής. Η δε θερµογόνος δύναµη του παραγόµενου βιοαερίου κυµαίνεται από
5000Kcal/m3 (κατώτερη) έως 9300Kcal/m3 (ανώτερη). Ο ρυθµός παραγωγής
και η σύσταση του βιοαερίου εκτιµάται ότι σταθεροποιούνται µε την πάροδο 23 ετών από την έναρξη λειτουργίας του χώρου.
Στο µεταβατικό στάδιο, κατά το οποίο η δράση στο χώρο από αερόβια γίνεται
αναερόβια, υπάρχει αυξηµένη παρουσία υδρογονοπαραγώγων, ενώ όταν η
µεθανογένεση σταθεροποιείται, το υδρογόνο περιορίζεται σε πολύ χαµηλές
συγκεντρώσεις.
9.1.2 Τελική διαχείριση των αερίων
Από τα συστήµατα συλλογής και απαγωγής, τα αέρια καταλήγουν σε
εγκαταστάσεις τελικής συλλογής, οι οποίες κατασκευάζονται επί σταθερού
εδάφους. Προκειµένου να καθορισθεί η βέλτιστη τεχνική τελικής διαχείρισης
των αερίων και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων, απαιτείται προσδιορισµός
της ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης τους και αναλυτική τεκµηρίωση της
επιλογής που θα γίνει.
Στις πλείστες περιπτώσεις απαιτείται η εγκατάσταση συστηµάτων δέσµευσης
– επεξεργασίας των αερίων όπως συστήµατα προσρόφησης σε ενεργό
άνθρακα, καταιονισµού κλπ.
Στις περιπτώσεις που παράγονται µικρές ποσότητες βιοαερίου
(αντιοικονοµική η ενεργειακή ή άλλη αξιοποίησή του), το βιοαέριο διέρχεται
από πυρσό καύσης όπου καίγεται.
Εκτός της εκτίµησης της αθροιστικής παραγωγής του βιοαερίου είναι
σηµαντικό να προσδιορίζεται η χρονική εξέλιξη της παραγωγής του, ώστε να
υπάρχει ευελιξία του συστήµατος στις τυχόν αλλαγές της παραγόµενης
ποσότητας του.
Τα συστήµατα διαχείρισης του βιοαερίου σχεδιάζονται σύµφωνα µε τις
µεγαλύτερες τιµές παραγωγής του έτους προσαρµοσµένες µε συντελεστή
ασφάλειας τουλάχιστον 1,50.

Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.
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Μονάδα άντλησης και Πυρσός καύσης
Ο σχεδιασµός της µονάδας, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, γίνεται µε
βάση τον υπολογισµό της µέγιστης αναµενόµενης παραγωγής βιοαερίου και
πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις :
• Η µονάδα να εγκαθίσταται σε σταθερό έδαφος.
• Να περιλαµβάνονται διατάξεις αφύγρανσης, ανάσχεσης φλόγας, ελέγχου
παροχών, δειγµατοληψίας αερίου, ρύθµισης φλόγας και αυτοµατισµούς
λειτουργίας.
• Ο ηλεκτρικός κινητήρας να είναι αντιεκρηκτικού τύπου.
• Όλες οι σωληνώσεις να είναι γαλβανισµένες.
• Η ελάχιστη θερµοκρασία του πυρσού καύσης να είναι 850° C.
Ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η εκπόνηση µελέτης η οποία θα εξετάζει την
βιωσιµότητα της κατασκευής και λειτουργίας εγκατάστασης ενεργειακής
αξιοποίησης του βιοαερίου. Βασικά στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη είναι: Η ποσότητα του παραγόµενου βιοαερίου, το περιεχόµενο του σε
µεθάνιο και γενικότερα η θερµογόνος δύναµή του, το είδος και η ποσότητα
των άλλων αερίων που περιέχονται σε αυτό, οι πιθανές διακυµάνσεις ως
προς την ποσότητα και τη σύστασή του, οι εναλλακτικές µορφές αξιοποίησης
της παραγόµενης ενέργειας, η υποδοµή που απαιτείται για τη µεταφορά της
παραγόµενης ενέργειας στους χρήστες, ανάλογα µε τη χρήση, η εγγύτητα των
χρηστών στην εγκατάσταση αξιοποίησης κ.λπ. Επιπλέον, θα πρέπει να
µελετώνται οι ποσότητες και οι τύποι των αποβλήτων που θα διατίθενται στο
Χ.Υ.Τ.Α. και να εκτιµώνται οι µελλοντικές ποσότητες βιοαερίου που
αναµένεται να παραχθούν στο συγκεκριµένο χώρο.

9.2 ανάκτηση και αξιοποίηση απορριµµάτων
Η ανάκτηση και αξιοποίηση απορριµµάτων, τα οποία µπορούν να έχουν
εναλλακτική χρήση, (γυαλί, χαρτί , αλουµίνιο κ.λ.π.) θα µπορούσε να επιφέρει
θετικά αποτελέσµατα ως προς:
α. την οικονοµική βιωσιµότητα του έργου
β .την αύξηση του χρόνου ζωής του (από Χ.Υ.Τ.Α. σε Χ.Υ.Τ.Α.)
γ. την προστασία του περιβάλλοντος.
Η παραπάνω πρόταση, όπως και αντίστοιχη εκµετάλλευση του βιοαεριου ,
θα µπορούσε να υλοποιηθεί µόνο κατά τη δεύτερη φάση του έργου.

Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.
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10. Συµπεράσµατα – προτάσεις-αξιολόγηση τελικής
πρότασης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Φορέας διαχείρισης:
Τα προβλήµατα του φορέα
εντοπίζονται στα:
α. οργάνωση
β. οικονοµική αυτοτέλεια
γ. στελέχωση
δ. τεχνογνωσία

Ταφή
Τα προβλήµατα εντοπίζονται στα:
α. µη συστηµατική έως ανύπαρκτη
συµπύκνωση
β. µη συστηµατική έως ανύπαρκτη
κάλυψη (κίνδυνος αυτανάφλεξης και
εκρήξεων)
γ. τυχαία εναπόθεση των
απορριµµάτων στον χώρο ταφής - µη
δηµιουργία κελιών-τυµπανίων.
δ. το είδος των
εργαλειοµηχανηµάτων που
χρησιµοποιούνται καθώς και των
χειριστών εναπόκεινται στην κρίση
του εκάστοτε εργολάβου.
ε. ο σύνδεσµος καθαριότητας δεν
επιβλέπει µε εξειδικευµένο η µη
προσωπικό το έργο του
εργολάβου που αναλαµβάνει την
ταφή των απορριµµάτων του
Χ.Υ.Τ.Α..
στ. η ανάθεση σε εργολάβο γίνεται
µόνο για την ταφή και όχι για την
συνολική λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α..

Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.

ΠΡΟΤΑΣΗ
Η πρόταση συνίσταται στα:
1. διαχωρισµός πολιτικών
αποφάσεων και τεχνικών
λύσεων
2. µόνιµη τεχνική υποστήριξη
από εξειδικευµένο
επιστηµονικό και διοικητικό
προσωπικό.
3. περαιτέρω διερεύνηση για
επανασύσταση της
επιχείρησης µε
ιδιωτικοοικονοµικά πλέον
κριτήρια µε σκοπό την
οικονοµική και διοικητική
αυτοτέλεια
Εναλλακτικά προτείνονται δυο
διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας
του Χ.Υ.Τ.Α..
1.Ο σύνδεσµος µπορεί να
εξακολουθήσει να αναθέτει σε
εξωτερικό συνεργάτη – εργολάβο τη
συνολική διαχείριση λειτουργίας του
Χ.Υ.Τ.Α. (και όχι µόνο την ταφή –
χωµατουργικές εργασίες) ορίζοντας
σαφώς τις υποχρεώσεις του
ανάδοχου απέναντι στο νόµο και
στον σύνδεσµο και παράλληλα
ελέγχοντας την ορθή εκτέλεση της
σύµβασης. Αυτό προϋποθέτει
συνεργασία µε εξειδικευµένο τεχνικό
σύµβουλο, ο οποίος θα εκτελεί
επιτόπου τα καθήκοντά του και όχι εξ
αποστάσεως και µέσω fax.
2. Ο σύνδεσµος θα µπορούσε να
λειτουργήσει µε δικά του µέσα
(υλικοτεχνικό και έµψυχο δυναµικό)
το Χ.Υ.Τ.Α.. Η συγκεκριµένη πρόταση
προϋποθέτει κόστος επένδυσης ,το
οποίο θα µπορούσε να αποσβεστεί
λαµβάνοντας υπόψη τη χρονική
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Λειτουργία συστηµάτων
προστασίας περιβάλλοντος.
Ειδικότερα:
1. Το σύστηµα συλλογής και
καύσης βιοαερίου είναι
ηµιτελές, κατά συνέπεια δε
λειτουργεί και το βιοαέριο
διαχέεται ανεξέλεγκτα στην
ατµόσφαιρα αυξάνοντας την
επικινδυνότητα του χώρου,
(κίνδυνος έκρηξης).
2. Το σύστηµα επεξεργασίας
στραγγισµάτων δεν έχει
ολοκληρωθεί . Μετά τη
συλλογή γίνεται
ανακυκλοφορία των
στραγγισµάτων στο χώρο
ταφής.
3. ∆εν λειτουργεί σύστηµα
monitoring , το οποίο θα
έπρεπε να καταγράφει όλες τις
περιβαλλοντικές παραµέτρους
µε σηµαντικότερες αυτές που
αφορούν τα υπόγεια ύδατα και
τη σύνδεση τους µε τις
γεωτρήσεις ύδρευσης της
ευρύτερης περιοχής.

Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.

διάρκεια λειτουργίας του έργου (Α
και Β φάση), η οποία εκτιµάται στα 20
χρόνια από σήµερα.
Η παρούσα λύση δηµιουργεί
υλικοτεχνική υποδοµή διαθέσιµη για
ευρύτερες ανάγκες των οικιών
δήµων, µόνιµες θέσεις εργασίας οι
οποίες θα καλύπτονται από ντόπιους
εργαζόµενους, τεχνογνωσία, η οποία
θα µπορούσε να φανεί ιδιαίτερα
εποικοδοµητική στη µείωση του
κόστους λειτουργίας του
συγκεκριµένου Χ.Υ.Τ.Α., και να
αποφέρει επιπλέον οικονοµικά οφέλη
εξυπηρετώντας ανάγκες γειτονικών
Χ.Υ.Τ.Α..
Βασιζόµενοι σε κοινωνικοοικονοµικά
κριτήρια , η δεύτερη λύση κρίνεται
προτιµότερη.
Σε ότι αφορά το βιοαέριο προτείνεται
κατεπειγόντως η ολοκλήρωση του
συστήµατος συλλογής και καύσης
του για την άµεση αποφυγή κίνδυνων
όπως έκρηξη, κίνδυνοι στην υγειά
των εργαζόµενων και µόλυνση
της ατµόσφαιρας και του ευρύτερου
φυσικού περιβάλλοντος .
Στην παρούσα φάση (Α φάση)
οποιαδήποτε πρόταση
εκµετάλλευσης βιοαερίου θα
µπορούσε να χαρακτηριστεί
ουτοπική. Στην επόµενη , Β φάση του
έργου, η εκµετάλλευση του βιοαερίου
σε επίπεδο µελέτης είναι οικονοµικά
βιώσιµη µε την προϋπόθεση της
σωστής κατασκευής και λειτουργίας
του συνόλου του έργου. Με αυτόν τον
τρόπο η εκµετάλλευση του βιοαερίου
θα αποτελέσει σηµαντικό έσοδο για
τον σύνδεσµο καθαριότητας ακόµη
και µετά το τέλος της ζωής του έργου.
Αποτέλεσµα της γενικότερης κακής
λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. είναι η
συγκέντρωση στο σύστηµα συλλογής
στραγγισµάτων, µεγάλου όγκου
όµβριων µε αποτέλεσµα το σύστηµα
ανακυκλοφορίας να µην είναι
επαρκές. Η πρόταση παραµένει η
ίδια, συστηµατική λειτουργία ταφής –
επικάλυψης. Αφού εξασφαλιστεί η
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µείωση της εισροής των όµβριων στο
σύστηµα συλλογής στραγγισµάτων,
προτείνεται επικουρικά η κατασκευή
και λειτουργία συστήµατος
επεξεργασίας στραγγισµάτων
δευτερογενούς καθαρισµού.
Αναφορικά µε την παρακολούθηση
των παραµέτρων λειτουργίας
(monitoring) προτείνεται ανεξάρτητα
από το πρόσωπο λειτουργίας
(εργολάβος – σύνδεσµος) η
ολοκληρωµένη και τακτική
καταγραφή τους καθώς και η
αξιολόγησή τους έτσι ώστε να
προβλεφθούν – αποτραπούν
δυσµενείς επιπτώσεις στην δηµόσια
υγειά και το περιβάλλον.
Τα µέτρα πυρασφάλειας
περιορίζονται σε εσωτερικό δίκτυο
πυροσβεστικών φωλιών που
τροφοδοτούνται από δεξαµενή µέσω
αντλιών. Πιστοποιητικό
πυρασφάλειας δεν έχει εκδοθεί.
Συνδέσεις µε δίκτυα ΟΚΩ .
Ο χώρος του Χ.Υ.Τ.Α. δεν συνδέεται
µε δίκτυα ηλεκτροδότησης ,
υδροδότησης και τηλεφωνίας ,
πράγµα που δυσχεραίνει τη
λειτουργία του και αυξάνει την
επικινδυνότητα του χώρου
Αν και το έργο βρίσκεται στον τέταρτο
χρόνο λειτουργίας η πληρότητα του
αντιστοιχεί σε 7-8 χρόνια λειτουργίας,
λόγω της κακής, µέχρι σήµερα,
κατάστασης.
Ο χρόνος πλήρωσης της λεκάνης Α
φάσης υπολογίζεται σε περίπου 2
χρόνια.

Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.

Προτείνεται άµεσα η συνεργασία του
συνδέσµου µε την πυροσβεστική
υπηρεσία Αριδαίας για την
συµµόρφωση του χώρου σύµφωνα
µε τις υποδείξεις της αρµοδίας αρχής

Προτείνεται η άµεση σύνδεση µε
δίκτυα ΟΚΩ.

Με δεδοµένο ότι ο χρόνος πλήρωσης
της λεκάνης της Α΄ φάσης είναι
περίπου 2 χρόνια, προτείνεται άµεσα
η έναρξη των απαραίτητων ενεργειών
για την µελέτη και κατασκευή της Β΄
φάσης.
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10.1 Ιεράρχηση προτεραιοτήτων
1. Άµεση συµµόρφωση µε τους κανόνες της σωστής συµπύκνωσης - κάλυψης
και οργάνωσης του χώρου.
2. Ολοκλήρωση και λειτουργία της εγκατάστασης συλλογής και καύσης του
βιοαερίου.
3. Έναρξη διαδικασιών µελέτης - κατασκευής Β΄ φάσης .
4. Εκπόνηση ειδικών µελετών εκµεταλλεύσεις βιοαερίου που θα αφορούν στο
σύνολο του έργου (Α’- Β’ φάση)
5. Εκπόνηση ειδικών µελετών επεξεργασίας στραγγισµάτων που θα αφορούν
στο σύνολο του έργου (Α’ - Β’ φάση).
6. Εκπόνηση ειδικών µελετών που θα αφορούν στην ανάκτηση – ανακύκλωση
απορριµµάτων , ώστε η Β΄ φάση να λειτουργήσει ως Χ.Υ.Τ.Υ. (Χώρος
Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων).
7. Αξιοποίηση της υπάρχουσας µελέτης διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης,
ώστε να µειωθεί ο όγκος των υπολειµµάτων και να αυξηθεί η διάρκεια ζωής του
Χ.Υ.Τ.Υ..

10.2 Συµπεράσµατα
1. Η κατασκευή και λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. έχει εξαλείψει την ύπαρξη των
ΧΑ∆Α (χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων) στην Αλµωπία. Άρα σε
πρώτη φάση έχει πετύχει το σκοπό του, δηλαδή έχει περιορίσει σηµαντικά τη
µόλυνση του περιβάλλοντος.
2. Η ελαστικότητα του νόµου, κυρίως στην εφαρµογή του, καθώς και το
γεγονός ότι ο φορέας ελέγχου λειτουργίας ταυτίζεται µε το φορέα διαχείρισης
είναι οι πήγες των σηµαντικότερων προβληµάτων.
3. Παρά τις προσπάθειες βελτίωσης λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., από το φορέα
διαχείρισης, κυρίως µετά τη λήψη της άδειας λειτουργίας, η πολυπλοκότητα και
οι ειδικές απαιτήσεις του έργου εµπόδισαν τελικά την ουσιαστική βελτίωση
λειτουργίας του.
4. Μόνο µε συνδυασµένες προσπάθειες από την πλευρά της πολιτείας, των
φορέων έλεγχου, του φορέα διαχειρίσεις και την γενικότερη κοινωνική
συναίνεση, προς την κατεύθυνση της πολιτικής και οικονοµικής στήριξης, το
έργο µπορεί να εκπληρώσει τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό του ρόλο.
5. Το έργο οφείλει να ενταχτεί στον κοινωνικό ιστό της επαρχίας. Προς την
κατεύθυνση αυτή απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενηµέρωση –
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέµατα όπως η διαλογή των
απορριµµάτων στην πηγή, η ανακύκλωση και η λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. ως
περιβαλλοντικό εργαλείο (λειτουργία από Χ.Υ.Τ.Α. σε ΧΥΤΥ).

Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Κοινή ανακοίνωση της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και της
Greenpeace, που εκδόθηκε υπό µορφή ∆ελτίου Τύπου, στις 12 Ιουνίου
2003.
2. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.- ανακοίνωση τύπου-ΓΡ. Τ. ΥΠΕΧΩ∆Ε -« Συνάντηση Γ.
Σουφλιά µε Περιφερειάρχες για ΧΥΤΑ-ΧΑ∆Α -Μελέτη για ΧΑ∆Α.»
3. «Βασικά σηµεία της συνολικής πρότασης του υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε κ.
Γιώργου Σουφλιά για την αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης
διάθεσης αποβλήτων» - Αθήνα, 25 Μαΐου 2005
4. Κείµενο από τον δικτυακό τόπο www.eone.gr και φέρει την υπογραφή
της Μαρίας Καζάκου
5. Ηµερίδα «τι αλλάζει στη διαχείριση στερεών αποβλήτων» - ΕΕ∆ΣΑ σύνδεσµος Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης- 24-27/11/2005
6. Συµπεράσµατα συνεδρίου «∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων για
βιώσιµη ανάπτυξη τον 21ο αιώνα» - ΕΕ∆ΣΑ 28/2 - 1/3/2002 ΑΘΗΝΑ
7. «∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων» - Λέκτορας ∆έσπω Φάττα Πανεπιστήµιο Κύπρου - Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος - ΜΑΙΟΣ 2006
8. 2ο ∆ιεθνές Συνέδριο της ΕΕ∆ΣΑ µε θέµα « ΄΄ Απόβλητα ώρα µηδέν΄΄,
Από τον ΧΥΤΑ στο ΧΥΤΥ, Πρόληψη - Ανακύκλωση - Ανάκτηση Υλικών
και Ενέργειας».
9. Ηµερίδα - «Οικονοµία και περιβάλλον: ενσωµάτωση και αποσύνδεση οικονοµία & εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων» - Φίλιππος Κυρκιτσος
- δρ. Περιβαλλοντολογος - Προεδρος της οικολογικης εταιρειας
ανακυκλωσης - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 20
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004
10. «∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων» - Παναγιωτακόπουλος - Ξάνθη 2002

Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.

- 49 -

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1) Υπ΄αριθµ.89/28-06-2006 έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ/ΤΕΕ Ν. Πέλλας
2) Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α. Αλµωπίας

Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.

- 50 -

