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ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΡΑΚΗΣ
Θράκη: Τόπος του Ορφέα, του Διόνυσου &
του Δημόκριτου.

Κομοτηνή:
1. Έδρα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. & του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
2. Πληθυσμός του Δήμου 55.812 κάτοικοι και
10.000 φοιτητές (Απογραφή 2011)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
1. Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 η Πολιτεία αποφάσισε να
αντιµετωπίσει ριζικά τα ζητήµατα της ύδρευσης και της
αποχέτευσης των οικιστικών δοµών της χώρας.
2. Με το Ν. 1069/80 δόθηκε το εργαλείο στους ∆ήµους (πλην Αθήνας &
Θεσσαλονίκης) να ιδρύσουν αυτοτελείς & ευέλικτες επιχειρήσεις, τις
∆.Ε.Υ.Α., ώστε να καλυφθεί το χαµένο έδαφος των προηγούµενων
ετών.
3. Φορείς ∆ιαχείρισης Ύδατος της Χώρας.
4. 35 χρόνια µετά είµαστε σε θέση να κρίνουµε ότι οι ∆ΕΥΑ, πέτυχαν
τον σκοπό για τον οποίο δηµιουργήθηκαν.
5. Από τη λειτουργία τους οι ∆ΕΥΑ έχουν κατασκευάσει και
λειτουργούν σηµαντικότατα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης µε
µεγάλη αναπτυξιακή, κοινωνική και περιβαλλοντική αξία.

Βασικές αρµοδιότητες ∆.Ε.Υ.Α.
Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων.
Προστασία του περιβάλλοντος.
Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός υποδοµών ύδρευσης.
Ε.Ε.Λ. και ανάπτυξη δικτύων αποχέτευσης.
Ανάπτυξη και συντήρηση δικτύων οµβρίων υδάτων.
Λειτουργούν πάνω από 170 Ε.Ε.Λ.
∆ιαχειρίζονται & συντηρούν πάνω από 70.000 χλµ δικτύων ύδρευσης & 30.000 χλµ δικτύων
αποχέτευσης.

∆.Ε.Υ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
1. Η Ε.Ε.Λ. άρχισε να λειτουργεί το1994 και µέχρι σήµερα
λειτουργεί επιτυχώς. Από τα τέλη του 2009 η εγκατάσταση
αναβαθµίστηκε στις µονάδες υποδοχής βοθρολυµάτων,
αστικών λυµάτων και αφυδάτωσης ιλύος και επεκτάθηκε κατά
50% ώστε να εξυπηρετεί ισοδύναµο πληθυσµό 79.500
κατοίκων.
2. Η παραγόµενη ποσότητα βιολογικής ιλύος στην µονάδα είναι
6.650 tn/έτος ή 1.330 tn DS/έτος.
3. Η βιολογική ιλύς είναι υδαρές µίγµα οργανικών κυρίως
ουσιών που παράγεται και διαχωρίζεται στις Ε.Ε.Λ. (δεν
χαρακτηρίζεται επικίνδυνο απόβλητο).
4. Η βιολογική ιλύς µπορεί και πρέπει να λογίζεται ως
δευτερογενής αναπτυξιακός πόρος και όχι ως απόβλητο.

Επισηµαίνεται ότι καθηµερινά παράγονται σηµαντικές ποσότητες ιλύος στις ΕΕΛ της χώρας.
Στη περίπτωση που οι ΕΕΛ δεχθούν το σύνολο του φορτίου σχεδιασµού τους οι παραγόµενες
ποσότητες εκτιµώνται σε 168.000 tn DS/έτος.

Θεσµικό Πλαίσιο
Νόµος 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986): Για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως
τροποποιήθηκε από τον Νόµο 3010/2002.
ΚΥΑ 80568 / 4225 / 22-3-1991 ( ΦΕΚ 641 / Β’ / 7-8-1991) «Μέθοδοι, όροι και περιορισµοί για την
χρησιµοποίηση στην γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και
αστικών λυµάτων».
ΚΥΑ 82805/2224/1993 (ΦΕΚ 699/Β/1993): Σχετικά µε την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης
που προκαλείται από την καύση αστικών απορριµµάτων.
ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/17.12.1997): Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών
προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/16.12.2002): Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των
αποβλήτων .
ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003): Μέτρα και όροι για την διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης.

Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Ιλύος
Η διάθεση της παραγόµενης από τους βιολογικούς καθαρισµούς ιλύος
(λυµατολάσπης) στους ΧΥΤΑ θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί και για το σκοπό
αυτό, παράλληλα µε την αξιοποίηση της ξηραµένης ιλύος από την Ψυττάλεια και
σύντοµα και από την ΕΕΛ Θεσσαλονίκης µε τη µορφή καυσίµου, προωθείται η
αξιοποίηση και πρόσθετων ποσοτήτων, κατά προτίµηση στη γεωργία. Για την
εξυπηρέτηση του στόχου αυτού έχει καταστρωθεί ένα Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης
της ιλύος, µε βάση το οποίο έχει ολοκληρωθεί η προετοιµασία και βρίσκεται στο
στάδιο υπογραφών από τους αρµόδιους υπουργούς σχετικής ΚΥΑ για τους
όρους και τις προϋποθέσεις αξιοποίησης της ιλύος.
Με την ΚΥΑ αυτή εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται το υφιστάµενο από το 1991
θεσµικό πλαίσιο.
Η αξιοποίηση της ιλύος σε γεωργικά εδάφη αποτελεί βέλτιστη επιλογή
διαχείρισης στις ελληνικές συνθήκες.

Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Ιλύος

∆ιαχείριση ιλύος
Στη ∆.Ε.Υ.Α. Κοµοτηνής το πρόγραµµα ξεκίνησε πιλοτικά το πρόγραµµα
της διάστρωσης υγρής σταθεροποιηµένης ιλύος το 2012 µε 100
στρέµµατα και σήµερα εξαντλούµε τα αποθέµατά µας σε πάνω από 2.000
στρέµµατα.
Οι αιτήσεις είναι πολύ περισσότερες.
Μηδενικό κόστος για τον πολίτη.
Η δαπάνη δεν ξεπερνά τις 25.000 ευρώ ετησίως.
Η ∆.Ε.Υ.Α. Λάρισας ξεκίνησε το 2009 σχέδιο εφαρµογής της ιλύος στη
γεωργία υπό την επιστηµονική ευθύνη του ΕΘΙΑΓΕ. Ήδη από τις αρχές
του 2010 το σύνολο της αφυδατωµένης ιλύος της ΕΕΛ Λάρισας (7.000
tn/y, 24% DS) αξιοποιείται σε γειτονικές καλλιέργειες της Ε.Ε.Λ. και
εξυπηρετεί 1000 στρ περίπου ετησίως.

∆ιαχείριση ιλύος-∆ιαδικασία
Η σταθεροποιηµένη ιλύς που εξέρχεται από το στάδιο της χώνευσης στην
Ε.Ε.Λ. παραµένει στον ήλιο για περαιτέρω αφυδάτωση, η οποία οδηγεί την
υγρασία µέχρι και 60%.
Κατόπιν, διοχετεύεται ως έχει, χωρίς καµία άλλη επεξεργασία ή πρόσµιξη
σε αγρούς, οι οποίοι κατέχουν ετήσια άδεια χρήσης από την ∆/νση
Αγροτικής Οικονοµίας.
Η δράση αυτή αντιµετωπίζει το πρόβληµα συσσώρευσης της ιλύος,και
συγχρόνως τη διαθέτει ως εδαφοβελτιωτικό σε καλλιεργητές, καλύπτοντας
τις ανάγκες λίπανσης των καλλιεργειών.

Φόρτωση και ∆ιασπορά βιολογικής ιλύος

∆ιαδικασία διάθεσης βιολογικής ιλύος για γεωργική χρήση (1)
1.

Υποβολή αιτήσεων καλλιεργητών για ένταξη στο πρόγραµµα της ∆ΕΥΑΚ για διάθεση
βιολογικής ιλύος για γεωργική χρήση.

2.

∆ειγµατοληψία από τα αγροτεµάχια δειγµάτων για χηµική εξέταση σε κρατικό ή αναγνωρισµένο
από το κράτος εργαστήριο.
Χηµική εξέταση δειγµάτων εδαφών αγροτεµαχίων ώστε να διατυπωθεί ότι οι περιεκτικότητες
τους σε βαρέα µέταλλα είναι µικρότερες από τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙA της σχετικής
νοµοθεσίας.
Χηµική εξέταση της βιολογικής ιλύος ώστε να διαπιστωθεί ότι η περιεκτικότητα της σε βαρέα
µέταλλα είναι µικρότερη από τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΒ της σχετικής νοµοθεσίας.
Κάθε καλλιεργητής υποβάλλει Υπεύθυνες ∆ηλώσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του
αγροτεµαχίου είτε είναι κύριος είτε είναι ενοικιαστής του αγροτεµαχίου και ότι την επόµενη
καλλιεργητική περίοδο θα καλλιεργήσει βαµβάκι στο εν λόγω αγροτεµάχιο.

3.

4.
5.

6.

Κάθε καλλιεργητής προσκοµίζει τη ∆ήλωση Καλλιέργειας του αγροτεµαχίου, όπου
φαίνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για το αγροτεµάχιο. Επίσης, κάθε καλλιεργητής
καταθέτει αίτηση ότι θέλει να συµµετέχει στο πρόγραµµα.

∆ιαδικασία διάθεσης βιολογικής ιλύος για γεωργική χρήση (2)
7.

8.

9.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ήλωσης Καλλιέργειας για το αγροτεµάχιο, καταρτίζονται οι σχετικοί
χάρτες της εγγύς περιοχής του αγροτεµαχίου ώστε να φαίνεται η θέση του και η οδός
πρόσβασης σε αυτά.
Η ∆ΕΥΑΚ καταρτίζει φάκελο µε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά ξεχωριστά για κάθε
καλλιεργητή και τον υποβάλλει στην ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Ροδόπης για την σχετική αδειοδότηση.
Η ∆/νση µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδει σχετική απόφαση αδειοδότησης για κάθε
αγροτεµάχιο του κάθε καλλιεργητή και καθορίζει τη µέγιστη ποσότητα της βιολογικής ιλύος που
επιτρέπεται να διατεθεί σε κάθε αγροτεµάχιο, ανά στρέµµα αυτού.

10. Η ∆ΕΥΑΚ υπολογίζει τις ποσότητες της υπό διάθεσης ιλύος και συντάσσει την µελέτη παροχής

υπηρεσίας για τον σκοπό αυτό. Στην παροχή υπηρεσίας υπολογίζονται οι δαπάνες για την
φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και διάστρωση µε κοπροδιανοµέα της ιλύος σε όλα τα
αγροτεµάχια.
11. Ακολουθεί ο διαγωνισµός για την περιοχή υπηρεσίας, η ανάδειξη αναδόχου και η εκτέλεση
αυτής.

Όροι & Προϋποθέσεις διάθεσης βιολογικής ιλύος (1)
1.

Η ιλύς θα είναι επεξεργασµένη και πλήρως σταθεροποιηµένη σύµφωνα µε την περιβαλλοντική
αδειοδότηση του σταθµού επεξεργασίας λυµάτων.

2.

Η µεταφορά της επεξεργασµένης ιλύος θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
για απόβλητα µε περιγραφή «λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυµάτων» και µε αριθµό
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 19 08 05, από οδούς µη κατοικηµένων περιοχών και
επιµελώς καλυµµένη και προστατευµένη για να µην υπάρχουν απώλειες.
Η επεξεργασµένη ιλύς θα διασκορπιστεί οµοιόµορφα και θα ενσωµατωθεί αµέσως στο έδαφος
µε τα κατάλληλα µηχανικά εργαλεία. (Ανώτατη ετήσια ποσότητα επεξεργασµένης ξηρής
ιλύος 1.500 kg/στρέµµα)

3.

4.
5.

Οι αγροί στους οποίους θα χρησιµοποιηθεί η ιλύς, θα αξιοποιηθούν σύµφωνα µε δήλωσή του
καλλιεργητή, µε καλλιέργεια βαµβακιού την αµέσως επόµενη περίοδο.
Θα ληφθούν µέτρα ώστε στα αγροτεµάχια που θα ενσωµατωθεί η ιλύς να µην γίνει βόσκηση για
ένα µήνα και να µην συλλεχθούν αγριόχορτα για δέκα µήνες.

Όροι & Προϋποθέσεις διάθεσης βιολογικής ιλύος (2)
6.

∆εν θα χρησιµοποιηθεί η ιλύς σε εκτάσεις βιολογικών καλλιεργειών.

7.

Θα εφαρµόζεται η Ορθή Γεωργική Πρακτική για την ενδεδειγµένη αξιοποίηση της ιλύος των
αστικών λυµάτων.

8.

Θα ενηµερώνεται η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής για την έναρξη της
µεταφοράς και την ενσωµάτωση της ιλύος στα αγροτεµάχια.

9.

Θα προσκοµιστεί από τον παραγωγό, αντίγραφο της Ενιαίας Ενίσχυσης (ή εξατοµίκευση) της
πρώτης καλλιεργητικής περιόδου µετά την εφαρµογή της ιλύος.

10. Κατά την µετατροπή των παραπάνω ποσοτήτων ιλύος (tn/αγροτεµάχιο) της παρούσας

απόφασης στα πραγµατικά φορτία των µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιούνται, δύναται να
στρογγυλοποιούνται προς τα επάνω χωρίς όµως να υπερβαίνουν συνολικά το 15% της
ποσότητας ανά αγροτεµάχιο.

Απαιτούµενες Χηµικές Εξετάσεις βιολογικής ιλύος (πριν)
Χηµική εξέταση των παραµέτρων:
1.

Υγρασία (% κ.β.)

2.

Οργανική ουσία (% κ.β.)
Ολικό άζωτο (% κ.β.)

3.

6.

Άζωτο σε αµµωνιακή µορφή ΝΗ4/Ν (% κ.β)
Άζωτο σε νιτρική µορφή ΝΟ3/Ν (% κ.β.)
∆ιαθέσιµος φώσφορος (% κ.β.)

7.

PH ιλύος

4.
5.

Κάδµιο (mg/kg ξηράς ουσίας)
9. Χαλκός (mg/kg ξηράς ουσίας)
10. Νικέλιο (mg/kg ξηράς ουσίας)
8.

11. Μόλυβδος (mg/kg ξηράς ουσίας)
12. Ψευδάργυρος (mg/kg ξηράς ουσίας)
13. Χρώµιο τρισθενές (mg/kg ξηράς ουσίας)
14. Χρώµιο εξασθενές (mg/kg ξηράς ουσίας)
15. Σίδηρος (mg/kg ξηράς ουσίας)
16. Μαγγάνιο (mg/kg ξηράς ουσίας)
17. Υδράργυρο (Hg)

Απαιτούµενες Χηµικές Εξετάσεις για τα Εδάφη Χωραφιών (πριν)
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δειγµατοληψία από τα εδάφη των αγροτεµαχίων και η χηµική
εξέταση αυτών ως προς τις παρακάτω παραµέτρους:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Μηχανική σύσταση
Άργιλος(Clay %)
Λάσπη(Silt %)
Άµµος(Sand %)
PH
Αγωγιµότητα Ec(mS/cm)
Ανθρακικό Ασβέστιο CaCΟ3(%)
Οργανική ουσία(Ο.Ο %)
Φώσφορος Ρ(ppm)

6.
7.
8.

Κάλιο Κ(ppm)
Ψευδάργυρος Zn (mg/kg ξηράς ουσίας)
Χαλκός Cu (mg/kg ξηράς ουσίας)

Κάδµιο Cd(mg/kg ξηράς ουσίας)
10. Χρώµιο Cr(mg/kg ξηράς ουσίας)
11. Νικέλιο Ni (mg/kg ξηράς ουσίας)
9.

12. Μόλυβδος Pb(mg/kg ξηράς ουσίας

Αποτελέσµατα Αναλύσεων (1 έτος µετά τη διάστρωση)
Η δειγµατοληψία και η χηµική εξέταση από τα εδάφη των αγροτεµαχίων στα οποία έχει
εφαρµοστεί η βιολογική ιλύς ένα έτος µετά τη διάστρωση έχει τα κάτωθι αποτελέσµατα:

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΕΚΦΡΑΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 37οC

cfu/g

42.000

cfu/g

100.000

Ολικά Κολοβακτηριοειδή

cfu/g

780.000

E.Coli

cfu/g

ΜΗΔΕΝ

Εντερόκοκκοι

cfu/g

ΜΗΔΕΝ

Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 37οC

Απαγορεύσεις
Η αξιοποίηση της βιολογικής ιλύος σε καλλιεργούµενες εκτάσεις απαγορεύεται
στις κάτωθι περιπτώσεις:
Σε λειµώνες ή εκτάσεις καλλιέργειας ζωοτροφών, εφόσον οι λειµώνες πρόκειται
να χρησιµοποιηθούν για βοσκή ή οι ζωοτροφές πρόκειται να συγκοµισθούν
πριν από την πάροδο ενός ορισµένου χρονικού διαστήµατος ανάλογα µε τη
γεωγραφική θέση και την κλιµατολογική κατάσταση.
Σε εδάφη που προορίζονται για καλλιέργειες οπωροκηπευτικών και κανονικά
καταναλίσκονται σε νωπή κατάσταση, µε εξαίρεση τα οπωροφώρα δέντρα.

Κόστη Ανάπτυξης της ∆ράσης

Κόστος Διάθεσης Αφυδατωμένης Ιλύος

Κόστος Αναλύσεων

………………..€

………………….€

Αποτελεσµατικότητα της µεθόδου
Η διάθεση της ιλύος στο έδαφος είναι µια µέθοδος
ανακύκλωσης των συστατικών της ιλύος µε γεωργική αξία.
Αντικαθιστά,
λιπάσµατα.

λιγότερο

ή

περισσότερο,

τα

βιοµηχανικά

Η ιλύς αποτελεί και πηγή οργανικής ύλης, γιατί περισσότερο από
το 50% των στερεών είναι οργανικά. Η παρουσία οργανικών
στην ιλύ βελτιώνει τις φυσικοχηµικές και βιολογικές ιδιότητες των
εδαφών, στα οποία εφαρµόζεται, και φυσικά τη γονιµότητά
τους.
Μείωση της ανεξέλεγκτης διάθεσης της ιλύος σε χωµατερές.

Συγκριτικά Στοιχεία
Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών
Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης

Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Ερωτήσεις & Απαντήσεις

