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1. Εφαρμογή Συμπληρωματικού μέτρου 5.04 Υδατικού Διαμερίσματος 02 για τον έλεγχο εκπομπής ρύπων
σε συγκεκριμένα τμήματα ποταμών της Π.Δ.Ε

1.Α. Έλεγχοι μεταποιητικών μονάδων

Για την εφαρμογή του σχετικού συμπληρωματικού μέτρου όπως αναλύεται παρακάτω στον Πίνακα 1 και
το οποίο προβλέπει τον έλεγχο τήρησης των ορίων διάθεσης στο ΥΣ από παρακείμενες μεταποιητικές μονάδες
αποφασίστηκε η δημιουργία γεωχωρικών βάσεων δεδομένων και η διαχείριση τους με Γ.Σ.Π. έτσι ώστε να
καθοριστούν οι περιοχές όπου υπάρχουν δραστηριότητες πλησίον των σχετικών τμημάτων των ποταμών και να
προγραμματιστούν σχετικοί έλεγχοι. Ζητήθηκαν αρχικά στοιχεία από τις Δ/νσεις Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας και
Ηλείας που αφορούν την θέση και το είδος των μεταποιητικών εγκαταστάσεων που δραστηριοποιούνται στην
ευρύτερη περιοχή των τμημάτων των ποταμών (Βουραϊκός-Παραπείρος-Πηνειός) έτσι ώστε να δημιουργηθούν
επίπεδα με μεταποιητικές μονάδες ή/και άλλες δραστηριότητες που αποτελούν σημειακές πιέσεις για τα υδάτινα
σώματα.
Πίνακας 1: Συμπληρωματικό μέτρο 5.04 Υδατικού Διαμερίσματος 02 για τον έλεγχο εκπομπής ρύπων σε

συγκεκριμένα τμήματα ποταμών της Π.Δ.Ε.

Κωδ. Υδατ.
Σώματος ΥΣ Συμπληρωματικά Μέτρα Σχόλια
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διάθεσης στο ΥΣ από
παρακείμενες μεταποιητικές
και βιομηχανικές μονάδες 2
φορές ετησίως

Η κατάσταση στο εξεταζόμενο ΥΣ είναι άγνωστη ενώ
οι πιέσεις από σημαντικές βιομηχανικές και
μεταποιητικές μονάδες χαρακτηρίζονται ως μεσαίας
έντασης. Το ΥΣ ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Χελμού –
Βουραϊκού (ΚΥΑ 40390/01-10-2009 (ΦΕΚ Δ' 446/02-
10-2009)). Σημαντικότερη πίεση για το ΥΣ αποτελούν
τα αστικά λύματα από την πόλη των Καλαβρύτων
που δεν καταλήγουν σε ΕΕΛ. Εκτός από την
κατασκευή της ΕΕΛ της πόλης των Καλαβρύτων
(βασικό μέτρο) προτείνονται αυστηρότεροι έλεγχοι,
αναφορικά με τα όρια διάθεσης των μεταποιητικών
μονάδων (τυροκομεία) που λειτουργούν
παρακείμενα του ΥΣ.
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Έλεγχοι τήρησης των ορίων
διάθεσης στο ΥΣ από
παρακείμενες μεταποιητικές
μονάδες (3 φορές ετησίως)

Η κατάσταση στο εξεταζόμενο ΥΣ είναι μέτρια ενώ οι
πιέσεις που δέχεται κυρίως από γεωργικές
δραστηριότητες και μεταποιητικές μονάδες
χαρακτηρίζονται ως υψηλής έντασης. Προτείνονται
αυστηρότεροι έλεγχοι, αναφορικά με τα όρια
διάθεσης των μεταποιητικών μονάδων που
λειτουργούν παρακείμενα του ΥΣ, με στόχο την
αναβάθμιση της κατάστασης του ΥΣ
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Έλεγχοι τήρησης των ορίων
διάθεσης στο ΥΣ από
παρακείμενες μεταποιητικές
μονάδες (3 φορές ετησίως)

Η κατάσταση στο εξεταζόμενο ΥΣ είναι μέτρια ενώ οι
πιέσεις που δέχεται κυρίως από γεωργικές
δραστηριότητες και μεταποιητικές μονάδες
χαρακτηρίζονται ως υψηλής έντασης. Προτείνονται
αυστηρότεροι έλεγχοι, αναφορικά με τα όρια
διάθεσης των μεταποιητικών μονάδων που
λειτουργούν παρακείμενα του ΥΣ, με στόχο την
αναβάθμιση της κατάστασης του ΥΣ

1.Α.1 Βουραϊκός ποταμός (GR0227R001300013N)

Σχετικά με το τμήμα GR0227R001300013N του Βουραϊκού ποταμού διαπιστώθηκε ότι οι μεταποιητικές
μονάδες που υπάρχουν στο σχετικό τμήμα του ποταμού είναι δύο μονάδες επεξεργασίας γάλακτος και μία
μονάδα επεξεργασίας τυριού-τυρογάλακτος (Εικόνα 1 τέλος ενότητας), στις οποίες πραγματοποιήθηκαν
έλεγχοι από το ΚΕΠΠΕ και επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι η διαχείριση
των παραγόμενων υγρών αποβλήτων από τις εν λόγω επιχειρήσεις δεν γινόταν σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει κίνδυνος πρόκλησης
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ρύπανσης του περιβάλλοντος. Οι ενέργειες του ΚΕΠΠΕ κοινοποιήθηκαν στην Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους για μία μονάδα επεξεργασίας
γάλακτος και την μονάδα επεξεργασίας τυρογάλακτος προβλέπεται η απ’ ευθείας διάθεση των επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων στον ποταμό. Ωστόσο κατά την διάρκεια των ελέγχων δεν διαπιστώθηκε κάτι αντίστοιχο.

Επιπλέον και λόγω της παρουσίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή, ζητήθηκαν
στοιχεία από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας για τις υφιστάμενες
κτηνοτροφικές μονάδες στο σχετικό τμήμα του Βουραϊκού ποταμού. Στη συνέχεια σε συνεργασία με την εν
λόγω υπηρεσία καταγράφηκαν από την υπηρεσία μας σε γεωχωρική βάση δεδομένων, οι αδειοδοτημένες
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της Π.Ε. Αχαΐας (έτη 2012 – 15-4-2016) για τις οποίες υπήρχε γεωχωρική
πληροφορία. Η ανωτέρω γεωχωρική βάση δεδομένων (αρχεία .xls, .shp, και .kml) διαβιβάστηκε και στην Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αχαΐας. Επισημαίνουμε ότι 208 κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις οι οποίες αδειοδοτήθηκαν πριν από το 2012 δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω βάση
δεδομένων καθόσον δεν υπήρχαν συντεταγμένες των μονάδων στους σχετικούς φακέλους παρά μόνο ορισμός
θέσης με τοπωνύμιο (http:/www.qgiscloud.com/stpapaz/PDEmap).

1.Α.2. Πηνειός Ποταμός (GR0228R000201002N)

Για το 2016 δεν ήταν δυνατό να δημιουργηθεί βάση γεωχωρικών δεδομένων με τις μεταποιητικές
δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή του Πηνειού, καθ’ ότι το μητρώο επιχειρήσεων, όπως μας διαβιβάστηκε
αρμοδίως, είναι αλφαβητικό ενώ οι φάκελοι αρχείου στερούνται στοιχεία καθορισμού θέσης των επιχειρήσεων
και χρειάζονται επικαιροποίηση.

Από τα τέλη του 2016 βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας και την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας για την απογραφή αδειοδοτημένων
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και ελαιοτριβείων αντίστοιχα, με στόχο να δημιουργηθούν οι σχετικές βάσεις
δεδομένων και να απεικονιστούν τα δεδομένα στο γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα έτσι ώστε το μέτρο να
εφαρμοστεί πλήρως από το 2017. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η απογραφή των κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων και έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό η απογραφή των ελαιοτριβείων.

1.Α.3 Παραπείρος ποταμός (τμήμα GR0228R000404024N)

Για την εφαρμογή του μέτρου δημιουργήθηκε βάση γεωχωρικών δεδομένων των ελαιοτριβείων της Π.Ε.
Αχαΐας, η οποία επικαιροποιήθηκε με στοιχεία από το αρχείο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας. Η ανωτέρω
γεωχωρική βάση δεδομένων διαβιβάστηκε στην Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας (αρχεία .xls, .shp, και .kml) και
θα επικαιροποιείται περιοδικά ή όταν υπάρχουν καινούργιες καταχωρίσεις επιχειρήσεων. Συνολικά
απογράφηκαν 90 ελαιοτριβεία για τα οποία υπάρχει φάκελος για την έκδοση ΠΠΔ. Στη γεωχωρική βάση
δεδομένων για το 2016 περιλαμβάνονται 70 ελαιοτριβεία καθόσον για τα υπόλοιπα 20 δεν ήταν ορθές οι
συντεταγμένες ή δεν ήταν καθόλου καταχωρημένες στα σχετικά ερωτηματολόγια ΠΠΔ. Από την συγκεκριμένη
βάση δεδομένων και με ειδικότερη ενημέρωση από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας, διαπιστώθηκε ότι στο
συγκεκριμένο τμήμα του Παραπείρου ποταμού δραστηριοποιούνται 2 ελαιοτριβεία (υπ. αρ. 33 και 40, βλέπε
Εικόνα 3).

Τα συγκεκριμένα ελαιοτριβεία ελέχθηκαν κατά την διάρκεια της ελαιοκομικής περιόδου στο τέλος του
2016, ενώ παράλληλα ελέγχθηκαν τρία (3) ελαιοτριβεία στην ευρύτερη περιοχή του Πείρου ποταμού (υπ. αρ.
16, 53 και 84 ) καθώς και δυο (2) ελαιοτριβεία στο ρέμα Σερδίνης (υπ. αρ. 10 και 68). Διαπιστώθηκε ότι τόσο τα
δύο ελαιοτριβεία στον Παραπείρο ποταμό όσο και αυτά στην Σερδίνη λειτουργούσαν, αλλά ήταν εκτός
παραγωγικής διαδικασίας, την συγκεκριμένη μέρα και δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις κατά τον περιβαλλοντικό
έλεγχο σύμφωνα με τα ΠΠΔ που διέθεταν.
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Οι αντίστοιχες δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή του Πείρου επίσης ήταν έκτος παραγωγικής
διαδικασίας ενώ κατά τον περιβαλλοντικό έλεγχο διαπιστώθηκε παράβαση σε σχέση με τις κατάσταση
στεγανότητας της εδαφοδεξαμενής του ενός ελαιοτριβείου.

1.Β. Συμπληρωματική εποπτική παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων σε
τμήματα των ποταμών Βουραϊκός, Πηνειός και Παραπέιρος.

Για το 2016 κρίθηκε σκόπιμη η παρακολούθηση χημικών παραμέτρων των επιφανειακών υδάτων σε 3-4
σημεία των ανωτέρω ποταμών τουλάχιστον 3-4 φορές ετησίως και σε θέσεις όπου το Εθνικό Δίκτυο
Παρακολούθησης δεν έχει εγκατεστημένους σταθμούς για την παρακολούθηση τους. Η εποπτική αυτή
παρακολούθηση θα παρέχει δεδομένα για τα συγκεκριμένα τμήματα των ποταμών τουλάχιστον ως προς τις
μετρούμενες χημικές παραμέτρους, ενώ τα αποτελέσματα πιθανά θα μπορούσαν να συσχετιστούν με τα τυχόν
αποτελέσματα ελέγχων σε παρακείμενες μεταποιητικές μονάδες.

Επιπλέον τα στοιχεία αυτά μπορούν, επικουρικά, να ληφθούν υπόψη στους έλεγχους που πραγματοποιεί η
υπηρεσία μας κατόπιν αναφορών, για υποβάθμιση υδάτων στα αναφερόμενα τμήματα ποταμών. Στις Εικόνες 1,
2, και 3 (στο τέλος της ενότητας) παρουσιάζονται οι θέσεις εποπτικής παρακολούθησης στα σχετικά τμήματα
των ποταμών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα είναι οι ίδιες και για το 2017 .

Οι προσδιορισμοί χημικών παραμέτρων έγιναν σε συνεργασία με την Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου,
Δυτ., Ελλάδας και Ιονίου, Τμήμα Α’ Εργαστηριακών ενώ οι προσδιορισμοί μικροβιολογικών παραμέτρων με το
Τμήμα Κέρκυρας της ίδιας Χημικής Υπηρεσίας.

Οι χημικοί παράμετροι που προσδιορίστηκαν είναι pH, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, BOD5, COD, NH4,
NO3, NO2, PO4, ή P, ενώ οι μικροβιολογικοί παράμετροι αφορούν Κολοβακτηριοειδή, Escherichia coli και
Intestinal Enterococci. Οι μέθοδος εξέτασης για την κάθε παράμετρο παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Μέθοδοι εξέτασης ανά παράμετρο
Παράμετρος/μονάδες Μέθοδος

pH 59 ΝΕΡΟ pH
Αγωγιμότητα (μS/cm) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΑ (59 ΑΓΩΓ ΝΕΡΑ)

BOD (mg/l) Μανομετρικά (59 ΝΕΡΟ BOD)
COD (mg/l) Φωτομετρία (59 01 COD)
NH4 (mg/l) Φωτομετρία (59 ΝΕΡΟ ΝΗ4)
NO3 (mg/l) Φωτομετρία (59 ΝΕΡΟ ανιόντα)
NO2 (mg/l) Φωτομετρία (59 01 ΝΟ2)
PO4 (mg/l) Φωτομετρία (59 ΝΕΡΟ PO4)

Ρ (mg/l) Φωτομετρία (59 Νερό P2O5)
Ολικά Κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml) Διήθηση από μεμβράνες (ISO 9308-1:2014) (59 47 01 09)
Κολοβακτηρίδια (E. Coli) (cfu/100ml) Διήθηση από μεμβράνες (ISO 9308-1:2014) (59 47 01 09)

Εντερόκοκκοι (cfu/100ml) Διήθηση από μεμβράνες (ISO 7899-2:2000) (59 4701 10)

1.Β.1. Βουραϊκός ποταμός (τμήμα GR0227R001300013N)

Η χημική κατάσταση του παραπάνω τμήματος σύμφωνα με το εγκεκριμένο διαχειριστικό σχέδιο
χαρακτηρίζεται ως άγνωστη με την εκτίμηση ότι το υδατικό σύστημα δεν είναι σε κίνδυνο αλλά δέχεται πιέσεις
από παρακείμενες μεταποιητικές μονάδες και πιθανόν από αστικά λύματα. Η υπηρεσία μας έχει γίνει κατά
καιρούς αποδέκτης αναφορών για το συγκεκριμένο τμήμα του ποταμού και έχει πραγματοποιήσει
δειγματοληψίες και χημικούς-μικροβιολογικούς προσδιορισμούς από το ύψος του Σκεπαστού και έως την Κάτω
Ζαχλωρού από το 2015.

Στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται οι θέσεις δειγματοληψίας που παρακολουθούνται εποπτικά το 2016 (ΒΡ-
1, ΒΡ-3, ΒΡ-4, ΒΡ-5), από το Σκεπαστό και μέχρι το σταθμο του ΕΔΠ KALAVRITA βορειοανατολικά της
πόλης των Καλαβρύτων. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) δειγματοληψίες για προσδιορισμό χημικών
παραμέτρων (όπως BOD, COD, κλπ) και 2 δειγματοληψίες για προσδιορισμό μικροβιολογικών παραμέτρων. Τα
δείγματα ΒΡ-1, ΒΡ-4, ΒΡ-5 εκπροσωπούν επιφανειακά ύδατα ενώ το ΒΡ-3 ελήφθη στην έξοδο του κεντρικού
αγωγού όμβριων της πόλης των Καλαβρύτων. Τα αποτελέσματα των χημικών προσδιορισμών παρουσιάζονται
παρακάτω στον Πίνακα 3α. Για τις ανάγκες του υπολογισμού των Ετησίων Μέσων Τιμών, σε παραμέτρους με
συγκέντρωση μικρότερης της τιμής του ορίου ποσοτικοποίησης (Limit Of Quantification) αποδόθηκε η τιμή του
ορίου ποσοτικοποίησης (π.χ. [ΝΟ2] =0.002 για τιμές <LOQ(0.02). Οι ΕΜΤ των παραπάνω παραμέτρων
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3β και το Σχήμα 1 παρακάτω:
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Πίνακας 3α: Συγκεντρώσεις στα δείγματα από τον Βουραϊκό Ποταμό και στην έξοδο του αγωγού
όμβριων της πόλης Καλαβρύτων για το έτος 2016

Κωδικός ΒΡ1 ΒΡ3 ΒΡ4 ΒΡ5

ΘΕΣΗ Αγ. Γεώργιος

Έξοδος
Αγωγού
Όμβριων

Πριν τη
έξοδο
Αγωγού
Όμβριων Γεφυράκι

X ΕΓΣΑ 87 330976.337 333678.981 333672.242 334849.407
Y ΕΓΣΑ 87 4210264.737 4211566.146 4211566.687 4211795.701
Υψόμ. (m) 705.15 702.7 701.82 697.7

1_Δειγματοληψία 4/4/2016
Μονάδες mg/l mg/l mg/l mg/l
BOD <1 <1 2.1 3.7
COD <15(LOQ) <15(LOQ) <15(LOQ) 20
pH 7.9 8 7.9 8
[NO3] 1.70 4.70 14.43 2.55
[NO2] <0.02(LOQ) 0.07 <0.02(LOQ) 0.07
[NH4] 0.28 0.01 0.01 0.50
PO4 0.07 0.19 0.07 0.26
Αγωγιμότητα (μS/cm) 358 389 479 408

2_Δειγματοληψία 30/5/2016
Μονάδες mg/l mg/l mg/l mg/l
BOD <2 <2 <2 <2
COD <15(LOQ) <15(LOQ) <15(LOQ) <15(LOQ)
pH 7.8 8.1 7.6 7.6
[NO3] 1.45 6.95 3.34 3.39
[NO2] <0.02(LOQ) 0.13 0.99 0.49
[NH4] 0.26 0.46 0.34 0.25
PO4 0.07 0.28 0.29 0.26
Αγωγιμότητα (μS/cm) 391 434 442 453

3_Δειγματοληψία 13/10/2016
Μονάδες mg/l mg/l mg/l mg/l
BOD 2.5 2.2 1.4 2.2
COD <15(LOQ) 18 <15(LOQ) <15(LOQ)
pH 7.5 8 7.8 7.7
NO3] 2.3 5.2 11.16 13.7
NO2] 0.02 <0.02(LOQ) 0.11 0.19
NH4] 0.68 0.19 0.70 <0.04(LOQ)
PO4 0.03 0.04 0.16 0.16
Αγωγιμότητα (μS/cm) 528 460 496 487

4_Δειγματοληψία 14/12/2016
Μονάδες mg/l mg/l mg/l mg/l
BOD <1 3 <1 <1
COD <15(LOQ) <15(LOQ) <15(LOQ) <15(LOQ)
pH 7.8 7.8 7.9 7.9
[NO3] 1.96 6.22 3.38 7.26
NO2] <0.02(LOQ) 0.11 0.02 0.04
[NH4] 0.06 0.30 0.24 0.16
PO4 0.12 0.18 0.29 0.26
Αγωγιμότητα (μS/cm) 400 420 414 435
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Πίνακας 3β: Ετήσιες μέσες τιμές (ΕΜΤ) και Μέγιστες Ετήσιες Συγκεντρώσεις (ΜΕΣ) στα δείγματα από
τον Βουραϊκό Ποταμό και στην έξοδο του αγωγού όμβριων της πόλης Καλαβρύτων για το

έτος 2016

ΕΜΤ mg/l) ΜΕΣ mg/l)

‘Όριο (*)
μεταξύ

καλής/μέτριας
κατάστασης
ΕΜΤ (mg/l)

Δείγμα ΒΡ1 ΒΡ3 ΒΡ4 ΒΡ5 ΒΡ1 ΒΡ3 ΒΡ4 ΒΡ5
BOD 1.63 2.05 1.63 2.23 2.50 3.00 2.10 3.70 <4
COD 15.00 15.75 15.00 16.25 15.00 18.00 15.00 20.00

pH 7.750 7.975 7.800 7.800 7.90 8.10 7.90 8.00 6-9
[NO3] 1.853 5.768 8.078 6.725 2.30 6.95 14.43 13.70 <25
[NO2] 0.020 0.083 0.285 0.198 0.02 0.13 0.99 0.49 0.05
[NH4] 0.320 0.240 0.323 0.238 0.68 0.46 0.70 0.50 <1

PO4 0.073 0.173 0.203 0.235 0.12 0.28 0.29 0.26
Αγωγιμότητα

(μS/cm) 419.25 425.75 457.75 445.75 528.00 460.00 496.00 487.00

(*):Όρια από το Διαχειριστικό Σχέδιο των Λεκανών Απορροής Ποταµών ΥΔ (02), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, 5.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 9  Α Φάσης)

Σχήμα 1: Ετήσιες Μέσες Τιμές παραμέτρων στα δείγματα ΒΡ1, ΒΡ4 και ΒΡ5 από τον Βουραϊκό ποταμό και
στο δείγμα ΒΡ3 στην έξοδο του αγωγού όμβριων της πόλης Καλαβρύτων

Από τον Πίνακα 3β και το Σχήμα 1 διαπιστώνεται ότι στις θέσεις ΒΡ-1, ΒΡ-4 και ΒΡ-5 οι ΕΜΤ των
συγκεντρώσεων των παραμέτρων (για τις οποίες υπάρχουν όρια) δεν ξεπερνούν το όριο μεταξύ καλής/μέτριας
κατάστασης με εξαίρεση τα δείγματα από τις θέσεις ΒΡ-4 και ΒΡ-5, στα οποία οι τιμές των ΕΜΤ Νιτρωδών
ξεπερνούν το όριο μεταξύ καλής και μέτριας κατάστασης. Όσον αφορά τη θέση ΒΡ-3 στην έξοδο του κεντρικού
αγωγού όμβριων της πόλης Καλαβρύτων επίσης μόνο οι συγκεντρώσεις των νιτρωδών ξεπερνούν το όριο
μεταξύ καλής και μέτριας κατάστασης των επιφανειακών υδάτων.

Μολονότι δεν υπάρχει θεσμοθετημένο όριο για το COD στα επιφανειακά ύδατα διαπιστώνεται ότι οι
μέγιστες ετήσιες συγκεντρώσεις δεν ξεπερνούν την τιμή των 20 mg/l σε καμία θέση και είναι πολύ χαμηλές σε
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σχέση με το όριο των 125 mg/l που είναι θεσμοθετημένο για την επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων και
την διάθεσή τους σε επιφανειακό αποδέκτη από τις εξόδους των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΥΑ
Αρ. οικ. 5673/400 ΦΕΚ 192/Β/14-3-1997 "Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων").

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογικοί προσδιορισμοί 2 φορές στις θέσεις ΒΡ-1, ΒΡ-3, ΒΡ-4 και
ΒΡ-5. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3γ.

Πίνακας 3γ: Αποτελέσματα μικροβιολογικών προσδιορισμών στα δείγματα ΒΡ1, ΒΡ4 και ΒΡ5 από τον
Βουραϊκό ποταμό και στο δείγμα ΒΡ3 στην έξοδο του αγωγού όμβριων της πόλης

Καλαβρύτων
Παράμετρος ΒΡ1 ΒΡ3 ΒΡ4 ΒΡ5

Ημερομ. Δειγματοληψίας 04-04-2016
Ολικά Κολοβακτηριοειδή
(cfu/100ml)

4600 8600 7300 7700

Κολοβακτηρίδια (E. Coli)
(cfu/100ml)

40 7200 364 1900

Εντερόκοκκοι (cfu/100ml) 11 409 255 4200
Ημερομ. Δειγματοληψίας 30-05-2016

Ολικά Κολοβακτηριοειδή
(cfu/100ml)

23000 67000 61000 68000

Κολοβακτηρίδια (E. Coli)
(cfu/100ml)

236 18000 12000 1091

Εντερόκοκκοι (cfu/100ml) 691 2000 5000 865

Έχοντας υπόψη την ΚΥΑ Η.Π. 8600/416/Ε103 ΦΕΚ 356Β/26-2-2014 «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης
υδάτων κολύμβησης……», Παράρτημα Ι εσωτερικά ύδατα, η ποιότητα του νερού βάσει των παραμέτρων E.
Coli (κολοβακτηρίδια) και εντερόκοκκων περιγράφεται στον πίνακα 3δ και στα Σχήματα 2 και 3παρακάτω.

Πίνακας 3δ: Ποιότητα των δειγμάτων νερού ΒΡ1, ΒΡ4 και ΒΡ5 από τον Βουραϊκό ποταμό και στο
δείγμα ΒΡ3 στην έξοδο του αγωγού όμβριων της πόλης Καλαβρύτων σύμφωνα με τα

αποτελέσματα και την ΚΥΑ Η.Π. 8600/416/Ε103 ΦΕΚ 356Β/26-2-2014
Παράμετρος/04-04-2016 ΒΡ1 ΒΡ3 ΒΡ4 ΒΡ5

Κολοβακτηρίδια (E. Coli)
(cfu/100ml)

Εξαιρετική
ποιότητα
(όριο 500)

>900
(ανεπαρκής
ποιότητα)

Εξαιρετική
ποιότητα
(όριο 500)

>900
(ανεπαρκής
ποιότητα)

Εντερόκοκκοι (cfu/100ml) Εξαιρετική
ποιότητα
(όριο 200)

>330
(ανεπαρκής
ποιότητα)

Καλή
ποιότητα
(όριο 400)

>330
(ανεπαρκής
ποιότητα)

Παράμετρος/30-05-2016 ΒΡ1 ΒΡ3 ΒΡ4 ΒΡ5
Κολοβακτηρίδια (E. Coli)
(cfu/100ml)

Εξαιρετική
ποιότητα
(όριο 500)

>900
(ανεπαρκής
ποιότητα)

>900
(ανεπαρκής
ποιότητα)

>900
(ανεπαρκής
ποιότητα)

Εντερόκοκκοι (cfu/100ml) >330
(ανεπαρκής
ποιότητα)

>330
(ανεπαρκής
ποιότητα)

>330
(ανεπαρκής
ποιότητα)

>330
(ανεπαρκής
ποιότητα)
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Σχήμα 2: Μικροβιολογικές παράμετροι στα δείγματα ΒΡ1, ΒΡ4 και ΒΡ5 από τον Βουραϊκό ποταμό και στο
δείγμα ΒΡ3 στην έξοδο του αγωγού όμβριων της πόλης Καλαβρύτων στις 04-04-2016

Σχήμα 3: Μικροβιολογικές παράμετροι στα δείγματα ΒΡ1, ΒΡ4 και ΒΡ5 από τον Βουραϊκό ποταμό και στο
δείγμα ΒΡ3 στην έξοδο του αγωγού όμβριων της πόλης Καλαβρύτων στις 30-05-2016

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι :
Στις 04-04-2016 η ποιότητα νερού του ποταμού χαρακτηρίζεται καλή ως εξαιρετική (Θέσεις ΒΡ1 και

ΒΡ4), ωστόσο δέχεται επίδραση από το ανεπαρκής ποιότητας νερό της εξόδου του αγωγού όμβριων της πόλης
των Καλαβρύτων (ΒΡ3), γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην κατάντι θέση ΒΡ5 του ποταμού όπου η ποιότητα
του νερού είναι επίσης ανεπαρκής.

Στις 30-05-2016, σε όλες τις θέσεις, το νερό του ποταμού παρουσιάζει αυξημένες τιμές μικροβιακών
συγκεντρώσεων γεγονός που αντικατοπτρίζει εν μέρει και την μείωση των αποθεμάτων νερού μιας και έχουμε
εισέλθει στην ξηρή περίοδο, όμως φαίνεται να δέχεται και επιδράσεις, οι οποίες μειώνουν την ποιότητά του έως
την θέση ΒΡ4 ενώ επιπλέον δέχεται και ανεπαρκούς ποιότητας νερό από τον αγωγό όμβριων της πόλης των
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Καλαβρύτων (θέση ΒΡ3) με αποτέλεσμα και πάλι στην κατάντι θέση ΒΡ5 του ποταμού η ποιότητα να
χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.

Γενικότερα από τα μέχρι τώρα στοιχεία των μικροβιολογικών παραμέτρων διαπιστώνεται ότι υπάρχει
επίδραση από τον αγωγό όμβριων της πόλης των Καλαβρύτων και έχει ζητηθεί η λήψη μέτρων από τον Δήμο
Καλαβρύτων. Οι αδειοδοτημένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή όπως παρουσιάζονται
στην Εικόνα 1, τηρούν τα όρια των προβλεπόμενων αποστάσεων από τα ποτάμια συνεχούς ροής όπως αυτές
ορίζονται στο Ν. 4053/2012, ΦΕΚ 52Α/12-03-2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις».

Δεδομένου όμως ότι στην ευρύτερη περιοχή παρατηρείται εκτεταμένη κτηνοτροφική δραστηριότητα
(βόσκηση) από πολύ μικρούς στάβλους (μαντριά), είναι πολύ πιθανόν αυτή να επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό
το μικροβιολογικό φορτίο στο συγκεκριμένο κομμάτι του ποταμού καθόσον αποτελεί πηγή διάχυτης πίεσης
ρύπανσης, η οποία είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί αλλά και να ποσοτικοποιηθεί με απόλυτες τιμές στα πλαίσια
της παρούσας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι και στην έκθεση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού
«Καταγραφή υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χ-Β και ανάδειξη γεωποικιλότητας της περιοχής» που
υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Υδρογεωλογίας του Τμ. Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών το 2013,
παρουσιάζεται μεγάλος αριθμός μαντριών εκατέρωθεν του ποταμού, από Κέρτεζη έως και το βορειοανατολικό
άκρο της πόλη των Καλαβρύτων.

Σε κάθε περίπτωση και για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων απαιτείται:
1. Επιχειρησιακή παρακολούθηση και σε περισσότερες θέσεις ανάντι και κατάντι των ΒΡ1 και ΒΡ5 (από

το ύψος του Κέρτεζι και έως την Κ. Ζαχλωρού)
2. Λεπτομερής γεωχωρική καταγραφή κάθε είδους και μεγέθους κτηνοτροφικής εγκατάστασης (νόμιμης

και τυχόν παράνομης) σε απόσταση τουλάχιστον 250 m εκατέρωθεν από τον ποταμό.
3. Έλεγχος του δικτύου απορροής όμβριων υδάτων της πόλης των Καλαβρύτων έτσι ώστε να

εντοπιστούν τυχόν παράνομες συνδέσεις ακαθάρτων ή άλλων αποβλήτων σε αυτό.
4. Δράσεις ενημέρωσης των κτηνοτρόφων σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων των

σταβλικών εγκαταστάσεων και τις επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.

1.Β.2. Πηνειός ποταμός (τμήμα GR0228R000201002N)

Η χημική κατάσταση του παραπάνω τμήματος σύμφωνα με το εγκεκριμένο διαχειριστικό σχέδιο
χαρακτηρίζεται ως κακή με την εκτίμηση ότι το υδατικό σύστημα είναι σε κίνδυνο. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν
δεδομένα στην υπηρεσία μας για την χημική κατάσταση του συγκεκριμένου τμήματος σε σχέση με τις
δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή. Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται το τμήμα του ποταμού και οι θέσεις
δειγματοληψίας για το 2016 (ΠΝ-1, ΠΝ-2, ΠΝ-3) μεταξύ των σταθμών ΕΔΠ ILIDAS και PINIOS. Συνολικά για
το 2016 έχουν πραγματοποιηθεί 4 δειγματοληψίες για προσδιορισμό χημικών παραμέτρων. Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται παρακάτω στον Πίνακα 4α.

Για τις ανάγκες του υπολογισμού των Ετησίων Μέσων Τιμών σε παραμέτρους με συγκέντρωση
μικρότερης της τιμής του ορίου ποσοτικοποίησης (Limit Of Quantification) αποδόθηκε η τιμή του ορίου
ποσοτικοποίησης π.χ. [ΝΟ2] =0.002 για τιμές <LOQ(0.02).

Οι ΕΜΤ των παραπάνω παραμέτρων παρουσιάζονται στον πίνακα 4β παρακάτω.
Από τον Πίνακα 4β διαπιστώνεται ότι σε όλες τις θέσεις οι ΕΜΤ των συγκεντρώσεων των παραμέτρων

(για τις οποίες υπάρχουν όρια) δεν ξεπερνούν το όριο μεταξύ καλής/μέτριας κατάστασης με εξαίρεση το δείγμα
από τη θέση ΠΝ-1 στο οποίο οι τιμές των ΕΜΤ Νιτρωδών ξεπερνούν σε μικρό βαθμό το όριο μεταξύ καλής και
μέτριας κατάστασης.

Μολονότι δεν υπάρχει θεσμοθετημένο όριο για το COD στα επιφανειακά ύδατα διαπιστώνεται ότι οι
μέγιστες ετήσιες συγκεντρώσεις δεν ξεπερνούν την τιμή των 15 mg/l σε καμία θέση και είναι πολύ χαμηλές σε
σχέση με το όριο των 125 mg/l που είναι θεσμοθετημένο για την επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων και
την διάθεσή τους σε επιφανειακό αποδέκτη από τις εξόδους των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΥΑ
Αρ. οικ. 5673/400 ΦΕΚ 192/Β/14-3-1997 "Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων").
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Πίνακας 4α: Συγκεντρώσεις στα δείγματα από τον Πηνειό Ποταμό για το έτος 2016

Κωδικός ΠΝ-1 ΠΝ-2 ΠΝ-3

ΘΕΣΗ
Γέφυρα Αγ.

Μαύρας
Γέφυρα

Βαρθολομιού Βάρκα
X ΕΓΣΑ 87 263295.539 254815.28 255744.87
Y ΕΓΣΑ 87 4195536.286 4194081.7 4189615.9
Υψόμ. (m) 19.9 13.9 1.35

1_Δειγματοληψία 8/3/2016
Μονάδες mg/l mg/l
BOD 2.6 <1
COD <15(LOQ) <15(LOQ)
pH 8 8.1
[NO3] 2.55 5.72
[NO2] 0.17 <0.02(LOQ)
[NH4] 0.19 0.05
PO4 0.3 0.24
Αγωγιμότητα (μS/cm) 490 612

2_Δειγματοληψία 5/7/2016
Μονάδες mg/l mg/l mg/l
BOD <1 <1 <1
COD <15(LOQ) <15(LOQ) <15(LOQ)
pH 7.6 7.6 7.7
[NO3] 4.02 4.96 5.19
[NO2] <0.02(LOQ) <0.02(LOQ) <0.02(LOQ)
[NH4] 0.1 0.22 0.04
PO4 0.2 0.26 0.28
Αγωγιμότητα (μS/cm) 466 482 496

3_Δειγματοληψία 3/10/2016
Μονάδες mg/l mg/l mg/l
BOD 2.5 2.2 1.4
COD 10 <15(LOQ) <15(LOQ)
pH 7.7 7.7 7.7
[NO3] 1.62 3.25 2.86
[NO2] <0.02(LOQ) <0.02(LOQ) <0.02(LOQ)
[NH4] 0.02 0.03 0.02
PO4 0.09 0.12 0.12
Αγωγιμότητα (μS/cm) 513 477 500

4_Δειγματοληψία 8/12/2016
Μονάδες mg/l mg/l mg/l
BOD <1 <1 <2
COD <15(LOQ) <15(LOQ) <15(LOQ)
pH 7.6 7.9 7.9
[NO3] 5 6.46 7.31
[NO2] <0.02(LOQ) <0.02(LOQ) 0.04
[NH4] 0.06 0.1 0.06
PO4 0.12 0.2 0.21
Αγωγιμότητα (μS/cm) 330 453 490
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Πίνακας 4β: Ετήσιες μέσες τιμές (ΕΜΤ) και Μέγιστες Ετήσιες Συγκεντρώσεις (ΜΕΣ) στα δείγματα από
τον Πηνειό Ποταμό για το έτος 2016

ΕΜΤ (mg/l) ΜΕΣ (mg/l)

‘Όριο (*)
μεταξύ

καλής/μέτριας
κατάστασης
ΕΜΤ (mg/l)

Δείγμα ΠΝ-1 ΠΝ-2 ΠΝ-3 ΠΝ-1 ΠΝ-2 ΠΝ-3
BOD 1.78 1.30 1.47 2.60 2.20 2.00 <4
COD 13.75 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

pH 7.73 7.83 7.77 8.00 8.10 7.90 6-9
[NO3] 3.30 5.10 3.84 5.00 6.46 7.31 <25
[NO2] 0.06 0.02 0.03 0.17 0.02 0.04 0.05
[NH4] 0.09 0.10 0.04 0.19 0.22 0.06 <1

PO4 0.18 0.21 0.20 0.30 0.26 0.28
Αγωγιμότητα

(μS/cm) 449.75 506.00 371.50 513.00 612.00 500.00

(*):Όρια από το Διαχειριστικό Σχέδιο των Λεκανών Απορροής Ποταµών ΥΔ (01), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, 3.
ΤΥΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΏΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6 Α Φάσης)

1.Β.3. Παραπείρος ποταμός (τμήμα GR0228R000404024N)

Η χημική κατάσταση του παραπάνω τμήματος σύμφωνα με το εγκεκριμένο διαχειριστικό σχέδιο
χαρακτηρίζεται ως άγνωστη με την εκτίμηση ότι το υδατικό σύστημα είναι σε κίνδυνο. Το τοπικό Τμ.
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας κατά καιρούς έχει γίνει αποδέκτης αναφορών για υποβάθμιση του υδατικού
συστήματος κυρίως λόγω της παρουσίας ελαιοτριβείων στην ευρύτερη περιοχή της ΛΑΠ 28. Στην Εικόνα 3
παρουσιάζεται το τμήμα του ποταμού και οι θέσεις δειγματοληψίας (ΠΡΠ-1, ΠΡΠ-2) μεταξύ των σταθμών ΕΔΠ
PARAPIROS και PIROS βορειοδυτικά από το Χαϊκάλι και τον Αγ. Στέφανο και κυρίως σε συνάρτηση με την
ύπαρξη ελαιοτριβείων πλησίον του ποταμού. Συνολικά για το 2016 πραγματοποιήθηκαν 4 δειγματοληψίες για
προσδιορισμό χημικών παραμέτρων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω στον Πίνακα 5α.

Για τις ανάγκες του υπολογισμού των Ετησίων Μέσων Τιμών σε παραμέτρους με συγκέντρωση
μικρότερης της τιμής του ορίου ποσοτικοποίησης (Limit Of Quantification) αποδόθηκε η τιμή του ορίου
ποσοτικοποίησης π.χ. [ΝΟ2] =0.002 για τιμές <LOQ(0.02). Οι ΕΜΤ των παραπάνω παραμέτρων
παρουσιάζονται στον πίνακα 5β παρακάτω.

Από τον Πίνακα 5β διαπιστώνεται ότι σε όλες τις θέσεις οι ΕΜΤ των συγκεντρώσεων των παραμέτρων
(για τις οποίες υπάρχουν όρια) δεν ξεπερνούν το όριο μεταξύ καλής/μέτριας κατάστασης. Όπως και στις
προηγούμενες περιπτώσεις των άλλων ποταμών διαπιστώνεται ότι οι μέγιστες ετήσιες συγκεντρώσεις για το
COD δεν ξεπερνούν την τιμή των 15 mg/l στις δυο θέσεις και είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με το όριο των 125
mg/l που είναι θεσμοθετημένο για την επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων και την διάθεσή τους σε
επιφανειακό αποδέκτη από τις εξόδους των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΥΑ Αρ. οικ. 5673/400
ΦΕΚ 192/Β/14-3-1997 "Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων").
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Πίνακας 5α: Συγκεντρώσεις στα δείγματα από τον Παραπείρο Ποταμό για το έτος 2016

Κωδικός ΠΡΠ-1 ΠΡΠ-2
ΘΕΣΗ Αγ. Στέφανος Χαϊκάλι
X ΕΓΣΑ 87 293612.243 294774.332
Y ΕΓΣΑ 87 4221281.067 4220296.404
Υψόμ. (m) 45.9 62.1

1_Δειγματοληψία 25/2/2016
Μονάδες mg/l mg/l
BOD <1 <1
COD <15(LOQ) <15(LOQ)
pH 7.9 7.9
[NO3] 2.55 2.02
[NO2] <0.02(LOQ) <0.02(LOQ)
[NH4] 0.08 0
PO4 0.02 0.02
Αγωγιμότητα (μS/cm) 345 326

2_Δειγματοληψία 14/6/2016
Μονάδες mg/l mg/l
BOD <1 <1
COD <15(LOQ) <15(LOQ)
pH 7.8 8.1
[NO3] 4.14 1.16
[NO2] <0.02(LOQ) <0.02(LOQ)
[NH4] 0 0
PO4 0.03 0.04
Αγωγιμότητα (μS/cm) 368 314

3_Δειγματοληψία 3/10/2016
Μονάδες mg/l mg/l
BOD 1.7 <1
COD <15(LOQ) <15(LOQ)
pH 7.9 8
[NO3] 3.51 0.86
[NO2] <0.02(LOQ) <0.02(LOQ)
[NH4] 0.04 0.06
PO4 0.1 0.02
Αγωγιμότητα (μS/cm) 368 287

4_Δειγματοληψία 8/12/2016
Μονάδες mg/l mg/l
BOD 1.1 3.5
COD <15(LOQ) 15
pH 7.9 8
[NO3] 3.08 3.43
[NO2] <0.02(LOQ) <0.02(LOQ)
[NH4] 0.02 0.04
PO4 0.09 0.12
Αγωγιμότητα (μS/cm) 350 338
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Πίνακας 5β: Ετήσιες μέσες τιμές (ΕΜΤ) και Μέγιστες Ετήσιες Συγκεντρώσεις (ΜΕΣ) (σε mg/l
όπου δεν αναφέρεται) στα δείγματα από τον Παραπείρο Ποταμό για το έτος 2016

ΕΜΤ (mg/l) ΜΕΣ (mg/l)

‘Όριο (*)
μεταξύ

καλής/μέτριας
κατάστασης
ΕΜΤ (mg/l)

Δείγμα ΠΡΠ1 ΠΡΠ2 ΠΡΠ1 ΠΡΠ2
BOD 1.20 1.63 1.70 3.50 <4
COD 15.00 15.00 15.00 15.00

pH 7.88 8.00 7.90 8.10 6-9
[NO3] 3.32 1.87 4.14 3.43 <25
[NO2] 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05
[NH4] 0.04 0.03 0.08 0.06 <1

PO4 0.06 0.05 0.10 0.12
Αγωγιμότητα

(μS/cm) 357.75 316.25 368.00 338.00

(*):Όρια από το Διαχειριστικό Σχέδιο των Λεκανών Απορροής Ποταµών ΥΔ (02), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΧΗΜΙΚΗΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 9  Α Φάσης)
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Εικόνα 1: Θέσεις εγκαταστάσεων επεξεργασίας Γάλακτος στο Βουραϊκό ποταμό και θέσεις δειγματοληψίας επιφανειακών υδάτων
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Εικόνα 1 (συνέχεια): Στοιχεία πιέσεων στην ευρύτερη περιοχή του Βουραϊκού ποταμού και θέσεις δειγματοληψίας επιφανειακών υδάτων
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Εικόνα 2: Θέσεις δειγματοληψίας επιφανειακών υδάτων στον Πηνειό ποταμό
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Εικόνα 3: Θέσεις ελαιοτριβείων στην ευρύτερη περιοχή Παραπείρου ποταμού και θέσεις δειγματοληψίας επιφανειακών υδάτων ΠΡΠ-1 και ΠΡΠ-2
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ΑΑ Αριθμός
Φακέλλου Αρ. πρωτ. Ημερομ. Δραστηριότητα Θέση Δήμος XΕΓΣΑ87 YΕΓΣΑ87 ΙΣΧΥΣ

(KW) TN/ΕΤΟΣ ΦΑΣΕΙΣ

10 Φ14.1143 243866/9568 13/9/2013 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΛΟΥΣΙΚΑ
ΩΛΕΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΧΑΪΑΣ 288362.4 4220460 96.1 900 2

16 Φ.14.1657 46142/3289 20/2/2013 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΒΕΡΡΑΙΪΚΑ -
ΦΑΡΡΩΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 299679.3 4219163 107.05 1000 3

33 Φ14.3097 202101/8398 24/7/2013 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΧΑΪΚΑΛΙ
ΩΛΕΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΧΑΪΑΣ 294681 4219748 114.84 3

40 Φ14.566 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΧΑΪΚΑΛΙ
ΩΛΕΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΧΑΪΑΣ 294851.8 4219665 3

53 Φ14.467 46137/3287 20/2/2013 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
Οικ.
ΠΡΕΒΕΔΟΣ -
ΦΑΡΡΩΝ

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 301113.8 4217271 128.93 1440 3

68 Φ14.701 255593/8084 23/9/2014 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
ΑΝΩ
ΣΟΥΔΕΝΕΪΚΑ
ΩΛΕΝΙΑΣ

ΔΥΤ. ΑΧΑΪΑΣ 290502 4215985 127.98 1536 2

84 Φ14.470 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΙΣΩΜΑ
ΦΑΡΡΩΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 297733.8 4219106 3

Εικόνα 3 (συνέχεια): Στοιχεία ελαιοτριβείων που ελέγχθηκαν το 2016 στην ευρύτερη περιοχή του Παραπείρου ποταμού
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2. Εφαρμογή Συμπληρωματικών Μέτρων ΟΣ_ΥΔ02_3 Υδατικού Διαμερίσματος 02 και WD04S090
Υδατικού Διαμερίσματος 04 που αφορούν έλεγχο εκπομπής ρύπων στα ύδατα πλησίον ΧΥΤΑ

Σε συνεργασία με τη Δ/νση Υδάτων Δυτ. Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.ΔΕ.Ι και την Χημική
Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, υλοποιείται πρόγραμμα δράσης για πρώτη φορά από το
2016, για την εφαρμογή των Συμπληρωματικών Μέτρων της Διερευνητικής παρακολούθηση ποιοτικής
κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά υδάτινα σώματα, στις περιοχές υφιστάμενων
ΧΥΤΑ όπως προβλέπεται α) στην Απόφαση Εθν. Επιτρ. Υδάτων Αριθμ. οικ. 908 ΦΕΚ 2562/Β/25-9-2014
"Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής
Στερεάς Ελλάδας" και β) στην Απόφαση Εθν. Επιτρ. Υδάτων Αριθμ. οικ. 391 ΦΕΚ 1004/Β/24-4-2013 "Έγκριση
των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής,
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής
Πελοποννήσου".

Τα Συμπληρωματικά αυτά μέτρα, περιλαμβάνουν έλεγχο εκπομπής ρύπων στα υπόγεια υδατικά
συστήματα και επιφανειακά υδάτινα σώματα στις περιοχές των υφιστάμενων ΧΥΤΑ, στην έκταση της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος όπως περιγράφεται παρακάτω:

ΥΔ Κωδ. μέτρου Συμπληρωματικά μέτρα

04 WD04S090
Έλεγχοι εκπομπής ρύπων Πρόγραμμα διερευνητικής παρακολούθησης ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια

υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά υδάτινα σώματα στις περιοχές
υφιστάμενων ΧΥΤΑ

02 ΟΣ_ΥΔ02_3
Έλεγχοι εκπομπής ρύπων Πρόγραμμα διερευνητικής παρακολούθησης ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια

υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά υδάτινα σώματα στις περιοχές
υφιστάμενων ΧΥΤΑ.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 29407/2002, ΦΕΚ 1572Β/2002 «Μέτρα και όροι για την Υγειονομική Ταφή
απορριμμάτων», οι Φορείς λειτουργίας των ΧΥΤΑ οφείλουν να πραγματοποιούν χημικούς προσδιορισμούς σε
επιφανειακά (2 θέσεις) και υπόγεια ύδατα (3 γεωτρ.) και να υποβάλλουν τα αποτελέσματα των προσδιορισμών
στην ετήσια έκθεσή τους. Κατά το έτος 2016 η υπηρεσία μας πραγματοποίησε αρχικά απογραφή των θέσεων
παρακολούθησης σε κάθε ΧΥΤΑ και καταγραφή προβλημάτων. Στη συνέχεια έγιναν προσδιορισμοί σε
δείγματα επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από θέσεις όπου ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί δειγματοληψία
(1-2 φορές για το 2016). Οι παράμετροι που προσδιορίστηκαν είναι:

Υπόγεια ύδατα: Νιτρικά, pH, αγωγιμότητα, NH4, ΝΟ2, χλωριούχα ιόντα, θειικά ιόντα, BOD, COD,
Al και βαρέα μέταλλα: As, Cd, Pb, Ni, και Cr total.

Επιφανειακά ύδατα: pH, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, NO2, NO3, NH4, PO4, BOD, COD, Al, ολική
σκληρότητα εκφρασμένη σε mgCaCO3/l. Βαρέα μέταλλα: As, Cd, Pb, Ni, Cr total.
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Οι μέθοδος εξέτασης για την κάθε παράμετρο παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.

Πίνακας 6: Μέθοδοι εξέτασης ανά παράμετρο

Παράμετρος/μονάδες Μέθοδος
pH 59 ΝΕΡΟ pH

Αγωγιμότητα (μS/cm) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΑ (59 ΑΓΩΓ ΝΕΡΑ)
BOD (mg/l) Μανομετρικά (59 ΝΕΡΟ BOD)
COD (mg/l) Φωτομετρία (59 01 COD)
NH4 (mg/l) Φωτομετρία (59 ΝΕΡΟ ΝΗ4)
NO3 (mg/l) Φωτομετρία (59 ΝΕΡΟ ανιόντα)
NO2 (mg/l) Φωτομετρία (59 01 ΝΟ2)
SO4 (mg/l) Φωτομετρία (59 ΝΕΡΟ SO4)

Cl (mg/l) Ογκομέτρηση (59 ΝΕΡΟ Cl ογκ.)
PO4 (mg/l) Φωτομετρία (59 ΝΕΡΟ PO4)

Ρ Φωτομετρία (59 Νερό P2O5)
As (μg/l) AAS ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΡΑΦΙΤΗ (59 ΝΕΡΟ Μέταλλα)
Cd (μg/l) AAS ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΡΑΦΙΤΗ (59 ΝΕΡΟ Μέταλλα)
Pb (μg/l) AAS ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΡΑΦΙΤΗ (59 ΝΕΡΟ Μέταλλα)

Ni (μg/l) AAS ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΡΑΦΙΤΗ (59 ΝΕΡΟ Μέταλλα)
ή ICP/OES (59 Μέταλλα ICP/OES)

Crtot (μg/l) AAS ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΡΑΦΙΤΗ (59 ΝΕΡΟ Μέταλλα)

Al (μg/l) AAS ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΡΑΦΙΤΗ (59 ΝΕΡΟ Μέταλλα)
ή ICP/OES (59 Μέταλλα ICP/OES)

Ολική Σκληρότητα (mg CaCO3/l) Ογκομέτρηση (59 ΝΕΡΟ Σκληρ. ογκ.)

2.Α. Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας Υδατικό Διαμέρισμα 04, Κωδ. Μέτρου: WD04S090
Στην Χωρική έκταση της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας αναπτύσσονται συνολικά τέσσερις (4) ΧΥΤΑ.

Πρόκειται για τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Ναυπάκτου, Αγρινίου, Παλαίρου και
Μεσολογγίου :

2.Α.1. ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας)
Ο ΧΥΤΑ Ναυπάκτου βρίσκεται στη θέση «Κοχλαστή» Τ.Κ. Βλαχομάνδρας Δ. Ναυπακτίας, Π.Ε.

Αιτωλοακαρνανίας, ανήκει στη Λεκάνη απορροής ποταμού Εύηνου (GR20) ενώ τα υπόγεια ύδατα στη περιοχή
ανήκουν στο σύστημα υδροφοριών λεκάνης κάτω ρου Μόρνου (GR0400230). O XYTA εξυπηρετεί τους
Δήμους Ναυπακτίας και Θέρμου. Λόγω εκτάκτων αναγκών, περιστασιακά εντός του 2015 δέχθηκε απορρίμματα
και από τους Δήμους Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας. Φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Για τον εν λόγω ΧΥΤΑ έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 938/59677/11-08-16 ανανέωση – τροποποίηση της
υπ. αρ. 3700/19-06-2002 ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. αρ. 2795/42246/18-05-2010 και
3397/79012/15-04-2013 αποφάσεις, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Ελλάδος της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου με ισχύ μέχρι τις 11-08-2026, καθώς και η
με αρ. πρωτ. 303586/6239/22-12-2016 Άδεια λειτουργίας από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με ισχύ μέχρι τις 22-12-2021.

Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ η ετήσια δυναμικότητα του ΧΥΤΑ ανέρχεται στους 20.000 τόνους/έτος, ενώ από
τα στοιχεία που απέστειλε ο φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ η ποσότητα των εισερχομένων αποβλήτων για το
έτος 2015 ανήλθε στους 15.552,68 τόνους και η εναπομένουσα χωρητικότητα εκτιμάται στα 67.282,00 m3 (4 έτη
απομένουσα διάρκεια ζωής).
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Για την παρακολούθηση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων σωμάτων χρησιμοποιούνται τρείς (3)
γεωτρήσεις (μία ανάντι ΓΑΒ1, και δύο κατάντι ΓΚΒ2, ΓΚΒ3), μία (1) θέση επιφανειακού κατάντι (ΕΚΒ4),ενώ
ανάντι δεν υπάρχουν επιφανειακά υδάτινα σώματα (Εικόνα 4, στο τέλος της ενότητας).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Φορέας Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας

Θέση «Κοχλαστή»
Τ.Κ. Βλαχομάνδρας
Δ.Ε. Ναυπάκτου

Δήμος Ναυπακτίας
Εξυπηρετεί Δήμους Ναυπακτίας και Θέρμου

Δυναμικότητα 20.000,00 τόνους/έτος
Συντετγ. ΕΓΣΑ 87 x: 299353.7 y: 4256499.9

Λεκάνη απορροή ποταμού Εύηνου (GR20)
Υπόγεια Ύδατα Σύστημα υδροφοριών λεκάνης κάτω ρου Μόρνου (GR0400230)

Γεωτρήσεις Παρακολούθησης
Υπόγειων Υδάτων 3 (1 ανάντι ΓΑΒ1, 2 κατάντι ΓΚΒ2, ΓΚΒ3)

Σημεία Παρακολούθησης
επιφανειακών υδάτων 1 (1 κατάντι ΕΚΒ4)

ΑΕΠΟ
Η με αρ. πρωτ. 938/59677/11-08-16 ανανέωση – τροποποίηση της υπ. αρ.
3700/19-06-2002 ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. αρ.
2795/42246/18-05-2010 και 3397/79012/15-04-2013

Ισχύς ΑΕΠΟ 11-08-2026
Άδεια λειτουργίας Η με αρ. πρωτ. 303586/6239/22-12-2016 (ΑΔΑ ΩΑΣ77Λ6-ΛΙΛ)

Ισχύς άδειας λειτουργίας 22-12-2021

Στις τέσσερις θέσεις παρακολούθησης των υδάτων στον συγκεκριμένο ΧΥΤΑ πραγματοποιήθηκαν δυο
δειγματοληψίες η πρώτη στις 14-7-2016 και η δεύτερη στις 02-11-2016, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται
παρακάτω στον πίνακα 7. Διαπιστώνεται ότι οι μετρούμενες παράμετροι στα υπόγεια ύδατα των σημείων
παρακολούθησης του ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας και τις δυο φορές είναι εντός των ορίων της ΚΥΑ υπ. αρ.
39626/2208/Ε130 ΦΕΚ 2075Β/25-9-2009 «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υδάτων….», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ 1811 ΦΕΚ 3322Β/30-12-2011 «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών…..»
και την ΚΥΑ υπ. αρ. 182314/1241/12-09-2016 «Τροποποίηση παραρτήματος ΙΙ του άρθρου…».
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Πίνακας 7: Αποτελέσματα Προσδιορισμών σε δείγματα υπόγειων υδάτων που ελήφθησαν στις 14-07-2016 και στις 02-11-2016 από τον ΧΥΤΑ Ναυπάκτου

ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΑΒ1 ΓΚΒ2 ΓΚΒ3 ΕΚΒ4 ΓΑΒ1 ΓΚΒ2 ΓΚΒ3 ΕΚΒ4
Χ ΕΓΣΑ 87 299328.7 299336.3 299267.1 299313.9 299328.7 299336.3 299267.1 299313.9
Ψ ΕΓΣΑ 87 4256414 4256455 4256612 4256430 4256414 4256455 4256612 4256430

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ Ανάντι Β1 Κατάντι Β2 Κατάντι Β3 Επιφανειακό
κατάντι Ανάντι Β1 Κατάντι Β2 Κατάντι Β3 Επιφανειακό

κατάντι
ΕΙΔΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Επιφανειακό ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Επιφανειακό
ΘΕΣΗ ΑΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΝΤΙ ΚΑΤΑΝΤΙ ΚΑΤΑΝΤΙ ΑΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΝΤΙ ΚΑΤΑΝΤΙ ΚΑΤΑΝΤΙ
ΒΑΘΟΣ Γεωτρ.(m) >140 75 100 >140 75 100
ΗΜΕΡ. ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ 14/7/2016 14/7/2016 14/7/2016 14/7/2016 02/11/2016 02/11/2016 02/11/2016 02/11/2016
Βάθος στάθμης Υδροφόρου (m) 120 40 41 ΞΗΡΟ 120 29.6 32.6 ΞΗΡΟ

ΟΡΙΑ (*)

pH 7.2 6.8 7.1 7.1 6.9 7.2 6.5-9.5
Αγωγιμότητα (μS/cm) 660 903 750 670 932 538 2500
BOD (mg/l) 5.1 <1 5.6 (-) (-) (-)
COD (mg/l) <LOQ (15) <LOQ (15) <LOQ (15) (-) (-) (-)
NH4 (mg/l) 0.25 0.26 0.46 0.78 0.3 0.18 0.5

NO3 (mg/l) <LOQ (0.02) 2.48 0.72 0 4.55 1.08 50

NO2 (mg/l) <LOQ (0.02) <LOQ (0.02) <LOQ (0.02) <LOQ (0.02) <LOQ (0.02) <LOQ (0.02) 0.5

SO4 (mg/l) 18 25 22 15 31 1 250

Cl (mg/l) 124.2 159.6 124.2 71 142 106.5 250

As (μg/l) <LOQ (1.18) <LOQ (1.18) <LOD (0.39) <LOQ (1.18) <LOD (0.39) <LOQ (1.18) 10

Cd (μg/l) <LOD (0.054) <LOD (0.054) <LOD (0.054) <LOD (0.054) <LOD (0.054) <LOD (0.054) 5

Pb (μg/l) <LOD (0.58) <LOD (0.58) <LOD (0.58) <LOD (0.58) <LOD (0.58) <LOD (0.58) 25

Ni (μg/l) <LOD (1.22) 13.54 <LOQ (3.65) <10 <10 <10 20

Crtot (μg/l) <LOD (0.11) <LOD (0.11) <LOD (0.11) <LOD (0.11) <LOD (0.11) <LOD (0.11) 50

Al (μg/l) 1.75 16.8 10.02 <10 <10 <10 200
(*): όρια τιμών παραμέτρων υπογείων υδάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ. αρ. 39626/2208/Ε130 ΦΕΚ 2075Β/25-9-2009 «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υδάτων….», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με την ΥΑ 1811 ΦΕΚ 3322Β/30-12-2011 «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών…..» και την ΚΥΑ υπ. αρ. 182314/1241/12-09-2016 «Τροποποίηση παραρτήματος ΙΙ του άρθρου…».
(-): Δεν προσδιορίστηκαν λόγω βλάβης του οργάνου
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2.Α.2. ΧΥΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας)

Ο ΧΥΤΑ Αγρινίου βρίσκεται στη θέση «Μονοδένδρι» Λεπενούς Δ.Δ. Στράτου Δ. Αγρινίου Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας και εξυπηρετεί τους Δήμους Αγρινίου και Αμφιλοχίας καθώς και τη Δ.Ε. Φυτειών Δ.
Ξηρομέρου. Λόγω καταστάσεων εκτάκτων αναγκών, περιστασιακά εντός του 2015 δέχθηκε απορρίμματα και
από το Δήμο Πύργου Π.Ε. Ηλείας. Εντοπίζεται στη λεκάνη απορροής Αχελώου (GR15) ενώ τα υπόγεια ύδατα
στη περιοχή ανήκουν στο σύστημα υδροφοριών λεκάνης Αχελώου (GR0400190). Φορέας λειτουργίας του
ΧΥΤΑ είναι ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν.
Αιτωλοακαρνανίας.

Για τον εν λόγω ΧΥΤΑ έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 3527/3-5-2006 ΑΕΠΟ από τη Δ/νση Περιβάλλοντος
& Χωροταξίας Π.Δ.Ε. (νυν Δ/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και
Ιονίου) με ισχύ μέχρι τις 31-12-15 και έχει υποβληθεί στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου αίτημα για ανανέωση της ΑΕΠΟ (αρ.
πρωτ. 318/26-11-15 έγγραφο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Γεωγραφικής
Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας). Επίσης έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 1423/Φ580/01-07-2010 Άδεια
λειτουργίας από τη Δ/νση Περιβάλλοντος Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας με ισχύ μέχρι τις 01-07-2015 και έχει
υποβληθεί στο Τμ. Περιβ/ντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Δ/νσης μας αίτημα ανανέωσης
αυτής (αρ. πρωτ. 275/02-10-15 έγγραφο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης

Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας).
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε ο φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ η ποσότητα των εισερχομένων

αποβλήτων για το έτος 2015 ανήλθε στους 37.142,44 τόνους και η εναπομένουσα χωρητικότητα εκτιμάται
περίπου στα 426.928,00 m3 (7,26 έτη απομένουσα διάρκεια ζωής).

Για την παρακολούθηση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων σωμάτων χρησιμοποιούνται  τρείς (3)
γεωτρήσεις (μία ανάντι ΓΑΛ1, και δύο κατάντι ΓΚΛ4, ΓΚΛ5) και τρία (3) σημεία σε επιφανειακά σώματα
(ΕΑΛ2, ΕΑΛ3 και ΕΚΛ6) (Εικόνα 5).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΥΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Φορέας Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας

Θέση «Μονοδένδρι Λεπενούς»
Τ.Κ. Λεπενούς
Δ.Ε. Στράτου

Δήμος Αγρινίου
Εξυπηρετεί Δήμους Αγρινίου, Αμφιλοχίας και Δ.Ε. Φυτειών Δ. Ξηρομέρου

Δυναμικότητα -
Συντετγ. ΕΓΣΑ 87 x: 265239 y: 4293881

Λεκάνη απορροή ποταμού Αχελώου (GR15)
Υπόγεια Ύδατα Σύστημα υδροφοριών λεκάνης Αχελώου (GR0400190)

Γεωτρήσεις Παρακολούθησης
Υπόγειων Υδάτων 3 (1 ανάντι ΓΑΛ1, 2 κατάντι ΓΚΛ4, ΓΚΛ5)

Σημεία Παρακολούθησης
επιφανειακών υδάτων 3 (2 ανάντι ΕΑΛ2, ΕΑΛ3, 1 κατάντι ΕΚΛ6)

ΑΕΠΟ Η με αρ. πρωτ. 3527/3-5-2006 (υπό ανανέωση ΑΕΠΟ, αίτημα με αρ. πρωτ.
318/26-11-15 του συνδέσμου διαχείρισης)

Ισχύς ΑΕΠΟ 31-12-2015 (υπό ανανέωση)

Άδεια λειτουργίας Η με αρ. πρωτ. 1423/Φ580/01-07-2010 (υπό ανανέωση, αίτημα με αρ.
πρωτ. 275/02-10-15 του συνδέσμου διαχείρισης)

Ισχύς άδειας λειτουργίας 01-07-2015 (υπό ανανέωση)

Σε θέσεις παρακολούθησης των υδάτων στον συγκεκριμένο ΧΥΤΑ πραγματοποιήθηκαν δυο
δειγματοληψίες, η πρώτη στις 24-5-2016 και η δεύτερη στις 23-11-2016. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται
παρακάτω στους πίνακες 8 και 9 αντίστοιχα.
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Πίνακας 8: Αποτελέσματα Προσδιορισμών σε δείγματα υδάτων που ελήφθησαν στις 24-05-2016 από τον ΧΥΤΑ Αγρινίου στη Λεπενού
ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΑΛ1 ΕΑΛ2 ΕΑΛ3 ΓΚΛ4 ΓΚΛ5 ΕΚΛ6
Χ ΕΓΣΑ 87 265225.20 265160.07 265437.448 265312.047 265383.52 265276.727
Ψ ΕΓΣΑ 87 4294268.36 4294221.62 4293874.5 4293745.44 4293759.66 4293733.38

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ Νο 1 ΕΠΙΦ. ΟΜΒΡ. ΒΟΡΕΙΑ ΕΠΙΦ. ΟΜΒΡ.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ Νο 5α Νο 5 ΕΠΙΦ. ΟΜΒΡ. ΝΟΤΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ
(ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ
(ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ) ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ

(ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ)

ΘΕΣΗ ΑΝΑΝΤΙ
ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Κ5-Κ6 ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Κ1 ΚΑΤΑΝΤΙ

ΚΥΤΤΑΡΟΥ
ΚΑΤΑΝΤΙ

ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Κ2-Κ3

ΒΑΘΟΣ Γεωτρ.(m) 6.5 22 31
ΗΜΕΡ. ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ 24/5/2016 24/5/2016 24/5/2016 24/5/2016 24/5/2016 24/5/2016 ΟΡΙΑ ΟΡΙΑ

Βάθος στάθμης Υδροφόρου (m) 2.4 ΞΗΡΟ ΞΗΡΟ 5.9 2.2 Επιφανειακά
ύδατα. (#)

Υπόγεια ύδατα.
(*)

pH 7.8 8.3 8.3 8 6-9 6.5-9.5

Αγωγιμότητα (μS/cm) 424 242 658 460 2500

BOD (mg/l) 21.6 13.6 11.2 3 <4

COD (mg/l) 56 50 23 <LOQ (15) <125

NH4 (mg/l) 0.83 1.11 0.06 0.02 <1 0,5

NO3 (mg/l) 1.11 <1 1.1 1.21 <25 50

NO2 (mg/l) <LOQ (0.02) <LOQ (0.02) <LOQ (0.02) <LOQ (0.02) <0.05 0,5

SO4 (mg/l) 250

Cl (mg/l) 250

PO4 (mg/l) 1.02 0.05 0.17 0.09
As (μg/l) <LOD (0.39) <LOD (0.39) <LOD (0.39) 10

Cd (μg/l) <LOD (0.054) <LOD(0.054) <LOD(0.054) 5

Pb (μg/l) <LOD (0.58) <LOD (0.58) <LOD (0.58) 25

Ni (μg/l) 3.81 <LOD (1.22) <LOD (1.22) 20

Crtot (μg/l) 1.05 <LOQ (0.33) <LOQ (0.33) 50

Cu (μg/l) <LOD (1.91) 4.08 4.7
(#): όρια καλής/μέτριας κατάστασης επιφανειακών υδάτων τιμές παραμέτρων (Ετήσια Μέση Τιμή) σύμφωνα με το Απόφαση Εθν. Επιτρ. Υδάτων Αριθμ. οικ. 908 ΦΕΚ 2562/Β/25-9-2014 "Έγκριση του Σχεδίου

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 9: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, και την ΚΥΑ υπ. 51354/2641/Ε103 ΦΕΚ 1909Β/8-12-2010 όπως ισχύει.

(*): όρια τιμών παραμέτρων υπογείων υδάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ. αρ. 39626/2208/Ε130 ΦΕΚ 2075Β/25-9-2009 «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υδάτων….», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
ΥΑ 1811 ΦΕΚ 3322Β/30-12-2011 «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών…..» και την ΚΥΑ υπ. αρ. 182314/1241/12-09-2016 «Τροποποίηση παραρτήματος ΙΙ του άρθρου…».
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Πίνακας 9: Αποτελέσματα Προσδιορισμών σε δείγματα υδάτων που ελήφθησαν στις 23-11-2016 από τον ΧΥΤΑ Αγρινίου στη Λεπενού
ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΑΛ1 ΕΑΛ2 ΕΑΛ3 ΓΚΛ4 ΓΚΛ5 ΕΚΛ6
Χ ΕΓΣΑ 87 265225.207 265160.077 265437.448 265312.047 265383.526 265276.727
Ψ ΕΓΣΑ 87 4294268.36 4294221.62 4293874.5 4293745.44 4293759.66 4293733.38

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ Νο 1 ΕΠΙΦ. ΟΜΒΡ. ΒΟΡΕΙΑ ΕΠΙΦ. ΟΜΒΡ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ Νο 5α Νο 5 ΕΠΙΦ. ΟΜΒΡ. ΝΟΤΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ
(ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ  (ΦΡΕΑΤΙΟ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ) ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ

(ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ)

ΘΕΣΗ ΑΝΑΝΤΙ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Κ5-Κ6 ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Κ1 ΚΑΤΑΝΤΙ
ΚΥΤΤΑΡΟΥ

ΚΑΤΑΝΤΙ
ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Κ2-Κ3

ΒΑΘΟΣ Γεωτρ.(m) 6.5 22 31
ΗΜΕΡ. ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ 23/11/2016 ΞΗΡΟ 23/11/2016 23/11/2016 23/11/2016 ΟΡΙΑ ΟΡΙΑ

Βάθος στάθμης Υδροφόρου (m) 3.10 6.5 3.0 Επιφανειακά
ύδατα (#)

Υπόγεια
ύδατα(*)

pH 7.7 8.1 7.9 8.1 8 6-9 6.5-9.5
Αγωγιμότητα (μS/cm) 401 375 247 674 470 2500

BOD (mg/l) 6.7 5.7 7.5 3 3.7 <4

COD (mg/l) 36 <LOQ (15) 21 <LOQ (15) <LOQ (15) <125

NH4 (mg/l) 0.43 0 0.62 0.18 0 <1 0,5

NO3 (mg/l) 5.34 0 1.19 0.87 2.35 <25 50

NO2 (mg/l) <LOQ (0.02) <LOQ (0.02) <LOQ (0.02) <LOQ (0.02) <LOQ (0.02) <0.05 0,5

SO4 (mg/l) 0 2 30 250

Cl (mg/l) 21.3 71 21.3 250
PO4 (mg/l) 0.07 0.05 0.33
As (μg/l) <LOQ (1.18) <LOQ (1.18) < LOD (0.39) <LOQ (1.18) <LOQ (1.18) 30 10
Cd (μg/l) <LOD (0.054) <LOD (0.054) <LOD (0.054) <LOD (0.054) <LOD (0.054) 0.25/1.5 (^) 5
Pb (μg/l) <LOD (0.58) <LOD (0.58) <LOD (0.58) <LOD (0.58) <LOD (0.054) 1.2/14 (^) 25
Ni (μg/l) <10 <10 <10 <10 <10 4/34 (^) 20
Crtot (μg/l) <LOD (0.11) <LOD (0.11) <LOD (0.11) <LOD (0.11) <LOD (0.11) 50 50
Al (μg/l) <10 <10 148 64.9 <10 200
Ολ. Σκληρότητα (mgCaCO3/l) 220 276

(#): όρια καλής/μέτριας κατάστασης επιφανειακών υδάτων τιμές παραμέτρων (Ετήσια Μέση Τιμή) σύμφωνα με το Απόφαση Εθν. Επιτρ. Υδάτων Αριθμ. οικ. 908 ΦΕΚ 2562/Β/25-9-2014 "Έγκριση του Σχεδίου
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 9: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, και την ΚΥΑ υπ. 51354/2641/Ε103 ΦΕΚ 1909Β/8-12-2010 όπως ισχύει.

(*): όρια τιμών παραμέτρων υπογείων υδάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ. αρ. 39626/2208/Ε130 ΦΕΚ 2075Β/25-9-2009 «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υδάτων….», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
ΥΑ 1811 ΦΕΚ 3322Β/30-12-2011 «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών…..» και την ΚΥΑ υπ. αρ. 182314/1241/12-09-2016 «Τροποποίηση παραρτήματος ΙΙ του άρθρου…».

(^): Ετήσια Μέση Τιμή (ΕΜΤ)/Μέγιστη Επιτρεπόμενη Συγκέντρωση ΜΕΣ (η τιμές εξαρτώνται από την κατηγορία σκληρότητας mgCaCO3/l, Κατ. 1 (<40 mgCaCO3/l), Κατ. 2 (40-50 mgCaCO3/l), Κατ. 3 (50-100
mgCaCO3/l), Κατ. 4 (100-200 mgCaCO3/l), Κατ. 5 (>=200 mgCaCO3/l).) στον πίνακα αναφέρονται τα όρια της Κατ. 5.
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Από τα δεδομένα των πινάκων 8 και 9 διαπιστώνεται ότι οι μετρούμενες παράμετροι στα υπόγεια ύδατα
των σημείων παρακολούθησης του ΧΥΤΑ Αγρινίου και τις δυο φορές, είναι εντός των ορίων της ΚΥΑ υπ. αρ.
39626/2208/Ε130 ΦΕΚ 2075Β/25-9-2009 «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υδάτων….», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ 1811 ΦΕΚ 3322Β/30-12-2011 «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών…..»
και την ΚΥΑ υπ. αρ. 182314/1241/12-09-2016 «Τροποποίηση παραρτήματος ΙΙ του άρθρου…». εξαίρεση
αποτελούν τα δείγματα από την γεώτρηση ΓΚΛ4 ως προς τις τιμές του Αμμώνιου όπου παρατηρείται μικρή
υπέρβαση και χαρακτηρισμός της κατάστασης τους ως μέτριας.

Αναλόγως οι μετρούμενες παράμετροι στα επιφανειακά ύδατα των σημείων παρακολούθησης είναι εντός
ορίων της σχετικής νομοθεσίας με εξαίρεση το δείγμα ΕΑΛ2 στο οποίο παρατηρείται μικρή υπέρβαση στο BOD
κατά την δειγματοληψία της 23/11/2016 όχι όμως ικανή για την δημιουργία προβλημάτων ρύπανσης.

2.Α.3. ΧΥΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ (Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας)

Ο ΧΥΤΑ Παλαίρου βρίσκεται στη θέση «Κακοπετριά» Δ.Ε. Παλαίρου Δ. Ακτίου Βόνιτσας Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας και εξυπηρετεί τους Δήμους Ακτίου Βόνιτσας και Ξηρομέρου. Λόγω εκτάκτων αναγκών,
περιστασιακά εντός του 2015 δέχθηκε απορρίμματα και από τους Δήμους Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας Π.Ε.
Ηλείας. Εντοπίζεται στη λεκάνη απορροής Αχελώου (GR15) ενώ τα υπόγεια ύδατα στη περιοχή ανήκουν στο
Σύστημα Βόνιτσας-Βουλκαριάς (GR0400180). Φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο Αναγκαστικός
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Γεωγραφικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Για τον εν λόγω ΧΥΤΑ έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 2850/61865/28-01-13 αναθεώρηση – τροποποίηση
της υπ. αρ. 5314/21-08-2003 ΑΕΠΟ από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδος
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου με ισχύ μέχρι τις 31-12-2015, καθώς
και η με αρ. πρωτ. 70610/2316/13-03-14 Άδεια λειτουργίας από το Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Δ/νσης μας με ισχύ μέχρι τις 13-03-2019.

Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ η ετήσια δυναμικότητα του ΧΥΤΑ ανέρχεται στους 13.300,00 τόνους/έτος, ενώ
από τα στοιχεία που κατέθεσε ο φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ η ποσότητα των εισερχομένων αποβλήτων για
το έτος 2015 ανήλθε στους 14.049,72 τόνους και η εναπομένουσα χωρητικότητα εκτιμάται στα 302.305,00 m3.

Για την παρακολούθηση των υπόγειων υδάτινων σωμάτων ο φορέας διαχείρισης χρησιμοποιεί τρείς (3)
γεωτρήσεις (μία ανάντι ΓΑΠ3, και δύο κατάντι ΓΚΠ1, ΓΚΠ2) ενώ δεν υπάρχουν επιφανειακά υδάτινα σώματα
ανάντι και κατάντι του ΧΥΤΑ. Οι γεωτρήσεις ΓΚΠ1, ΓΚΠ2 δεν έχουν φτάσει σε βάθος διάτρησης εντός του
υδροφόρου ορίζοντα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η παρακολούθηση της ποιότητας των υπόγειων
υδάτων κατάντι του κυττάρου (Εικόνα 6).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΥΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
Φορέας Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας

Θέση «Κακοπετριά»
Τ.Κ.
Δ.Ε. Παλαίρου

Δήμος Ακτίου Βόνιτσας
Εξυπηρετεί Δήμους Ακτίου Βόνιτσας και Ξηρομέρου

Δυναμικότητα 13300 τόνους/έτος
Συντετγ. ΕΓΣΑ 87 x: 230287.3 y: 4302118.5

Λεκάνη απορροή ποταμού Αχελώου (GR15)
Υπόγεια Ύδατα Σύστημα Βόνιτσας-Βουλκαριάς (GR0400180)

Γεωτρήσεις Παρακολούθησης
Υπόγειων Υδάτων 3 (1 ΓΑΠ3ανάντι, 2 κατάντι ΓΚΠ1, ΓΚΠ2)

Σημεία Παρακολούθησης
επιφανειακών υδάτων δεν υπάρχουν επιφανειακά υδάτινα σώματα

ΑΕΠΟ Η με αρ. πρωτ. 2850/61865/28-01-13 αναθεώρηση – τροποποίηση της υπ.
αρ. 5314/21-08-2003

Ισχύς ΑΕΠΟ 31-12-2015
Άδεια λειτουργίας Η με αρ. πρωτ. 70610/2316/13-03-14

Ισχύς άδειας λειτουργίας 13-03-2019
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Για το 2016 ελήφθει ενδεικτικά στις 05-06-2016 ένα μόνο δείγμα από την ανάντι γεώτρηση αναφοράς
ΓΑΠ3 όπου οι τιμές ήταν εντός ορίων της σχετικής νομοθεσίας με εξαίρεση την τιμή χλωριούχων ιόντων (1207
mg/l), η οποία είναι υπερτετραπλάσια της τιμής ορίου (250 mg/l) για τα υπόγεια ύδατα και την ηλεκτρική
αγωγιμότητα (3440 μS/cm) η οποία ξεπερνά το όριο 2500 μS/cm (Πίνακας 10).

Πίνακας 10: Αποτελέσματα Προσδιορισμών στο δείγμα υπόγειου ύδατος ΓΑΠ3 που ελήφθει στις 05-06-
2016 από τον ΧΥΤΑ Παλαίρου στη θέση Κακοπετριά

ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΑΠ3 ΓΚΠ1 ΓΚΠ2
Χ ΕΓΣΑ 87 230294.03 230290.09 230405.49
Ψ ΕΓΣΑ 87 4302381.9 4301987.48 4301995.29
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ Γ3 Γ1 Γ2

ΕΙΔΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ

(ΔΕΝ συνάντησε
τον υδροφόρο)

ΓΕΩΤΡΗΣΗ
(ΔΕΝ συνάντησε
τον υδροφόρο)

ΘΕΣΗ ΑΝΑΝΤΙ
ΚΥΤΤΑΡΟΥ

ΚΑΤΑΝΤΙ
ΚΥΤΤΑΡΟΥ

ΚΑΤΑΝΤΙ
ΚΥΤΤΑΡΟΥ

ΒΑΘΟΣ Γεωτρ.(m) 120 30 27
ΗΜΕΡ. ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ 05/06/2016
Βάθος στάθμης Υδροφόρου (m) -

ΟΡΙΑ (*)

pH 7.7 6.5-9.5
Αγωγιμότητα (μS/cm) 3440 2500
BOD (mg/l) 6.2
COD (mg/l) <LOQ (15)
NH4 (mg/l) <0.04 0.5

NO3 (mg/l) 14.2 50

NO2 (mg/l) <LOQ (0.02) 0.5

SO4 (mg/l) 135 250

Cl (mg/l) 1207 250

As (μg/l) <LOD (0.39) 10

Cd (μg/l) <LOD (0.054) 5

Pb (μg/l) <LOD (0.58) 25

Ni (μg/l) <LOD (1.22) 20

Crtot (μg/l) 0.86 50

Al (μg/l) 9.62 200
(*): όρια τιμών παραμέτρων υπογείων υδάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ. αρ. 39626/2208/Ε130 ΦΕΚ 2075Β/25-9-2009 «Καθορισμός
μέτρων για την προστασία των υδάτων….», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ 1811 ΦΕΚ 3322Β/30-12-2011 «Ορισμός
ανώτερων αποδεκτών τιμών…..» και την ΚΥΑ υπ. αρ. 182314/1241/12-09-2016 «Τροποποίηση παραρτήματος ΙΙ του άρθρου…».

Προκειμένου να είναι δυνατή η δειγματοληψία ώστε να πραγματοποιείται συστηματική παρακολούθηση
των υπόγειων υδάτων, θα πρέπει ο φορέας διαχείρισης να προχωρήσει σε εκβάθυνση των  γεωτρήσεων ΓΚΠ1
και ΓΚΠ2 ώστε να αυτές να εισέλθουν εντός του υδροφόρου ορίζοντα. Σε περίπτωση όπου αυτό δεν είναι τυχόν
τεχνικά εφικτό θα πρέπει να οριστούν ή να διανοιχτούν πλησίον των ορίων του ΧΥΤΑ νέα σημεία
παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων έπειτα από εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση του οικείου φορέα
διαχείρισης.

Περαιτέρω εποπτική παρακολούθηση στην ανάντι γεώτρηση αναφοράς ΓΑΠ3 απαιτείται για την εξήγηση
της υψηλής περιεκτικότητας χλωριούχων ιόντων και της υψηλής τιμής ηλεκτρικής αγωγιμότητας τα οποία
υποδηλώνουν πιθανή υφαλμύρινση του υδροφόρου της περιοχής.
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2.Α.4. ΧΥΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας)

Ο ΧΥΤΑ Μεσολογγίου βρίσκεται στην περιοχή «Συλλόγου Ακτημόνων Αγ. Συμεώνος» Τ.Κ. Αγ. Θωμά,
Δ.Ε. Ι.Π Μεσολογγίου, Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και εξυπηρετεί το Δήμο Ι.Π.
Μεσολογγίου. Φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης

Γεωγραφικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Εντοπίζεται στη Λεκάνη απορροής ποταμού Εύηνου (GR20) ενώ τα
υπόγεια ύδατα στη περιοχή ανήκουν στο σύστημα υδροφοριών λεκάνης κάτω ρου Μόρνου (GR0400230)

Για τον εν λόγω ΧΥΤΑ έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 1647/73122/6-11-14 αναθεώρηση – τροποποίηση της
υπ. αρ. 5399/5-9-2002 ΑΕΠΟ από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδος της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου με ισχύ μέχρι τις 06-11-2024.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΥΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Φορέας Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας

Θέση «Ακτημόνων Αγ. Συμεώνος»
Τ.Κ. Αγ. Θωμά
Δ.Ε. Ι.Π. Μεσολογγίου

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου
Εξυπηρετεί Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου

Δυναμικότητα 16.000,00 τόνους/έτος
Συντετγ. ΕΓΣΑ 87 x: 281808.7 y: 4252590.1

Λεκάνη απορροή ποταμού Εύηνου (GR20)
Υπόγεια Ύδατα σύστημα υδροφοριών λεκάνης κάτω ρου Μόρνου (GR0400230)

Γεωτρήσεις Παρακολούθησης
Υπόγειων Υδάτων -

Σημεία Παρακολούθησης
επιφανειακών υδάτων -

ΑΕΠΟ
η με αρ. πρωτ. 1647/73122/6-11-14 αναθεώρηση – τροποποίηση της υπ. αρ.
5399/5-9-2002 ΑΕΠΟ και η με αρ. πρωτ. 10802/20-12-2006 τροποποίησης-
συμπλήρωσης

Ισχύς ΑΕΠΟ 06-11-2024
Άδεια λειτουργίας -

Ισχύς άδειας λειτουργίας -

Ο ΧΥΤΑ ήταν εκτός λειτουργίας από τον Ιούλιο του 2013 (υπ. αρ. Απόφαση Συνδέσμου 32/2013 ΑΔΑ
ΒΛΩΥΟΛ1Θ-Ο6Χ) έως και τον Οκτώβριο του 2015. Σύμφωνα με την υπ. αρ. 15/2015 απόφασή του συνδέσμου
διαχείρισης  (ΑΔΑ ΩΜΘΥΟΛ1Θ-Ε74), η επαναλειτουργία του εν λόγω χώρου αποφασίστηκε τον Οκτώβριο
του 2015 και μόνο περιστασιακά ως κατεπείγουσα για την αποφυγή κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Η ποσότητα
των εισερχομένων αποβλήτων για το διάστημα αυτό του 2015 ανήλθε στους 1027,31 τόνους.

Λόγω τον ανωτέρω και δεδομένου ότι το 2016 εκκρεμούσε εγκατάσταση εργολάβου για πραγματοποίηση
εργασιών στα κύτταρα Κ1 και Κ2, γνωστοποιήθηκε στο Σύνδεσμο Διαχείρισης ότι ο συγκεκριμένος ΧΥΤΑ θα
ενταχθεί στο πρόγραμμα παρακολούθησης του μέτρου WD04S090 του διαχειριστικού σχεδίου ΥΔ04 από το
2017 και ταυτόχρονα ζητήθηκαν στοιχεία σχετικά με τις θέσεις παρακολούθησης υπόγειων και επιφανειακών
υδάτων. Με την 2/2017 απόφαση του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης ΓΕΝ ο σύνδεσμος
ανέστειλε την λειτουργία του ΧΥΤΑ με σκοπό την αποκατάσταση των 1 και 2 κυττάρων.
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2.Β. Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας Υδατικό Διαμέρισμα 02, Κωδ. Μέτρου: ΟΣ_ΥΔ02_3

Στην Χωρική έκταση της Π.Ε. Αχαΐας αναπτύσσονται συνολικά τρείς (3) ΧΥΤΑ. Πρόκειται για τους
Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Πατρών, Φλόκα και Αν. Αιγιαλείας :

2.Β.1. ΧΥΤΑ ΠΑΤΡΩΝ (Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης
Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας)

Ο ΧΥΤΑ Πατρών βρίσκεται στη θέση «Ξερόλακκα» του Δ. Πατρέων της Π.Ε. Αχαΐας και εξυπηρετεί τις
Δ.Ε. Πάτρας και Ρίου του Δ. Πατρεών. Εντοπίζεται στη λεκάνη απορροής ρεμάτων παραλίας Βόρειας
Πελοποννήσου (GR27) ενώ τα υπόγεια ύδατα στη περιοχή ανήκουν στο Σύστημα Πάτρας-Ρίου (GR0200120).
Φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης

Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας.
Για τον εν λόγω ΧΥΤΑ έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 2531/155266/19-11-15 Ανανέωση – Τροποποίηση

της με αρ. πρωτ. 126714/20-07-07 ΚΥΑ ανανέωσης – τροποποίησης ΑΕΠΟ από τη Δ/νση Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου με
ισχύ μέχρι τις 19-11-2018, καθώς και η με αρ. πρωτ. 2223/22-02-08 Άδεια λειτουργίας από τη Ν.Α. Αχαΐας.

Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ η ετήσια δυναμικότητα του ΧΥΤΑ ανέρχεται στους 100.000,00 τόνους/έτος, η
οποία σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΕΣΔΑ έχει μειωθεί στις 90.000,00 τόνους/έτος. Επίσης προβλέπεται
κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, η οποία θα προσθέσει χωρητικότητα της τάξης των 435.000,00 m3 (3,18 έτη
απομένουσα διάρκεια ζωής).

Για την παρακολούθηση των υπόγειων υδάτινων σωμάτων χρησιμοποιούνται τρείς (3) γεωτρήσεις (μία
ανάντι ΓΑΞ3, και δύο κατάντι ΓΚΞ2, ΓΚΞ4) και τρία (3) σημεία σε επιφανειακά σώματα (ανάντι ΕΑΞ1, και
κατάντι τα ΕΚΞ2, ΕΚΞ3) (Εικόνα 7).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΥΤΑ ΠΑΤΡΩΝ
Φορέας Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Δ.Ε. Αχαΐας

Θέση «Ξερόλακκα»
Τ.Κ.
Δ.Ε. Πατρέων

Δήμος Πατρέων
Εξυπηρετεί Δήμο Πατρέων

Δυναμικότητα 100.000,00 τόνους/έτος
Συντετγ. ΕΓΣΑ 87 x: 306219.3 y: 4234572.6

Λεκάνη απορροή ποταμού ρεμάτων παραλίας Βόρειας Πελοποννήσου (GR27)
Υπόγεια Ύδατα Σύστημα Πάτρας-Ρίου (GR0200120)

Γεωτρήσεις Παρακολούθησης
Υπόγειων Υδάτων 3 (1 ανάντι ΓΑΞ3, 2 κατάντι ΓΚΞ2, ΓΚΞ4)

Σημεία Παρακολούθησης
επιφανειακών υδάτων 3 (1 ανάντι ΕΑΞ1, 2 κατάντι ΕΚΞ2, ΕΚΞ3)

ΑΕΠΟ η με αρ. πρωτ. 2531/155266/19-11-15 Ανανέωση – Τροποποίηση της με αρ.
πρωτ. 126714/20-07-07 ΚΥΑ ανανέωσης – τροποποίησης ΑΕΠΟ

Ισχύς ΑΕΠΟ 19-11-2018
Άδεια λειτουργίας η με αρ. πρωτ. 2223/22-02-08 Άδεια λειτουργίας

Ισχύς άδειας λειτουργίας -

Σε θέσεις παρακολούθησης των υδάτων στον συγκεκριμένο ΧΥΤΑ πραγματοποιήθηκε δύο φορές
δειγματοληψία. Η πρώτη στις 19-7-2016 και η δεύτερη στις 05-12-2016. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται
παρακάτω στους Πίνακες 11 και 12 αντίστοιχα.
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Πίνακας 11: Αποτελέσματα Προσδιορισμών σε δείγματα υδάτων που ελήφθησαν στις 19-7-2016 από τον ΧΥΤΑ Πατρών στη Ξερόλακκα
ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΑΞ1 ΕΚΞ2 ΕΚΞ3 ΓΑΞ3 ΓΚΞ1 ΓΚΞ2 ΓΚΞ4
Χ ΕΓΣΑ 87 306400 306090.81 305799 306400. 305860. 305874.6 305160.83
Ψ ΕΓΣΑ 87 4234360 4234671.25 4235074 4234357 4234945 4234930.8 4235944.03

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ

ΕΠΙΦ-Νο1
ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗ
ΑΓΩΓΟΥ

ΕΠΙΦ-Νο2
ΕΞΟΔΟΣ

ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗ
ΑΓΩΓΟΥ

ΕΠΙΦ- Νο1
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ- ΓΕΩΤ-Νο 3 ΓΕΩΤ-Νο 1 ΓΕΩΤ-Νο 2

Ιδιωτικό
πηγάδι
κατάντι

ΕΙΔΟΣ Επιφανειακό Επιφανειακό ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΗΓΑΔΙ-
ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΗ ΑΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΝΤΙ ΚΑΤΑΝΤΙ ΑΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΝΤΙ ΚΑΤΑΝΤΙ ΚΑΤΑΝΤΙ
ΒΑΘΟΣ Γεωτρ.(m)
ΗΜΕΡ. ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ 19-07-2016 ΑΝΕΝΕΡΓΗ 19-07-2016 19-07-2016
Βάθος στάθμης Υδροφόρου (m) 8 5.3 3 ΟΡΙΑ ΟΡΙΑ

ΞΗΡΟ απόβλητο Επιφανειακά
ύδατα (#)

Υπόγεια
ύδατα(*)

pH 7.8 6.6 7.1 6-9 6.5-9.5
Αγωγιμότητα (μS/cm) 723 1348 824 2500
BOD (mg/l) <1 12.5 <1 <4
COD (mg/l) <LOQ (15) 24 <LOQ (15) <125
NH4 (mg/l) <0.13 1.6 0.44 <1 0.5
NO3 (mg/l) 7.15 6.6 0.7 <25 50
NO2 (mg/l) <LOQ (0.02) 0.22 <LOQ (0.02) <0.05 0.5
SO4 (mg/l) 22 66 250
Cl (mg/l) 199 71 250
PO4 (mg/l) 0.03
As (μg/l) <LOD (0.39) <LOD (0.39) 30 10
Cd (μg/l) <LOD (0.054) <LOD (0.054) 0.25/1.5 (^) 5
Pb (μg/l) <LOD (0.58) <LOD (0.58) 1.2/14 (^) 25
Ni (μg/l) 17.58 22.02 4/34 (^) 20
Crtot (μg/l) 0.58 <LOD (0.11) 50 50
Al (μg/l) 12.38 4.46 200
Ολική Σκληρότητα (mg CaCO3/l) 340

(#): όρια καλής/μέτριας κατάστασης επιφανειακών υδάτων τιμές παραμέτρων (Ετήσια Μέση Τιμή) σύμφωνα με την Απόφαση Εθν. Επιτρ. Υδάτων Αριθμ. οικ. 391 ΦΕΚ 1004/Β/24-4-2013 " Έγκριση των Σχεδίων
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, ….. και Δυτικής Πελοποννήσου» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 3. ΤΥΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΏΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6 Α Φάσης), και την ΚΥΑ υπ. 51354/2641/Ε103 ΦΕΚ 1909Β/8-12-2010 όπως ισχύει.

(*): όρια τιμών παραμέτρων υπογείων υδάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ. αρ. 39626/2208/Ε130 ΦΕΚ 2075Β/25-9-2009 «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υδάτων….», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
ΥΑ 1811 ΦΕΚ 3322Β/30-12-2011 «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών…..» και την ΚΥΑ υπ. αρ. 182314/1241/12-09-2016 «Τροποποίηση παραρτήματος ΙΙ του άρθρου…».

(^): Ετήσια Μέση Τιμή (ΕΜΤ)/Μέγιστη Επιτρεπόμενη Συγκέντρωση ΜΕΣ (η τιμές εξαρτώνται από την κατηγορία σκληρότητας mgCaCO3/l, Κατ. 1 (<40 mgCaCO3/l), Κατ. 2 (40-50 mgCaCO3/l), Κατ. 3 (50-100
mgCaCO3/l), Κατ. 4 (100-200 mgCaCO3/l), Κατ. 5 (>=200 mgCaCO3/l).) στον πίνακα αναφέρονται τα όρια της Κατ. 5.
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Πίνακας 12: Αποτελέσματα Προσδιορισμών σε δείγματα υδάτων που ελήφθησαν στις 05-12-2016 από τον ΧΥΤΑ Πατρών στη Ξερόλακκα
ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΑΞ1 ΕΚΞ2 ΕΚΞ3 ΓΑΞ3 ΓΚΞ1 ΓΚΞ2 ΓΚΞ4
Χ ΕΓΣΑ 87 306400 306090,81 305799 306400. 305860. 305874.6 305160.83
Ψ ΕΓΣΑ 87 4234360 4234671.25 4235074 4234357 4234945 4234930.8 4235944.03

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ

ΕΠΙΦ-Νο1
ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗ
ΑΓΩΓΟΥ

ΕΠΙΦ-Νο2
ΕΞΟΔΟΣ

ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗ
ΑΓΩΓΟΥ

ΕΠΙΦ- Νο1
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ- ΓΕΩΤ-Νο 3 ΓΕΩΤ-Νο 1 ΓΕΩΤ-Νο 2

Ιδιωτικό
πηγάδι
κατάντι

ΕΙΔΟΣ Επιφανειακό Επιφανειακό ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΗΓΑΔΙ-
ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΗ ΑΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΝΤΙ ΚΑΤΑΝΤΙ ΑΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΝΤΙ ΚΑΤΑΝΤΙ ΚΑΤΑΝΤΙ
ΒΑΘΟΣ Γεωτρ.(m)
ΗΜΕΡ. ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ 05-12-2016 05-12-2016 ΑΝΕΝΕΡΓΗ 05-12-2016 05-12-2016
Βάθος στάθμης Υδροφόρου (m) 9 6 3 ΟΡΙΑ ΟΡΙΑ

ΞΗΡΟ απόβλητο Επιφανειακά
ύδατα (#)

Υπόγεια
ύδατα(*)

pH 7.6 7.2 6.7 7.2 6-9 6.5-9.5
Αγωγιμότητα (μS/cm) 807 890 1317 820 2500
BOD (mg/l) 3.2 142 12.2 3.3 <4
COD (mg/l) <LOQ (15) 168 26 <LOQ (15) <125
NH4 (mg/l) 0.32 4.97 0.15 0.30 <1 0.5
NO3 (mg/l) 16.23 <1 48.70 0.38 <25 50
NO2 (mg/l) 0.13 <LOQ (0.02) 0.09 <LOQ (0.02) <0.05 0.5
SO4 (mg/l) 8 35 64 250
Cl (mg/l) 14.2 198.8 71 250
PO4 (mg/l)
As (μg/l) <LOD (0.39) 1.88 <LOD (0.39) <LOD (0.39) 30 10
Cd (μg/l) <LOD (0.054) <LOD (0.054) <LOD (0.054) <LOD (0.054) 0.25/1.5 (^) 5
Pb (μg/l) <LOD (0.58) <LOD (0.58) <LOD (0.58) <LOD (0.58) 1.2/14 (^) 25
Ni (μg/l) 7.3 7.3 14.8 21.6 4/34 (^) 20
Crtot (μg/l) <LOD (0.11) 2.18 <LOD (0.11) <LOD (0.11 50 50
Al (μg/l) 17.6 26.2 <10 10.1 200
Ολική Σκληρότητα (mg CaCO3/l) 400

(#): όρια καλής/μέτριας κατάστασης επιφανειακών υδάτων τιμές παραμέτρων (Ετήσια Μέση Τιμή) σύμφωνα με την Απόφαση Εθν. Επιτρ. Υδάτων Αριθμ. οικ. 391 ΦΕΚ 1004/Β/24-4-2013 " Έγκριση των Σχεδίων
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, ….. και Δυτικής Πελοποννήσου» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 3. ΤΥΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΏΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6 Α Φάσης), και την ΚΥΑ υπ. 51354/2641/Ε103 ΦΕΚ 1909Β/8-12-2010 όπως ισχύει.

(*): όρια τιμών παραμέτρων υπογείων υδάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ. αρ. 39626/2208/Ε130 ΦΕΚ 2075Β/25-9-2009 «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υδάτων….», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
ΥΑ 1811 ΦΕΚ 3322Β/30-12-2011 «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών…..» και την ΚΥΑ υπ. αρ. 182314/1241/12-09-2016 «Τροποποίηση παραρτήματος ΙΙ του άρθρου…».

(^): Ετήσια Μέση Τιμή (ΕΜΤ)/Μέγιστη Επιτρεπόμενη Συγκέντρωση ΜΕΣ (η τιμές εξαρτώνται από την κατηγορία σκληρότητας mgCaCO3/l, Κατ. 1 (<40 mgCaCO3/l), Κατ. 2 (40-50 mgCaCO3/l), Κατ. 3 (50-100
mgCaCO3/l), Κατ. 4 (100-200 mgCaCO3/l), Κατ. 5 (>=200 mgCaCO3/l).) στον πίνακα αναφέρονται τα όρια της Κατ. 5.
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Κατά την δειγματοληψία της 19-7-2016 δεν λήφθηκε δείγμα:
α) από την Γεώτρηση ΓΑΞ3 (ΓΕΩΤ-Νο 3) ανάντι του κυττάρου καθόσον η γεώτρηση έχριζε

καθαρισμού λόγω ύπαρξης μεγάλης ποσότητας στερεών και φυτικών υπολειμμάτων. Επιπλέον διαπιστώθηκε
ότι η διάτρηση δεν έχει φτάσει σε βάθος εντός του υδροφόρου αλλά οριακά λίγο βαθύτερα της ζώνη κύμανσης
της στάθμης του υδροφόρου με αποτέλεσμα η δειγματοληψία να καθίσταται δυσχερής.

β) από το σημείο ΕΚΞ2 (ΕΠΙΦ-Νο2 ΕΞΟΔΟΣ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗ ΑΓΩΓΟΥ) καθόσον επρόκειτο για
υγρό απόβλητο (στράγγισμα), το οποίο οδηγείται στην δεξαμενή καθίζησης και κατόπιν στο βιολογικό
καθαρισμό της πόλης της Πάτρας, ενώ η θέση ήταν χωρίς ροή από φυσικό επιφανειακό νερό ή όμβριο.

γ) από την γεώτρηση ΓΚΞ1 (ΓΕΩΤ-Νο 1) καθόσον έχει καταστραφεί και δεν αποτελεί σημείο ελέγχου.
Εναλλακτικά επιλέχθηκε το σημείο ΓΚΞ4 (ιδιωτικό πηγάδι),το οποίο εντοπίζεται περίπου 1250 m κατάντι των
ορίων του ΧΥΤΑ.

Από τις τιμές των παραμέτρων της πρώτης δειγματοληψίας (Πίνακας 11) προκύπτει ότι το δείγμα από το
ιδιωτικό πηγάδι ΓΚΞ4 παρουσιάζει τιμή οριακά εκτός ορίου (ΚΥΑ 39626-2208-Ε130-ΦΕΚ 2075Β/25-9-2009
και ΦΕΚ 3322Β/3012-2011) σε Ni (όριο 20 μg/l). Αυξημένη τιμή ΝΗ4 παρατηρήθηκε μόνο στο δείγμα από την
ΓΚΞ2 γεώτρηση. Οι υπόλοιπες τιμές  παραμέτρων είναι εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας.

Κατά τη δειγματοληψία της 05-12-2016 επίσης δεν λήφθηκε δείγμα από το σημείο ΕΚΞ2 (ΕΠΙΦ-Νο2
ΕΞΟΔΟΣ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗ ΑΓΩΓΟΥ) καθόσον διαπιστώθηκε εκ’ νέου η ύπαρξη υγρού απόβλητου
(στράγγισμα) όπως και στην πρώτη δειγματοληψία. Η ανάντι γεώτρηση αναφοράς ΓΑΞ3 είχε καθαριστεί και
πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία και σε αυτή. Όπως διαπιστώνεται από τον πίνακα 13, όλες οι παράμετροι
είναι εντός θεσμοθετημένων ορίων για τα υπόγεια και επιφανειακά δείγματα με εξαίρεση τις τιμές BOD, COD
και NH4 οι οποίες είναι αρκετά υψηλές στη γεώτρηση αναφοράς ΓΑΞ3 και υποδηλώνουν ότι σε αυτή εισέρχεται
ρυπαντικό φορτίο.

Τόσο η ύπαρξη στραγγισμάτων στων αγωγό όμβριων στο σημείο ΕΚΞ2 όσο και ο επηρεασμός της
γεώτρησης αναφοράς μπορούν να εξηγηθούν από το γεγονός ότι η απόθεση των απορριμμάτων στον εν λόγω
χώρο έχει δημιουργήσει έντονο μορφολογικό ανάγλυφο με αποτέλεσμα η ροή στραγγισμάτων να έχει
αναστραφεί προς το σημείο ΓΑΞ3 και προς την είσοδο του πλακοσκεπή αγωγού, ο οποίος βρίσκεται πλησίον
της ΓΑΞ3. Το φαινόμενο αυτό πιθανά να επιτείνεται στην χειμερινή περίοδο και κατά την διάρκεια έντονων
βροχοπτώσεων οπότε θα αυξάνεται η ροή του ρυπαντικού φορτίου προς αυτά τα σημεία.

Τα παραπάνω καθιστούν την παρακολούθηση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων επιτακτική και
πιθανά να απαιτείται από τον φορέα η πραγματοποίηση μετρήσεων συχνότερα κατά την διάρκεια του έτους.
Επιπλέον, η γεώτρηση ΓΑΞ3 πρέπει να εκβαθυνθεί έτσι ώστε να φτάσει σε βάθος μέσα στον υδροφόρο
(τουλάχιστον 5 m πέραν της ζώνης ετήσιας κύμανσης της στάθμης του υδροφόρου). Σε κάθε περίπτωση πρέπει
να ληφθούν μέτρα ώστε το φαινόμενο να μελετηθεί και να αντιμετωπιστεί έτσι ώστε οι τιμές των παραμέτρων
στα υπόγεια ύδατα να είναι εντός ορίων της σχετικής νομοθεσίας.

2.Β.2. ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης
Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας)

Ο ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας βρίσκεται στη θέση «Κάτω Βάθρες ή Γκούντα» Τ.Κ. Φλόκα, Δ.Ε Ωλενίας. Δ.
Δυτ. Αχαΐας, Π.Ε. Αχαΐας και εξυπηρετεί τους Δήμους Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου, καθώς και τις Δ.Ε.
Βραχναιίκων, Μεσσάτιδος και Παραλίας του Δ. Πατρέων Λόγω καταστάσεων εκτάκτων αναγκών,
περιστασιακά εντός του 2015 δέχθηκε απορρίμματα και από το Δήμο Πύργου Π.Ε. Ηλείας.

Ο ΧΥΤΑ εντοπίζεται στη λεκάνη απορροής ποταμών Πείρου-Βέργα-Πηνειού (GR28) ενώ τα υπόγεια
ύδατα στη περιοχή ανήκουν στο Σύστημα Μόβρης (GR0200100). Φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο
Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Αχαΐας.

Για τον εν λόγω ΧΥΤΑ έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 341/17693/12-05-14 ανανέωση της με αρ. 6440/19-
12-2001 ΑΕΠΟ από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Ελλάδος της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου με ισχύ μέχρι τις 12-05-2024, καθώς και η με αρ. πρωτ.
134758/3642/17-10-14 ανανέωση της με αριθμ. 827/24-11-2009 Άδειας λειτουργίας από την υπηρεσία μας με
ισχύ μέχρι τις 17-10-2019.
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Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ η ετήσια δυναμικότητα του χώρου ανέρχεται στους 24.000 τόνους/έτος, ενώ
σύμφωνα με τα στοιχεία του φορέα λειτουργίας του ΧΥΤΑ προκύπτει ότι η ποσότητα των εισερχομένων
αποβλήτων για το έτος 2015 ανήλθε στους 21.661 τόνους και η εναπομένουσα χωρητικότητα εκτιμάται περίπου
στα 110.691,00 m3 (3 έτη απομένουσα διάρκεια ζωής).

Για την παρακολούθηση των υπόγειων υδάτινων σωμάτων χρησιμοποιούνται τρείς (3) γεωτρήσεις (μία
ανάντι ΓΑΦ1, και δύο κατάντι ΓΚΦ2, ΓΚΦ3) και ένα επιφανειακό (κατάντι ΕΚΦ4) ενώ δεν υπάρχουν
επιφανειακά υδάτινα σώματα ανάντι (Εικόνα 8).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Φορέας Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Δ.Ε. Αχαΐας

Θέση «Κάτω Βάθρες ή Γκούντα»
Τ.Κ. Φλόκα
Δ.Ε. Ωλενίας

Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Εξυπηρετεί Δήμους Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου, καθώς και τις Δ.Ε. Βραχναιίκων,
Μεσσάτιδος και Παραλίας του Δ. Πατρέων

Δυναμικότητα 24.000,00 τόνους/έτος
Συντετγ. ΕΓΣΑ 87 x: 292830.6 y: 4210542

Λεκάνη απορροή ποταμού Πείρου-Βέργα-Πηνειού (GR28)
Υπόγεια Ύδατα Σύστημα Μόβρης (GR0200100)

Γεωτρήσεις Παρακολούθησης
Υπόγειων Υδάτων 3 (μία ανάντι ΓΑΦ1, και δύο κατάντι ΓΚΦ2, ΓΚΦ3)

Σημεία Παρακολούθησης
επιφανειακών υδάτων 1 (κατάντι ΕΚΦ4)

ΑΕΠΟ η με αρ. πρωτ. 341/17693/12-05-14 ανανέωση της με αρ. 6440/19-12-2001
ΑΕΠΟ

Ισχύς ΑΕΠΟ 12-05-2024

Άδεια λειτουργίας η με αρ. πρωτ. 134758/3642/17-10-14 ανανέωση της με αριθμ. 827/24-11-2009
Άδειας λειτουργίας

Ισχύς άδειας λειτουργίας 17-10-2019

Σε θέσεις παρακολούθησης των υδάτων στον συγκεκριμένο ΧΥΤΑ πραγματοποιήθηκαν 2
δειγματοληψίες, η πρώτη στις 26-7-2016 και η δεύτερη στις 14-11-2016. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται
παρακάτω στον Πίνακα 13.

Από τις τιμές των παραμέτρων στα υπόγεια ύδατα που ελήφθησαν στις 26-7-2016 διαπιστώθηκε μεγάλη
επιβάρυνση στις τιμές αγωγιμότητας, BOD, COD, NH4, και Ni στην γεώτρηση ΓΚΦ2 η οποία εντοπίζεται πολύ
κοντά στο κύτταρο. Σύμφωνα με το υπ. αρ. 272/4-11-2016 έγγραφο του φορέα λειτουργίας διαπιστώθηκε ότι η
γεώτρηση έχει υποστεί σοβαρή διάβρωση από στραγγίσματα και αποφασίστηκε η σφράγισή της και ο ορισμός
νέων σημείων παρακολούθησης στα πλαίσια κατασκευής νέου κυττάρου και επέκτασης της μονάδας
επεξεργασίας  των υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης.

Από τους προσδιορισμούς στα δείγματα της δεύτερης δειγματοληψίας δεν διαπιστώθηκαν επιβαρύνσεις
στα δείγματα των υπόγειων υδάτων (ΓΑΦ1, ΓΚΦ3) αλλά εκτός ορίων τιμές σε ΝΗ4 και ΝΟ2 στο δείγμα
επιφανειακού νερού ΕΚΦ4.

Γενικότερα και στα πλαίσια ελέγχου της εγκατάστασης έχουν παρατηρηθεί πολλά προβλήματα λόγω
διαφυγής σταργγισμάτων κατά την περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων, τα οποία φαίνεται να μην μπορούν
να αντιμετωπιστούν με τον υπάρχοντα τεχνικό εξοπλισμό της εγκατάστασης. Επέκταση της μονάδας
επεξεργασίας και αύξηση της διαστασιολόγησης της δεξαμενής των υγρών αποβλήτων πιθανά να αντιμετώπιζε
σε μεγάλο βαθμό τα όποια προβλήματα.
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Πίνακας 13: Αποτελέσματα Προσδιορισμών σε δείγματα υδάτων που ελήφθησαν στις 26-07-2016 και 14-11-2016 από τον ΧΥΤΑ Δυτ. Αχαΐας
ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΑΦ1 ΓΚΦ2 ΓΚΦ3 ΕΚΦ4 ΓΑΦ1 ΓΚΦ2 ΓΚΦ3 ΕΚΦ4
Χ ΕΓΣΑ 87 292944.1 292727.25 292679.57 292682.05 292944.1 292727.25 292679.57 292682.05
Ψ ΕΓΣΑ 87 4210411 4210175.7 4210189.4 4210168.86 4210411 4210175.7 4210189.4 4210168.86
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ
ΕΙΔΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Επιφανειακό ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Επιφανειακό
ΘΕΣΗ ΑΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΝΤΙ ΚΑΤΑΝΤΙ ΑΝΑΝΤΙ ΑΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΝΤΙ ΚΑΤΑΝΤΙ ΑΝΑΝΤΙ
ΒΑΘΟΣ Γεωτρ.(m)
ΗΜΕΡ. ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ 26-7-2016 26-7-2016 26-7-2016 26-7-2016 14-11-2016 14-11-2016 14-11-2016
Βάθος στάθμης
Υδροφόρου (m) 19.4 11.3 3.9 ΞΗΡΟ ΟΡΙΑ ΟΡΙΑ

Επιφανειακά
ύδατα (#)

Υπόγεια
ύδατα(*)

pH 8.7 7.7 9.2 8.8

Σφ
ρα

γι
σμ

έν
η

9.1 8.1 6-9 6.5-9.5
Αγωγιμότητα (μS/cm) 383 4100 723 380 710 498 2500
BOD (mg/l) <1 29.4 <1 2.5 1.7 1.8 <4
COD (mg/l) <LOQ (15) 150 <LOQ (15) <LOQ (15) <LOQ (15) <LOQ (15) <125
NH4 (mg/l) 0.06 38.95 <0.13 0.11 0.01 2.03 <1 0.5
NO3 (mg/l) 1.09 6.55 <1 0.28 0.34 24.7 <25 50
NO2 (mg/l) <LOQ (0.02) <LOQ (0.02) <LOQ (0.02) <LOQ (0.02) <LOQ (0.02) 1.69 <0.05 0.5
SO4 (mg/l) <10 <10 <10 0 0 250
Cl (mg/l) 28.4 28.4 250
PO4 (mg/l) 0.04
As (μg/l) <LOD (0.39) <LOD (0.39) <LOD (0.39) <LOQ (1.18) <LOQ (1.18) <LOQ (1.18) 30 10
Cd (μg/l) <LOD (0.054) <LOD (0.054) <LOD (0.054) <LOD (0.054) <LOD (0.054) <LOD (0.054) 0.25/1.5 (^) 5
Pb (μg/l) <LOD (0.58) <LOD (0.58) <LOD (0.58) <LOD (0.58) <LOD (0.58) <LOD (0.58) 1.2/14 (^) 25
Ni (μg/l) <LOD (1.22) 51 <LOD (1.22) <10 <10 <10 4/34 (^) 20
Crtot (μg/l) <LOD (0.11) 15.8 <LOD (0.11) <LOD (0.11) <LOD (0.11) <LOD (0.11) 50 50

Al (μg/l) 8.67 53.2 9.16 <10 <10 <10 200
Ολική Σκληρότητα (mg
CaCO3/l) 268

(#): όρια καλής/μέτριας κατάστασης επιφανειακών υδάτων τιμές παραμέτρων (Ετήσια Μέση Τιμή) σύμφωνα με την Απόφαση Εθν. Επιτρ. Υδάτων Αριθμ. οικ. 391 ΦΕΚ 1004/Β/24-4-2013 " Έγκριση των Σχεδίων
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, ….. και Δυτικής Πελοποννήσου» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 3. ΤΥΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΏΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6 Α Φάσης), και την ΚΥΑ υπ. 51354/2641/Ε103 ΦΕΚ 1909Β/8-12-2010 όπως ισχύει.

(*): όρια τιμών παραμέτρων υπογείων υδάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ. αρ. 39626/2208/Ε130 ΦΕΚ 2075Β/25-9-2009 «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υδάτων….», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
ΥΑ 1811 ΦΕΚ 3322Β/30-12-2011 «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών…..» και την ΚΥΑ υπ. αρ. 182314/1241/12-09-2016 «Τροποποίηση παραρτήματος ΙΙ του άρθρου…».
(^): Ετήσια Μέση Τιμή (ΕΜΤ)/Μέγιστη Επιτρεπόμενη Συγκέντρωση ΜΕΣ (η τιμές εξαρτώνται από την κατηγορία σκληρότητας mgCaCO3/l, Κατ. 1 (<40 mgCaCO3/l), Κατ. 2 (40-50 mgCaCO3/l), Κατ. 3 (50-100 mgCaCO3/l),
Κατ. 4 (100-200 mgCaCO3/l), Κατ. 5 (>=200 mgCaCO3/l).) στον πίνακα αναφέρονται τα όρια της Κατ. 5.
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2.Β.3. ΧΥΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας)

Ο ΧΥΤΑ Αν. Αιγιαλείας βρίσκεται στη θέση «Κακιχούνι» Τ.Κ. Αμπελοκήπων, Δ.Ε. Αιγείρας, Δήμου
Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας και εξυπηρετεί τις Δ.Ε. Αιγείρας, Ακράτας και Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας.
Φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης

Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας. Η εγκατάσταση εντοπίζεται στη λεκάνη απορροής ρεμάτων παραλίας
Βόρειας Πελοποννήσου (GR27) ενώ τα υπόγεια ύδατα στη περιοχή ανήκουν στο Σύστημα Βόρειας Αχαΐας
(GR0200140).

Για τον εν λόγω ΧΥΤΑ έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 5278/01-11-2001 ΑΕΠΟ από τη Δ/νση
Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Π.Δ.Ε. (νυν Δ/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.
Ελλάδος και Ιονίου) με ισχύ μέχρι τις 31-12-2013 (υπό ανανέωση αρ. πρωτ. 3/07-02-2017 αίτημα ανανέωσης),
καθώς και η με αρ. πρωτ. 336360/9938/31-12-13 ανανέωση (παράταση ισχύος) της υπ΄ αριθμ. 13/10-01-07
(ορθή επανάληψη 19-02-07) Άδειας λειτουργίας, από την υπηρεσία μας με ισχύ μέχρι τις 31-12-14.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΥΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Φορέας Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Δ.Ε. Αχαΐας

Θέση «Κακιχούνι»
Τ.Κ. Αμπελοκήπων
Δ.Ε. Αιγείρας

Δήμος Αιγιαλείας
Εξυπηρετεί Δ.Ε. Αιγείρας, Ακράτας και Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας

Δυναμικότητα 11.830,00 τόνους/έτος
Συντετγ. ΕΓΣΑ 87 x: 353602.8 y: 4220655.3

Λεκάνη απορροή ποταμού Ρεμάτων παραλίας Βόρειας Πελοποννήσου (GR27)
Υπόγεια Ύδατα Σύστημα Βόρειας Αχαΐας (GR0200140)

Γεωτρήσεις Παρακολούθησης
Υπόγειων Υδάτων Τέσσερις κατάντι (ΓΚΑ1, ΓΚΑ2, ΓΚΑ3, ΓΚΑ4)

Σημεία Παρακολούθησης
επιφανειακών υδάτων -

ΑΕΠΟ η με αρ. πρωτ. 5278/01-11-2001 ΑΕΠΟ
Ισχύς ΑΕΠΟ 31-12-2013 (υπό ανανέωση με υπ. αρ. 3/07-02-2017 αίτημα ανανέωσης φορέα)

Άδεια λειτουργίας η με αρ. πρωτ. 336360/9938/31-12-13 ανανέωση (παράταση ισχύος) της υπ΄
αριθμ. 13/10-01-07 (ορθή επανάληψη 19-02-07) Άδεια λειτουργίας

Ισχύς άδειας λειτουργίας 31-12-14

Για την παρακολούθηση των υπόγειων υδάτινων σωμάτων έχουν καθοριστεί από τον φορέα διαχείρισης
τέσσερις (4) γεωτρήσεις ΓΚΑ1, ΓΚΑ2, ΓΚΑ3 και ΓΚΑ4 (Εικόνα 9). Λόγω της εφαρμογής εργασιών βελτίωσης
(αρ. πρωτ. 4018/23-9-2016 του Δήμου Αιγιαλείας) από τον φορέα λειτουργίας και κατόπιν ελέγχων και
ενεργειών της υπηρεσίας μας κρίθηκε σκόπιμο η παρακολούθηση των υδάτων του ΧΥΤΑ θα ξεκινήσει από το
2017.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Εφαρμογή Συμπληρωματικού μέτρου 5.04 Υδατικού Διαμερίσματος 02 για τον έλεγχο εκπομπής ρύπων σε συγκεκριμένα τμήματα ποταμών της Π.Δ.Ε

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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1. Δημιουργήθηκαν βάσεις δεδομένων που αφορούν σημειακές πιέσεις στα
υδατικά σώματα της Π.Ε Αχαΐας (Ελαιοτριβεία, κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις)

2. Επιβλήθηκαν κυρώσεις από το ΚΕΠΠΕ στις δύο μονάδες επεξεργασίας
γάλακτος και στη μονάδα επεξεργασίας τυρογάλακτος για μη ορθή
διαχείριση των παραγόμενων υγρών αποβλήτων κατά παράβαση της
ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων
περιβαλλοντικών όρων

3. Δεν διαπιστώθηκε από τους ελέγχους απ’ ευθείας διάθεση επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων στον ποταμό

4. Οι ετήσιες μέσες τιμές (ΕΜΤ) των χημικών παραμέτρων που
προσδιορίστηκαν δεν ξεπερνούν το όριο καλής/μέτριας κατάστασης (με
εξαίρεση τα [ΝΟ2])

5. Οι τιμές των μικροβιολογικών παραμέτρων δείχνουν ότι το τμήμα αυτό του
ποταμού επηρεάζεται από των αγωγό όμβριων υδάτων της πόλης των
Καλαβρύτων αλλά και πιθανά από διάχυτη ρύπανση από την κτηνοτροφική
δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή

 Επιχειρησιακή παρακολούθηση σε περισσότερες θέσεις ανάντι
και κατάντι των ΒΡ1 και ΒΡ5 (από το ύψος του Κέρτεζι και έως
την Κ. Ζαχλωρού)

 Λεπτομερής γεωχωρική καταγραφή κάθε είδους και μεγέθους
κτηνοτροφικής εγκατάστασης (νόμιμης και τυχόν παράνομης)
σε απόσταση τουλάχιστον 250 m εκατέρωθεν από τον ποταμό.

 Έλεγχος του δικτύου απορροής όμβριων υδάτων της πόλης των
Καλαβρύτων έτσι ώστε να εντοπιστούν τυχόν παράνομες
συνδέσεις ακαθάρτων ή άλλων αποβλήτων σε αυτό.

 Δράσεις ενημέρωσης των κτηνοτρόφων σχετικά με τον τρόπο
διαχείρισης των αποβλήτων των σταβλικών εγκαταστάσεων και
τις επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός συγκεκριμένων μεταποιητικών

δραστηριοτήτων για το 2016
2. Τον Δεκέμβριο 2016 ολοκληρώθηκε η απογραφή των κτηνοτροφικών

εγκαταστάσεων ενώ έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό η απογραφή των
ελαιοτριβείων της Π.Ε. Ηλείας.

3. Οι ετήσιες μέσες τιμές (ΕΜΤ) των χημικών παραμέτρων που
προσδιορίστηκαν δεν ξεπερνούν το όριο καλής/μέτριας κατάστασης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 Ολοκλήρωση της γεωχωρικής βάσης δεδομένων

δραστηριοτήτων και κατάρτισης σχεδίου ελέγχων
 Συνέχιση συμπληρωματικής εποπτικής παρακολούθησης

συγκεκριμένων χημικών παραμέτρων.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Δημιουργήθηκε βάση γεωχωρικών δεδομένων των ελαιοτριβείων της Π.Ε.
Αχαΐας

2. Εντοπίστηκαν και ελέγχθηκαν δύο (2) ελαιοτριβεία στο συγκεκριμένο
τμήμα του Παραπείρου ποταμού και επιπλέον τρία (3) ελαιοτριβεία στην
ευρύτερη περιοχή του Πείρου ποταμού καθώς και δυο (2) ελαιοτριβεία στο
ρέμα Σερδίνης

3. Διαπιστώθηκε παράβαση σε σχέση με την στεγανότητα της
εδαφοδεξαμενής ενός ελαιοτριβείου στην ευρύτερη περιοχή του Πείρου
ποταμού

4. Οι ετήσιες μέσες τιμές (ΕΜΤ) των χημικών παραμέτρων που
προσδιορίστηκαν δεν ξεπερνούν το όριο καλής/μέτριας κατάστασης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 Επικαιροποίηση της γεωχωρικής βάσης δεδομένων των

ελαιοτριβείων της Π.Ε. Αχαΐας
 Συνέχιση συμπληρωματικής εποπτικής παρακολούθησης

συγκεκριμένων χημικών παραμέτρων σε επιπλέον θέσεις
κατάντι της ΒΙ.ΠΕ Πατρών.

Συμπερασματικά η εποπτική παρακολούθηση των συγκεκριμένων χημικών παραμέτρων δεν υποδηλώνει κάποια συστηματική ρύπανση από σημειακές
πηγές ρύπανσης και για τα τρία τμήματα των ποταμών. Αντίθετα η μικροβιολογικές παράμετροι στο Βουραϊκό ποταμό υποδηλώνουν επίδραση από τον αγωγό
όμβριων της πόλης των Καλαβρύτων αλλά και πιθανά από διάχυτες πηγές ρύπανσης λόγω της κτηνοτροφικής δραστηριότητας (βόσκηση).

Γενικότερα στα επιφανειακά ύδατα περιστασιακά επεισόδια υποβάθμισης τους είναι δυνατόν να συμβαίνουν όταν παρανόμως απορρίπτονται υγρά
απόβλητα. Το φαινόμενο της απόρριψης είναι δυνατό να περιοριστεί βραχυπρόθεσμα με μέτρα αστυνόμευσης και σε συνδυασμό με το Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αποβλήτων, το οποίο έχει ενεργοποιηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και θα δίνει πληροφορίες σχετικά με τα παραγόμενα απόβλητα
δραστηριοτήτων και τους διαχειριστές τους. Πιθανότερα δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης περιβαλλοντικής παιδείας να έχουν καλύτερα μακροπρόθεσμα
αποτελέσματα.
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2. Εφαρμογή Συμπληρωματικών Μέτρων ΟΣ_ΥΔ02_3 Υδατικού Διαμερίσματος 02 και WD04S090 Υδατικού Διαμερίσματος 04 που αφορούν έλεγχο
εκπομπής ρύπων στα ύδατα πλησίον ΧΥΤΑ

ΧΥ
ΤΑ

 Ν
ΑΥ

Π
ΑΚ

ΤΟ
Υ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Οι μετρούμενες παράμετροι στα υπόγεια ύδατα των σημείων παρακολούθησης
του ΧΥΤΑ Ναυπάκτου και τις δυο φορές, είναι εντός των ορίων της κείμενης
νομοθεσίας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 Συνέχιση του προγράμματος παρακολούθησης

ΧΥ
ΤΑ

 Α
ΓΡ

ΙΝ
ΙΟ

Υ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. οι μετρούμενες παράμετροι στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα των θέσεων

που έγινε δειγματοληψία στο ΧΥΤΑ Αγρινίου είναι εντός των ορίων της
κείμενης νομοθεσίας, μικρή εξαίρεση αποτελούν τα δείγματα από την
γεώτρηση ΓΚΛ4 ως προς τις τιμές του Αμμώνιου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 Συνέχιση του προγράμματος παρακολούθησης

ΧΥ
ΤΑ
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ΑΛ

ΑΙ
ΡΟ

Υ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Οι γεωτρήσεις παρακολούθησης κατάντι  δεν έχουν φτάσει σε βάθος

διάτρησης εντός του υδροφόρου ορίζοντα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή
η παρακολούθηση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων κατάντι του κυτάρου

2. Η ανάντι γεώτρηση αναφοράς στη μια δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε
παρουσιάζει υψηλή περιεκτικότητα χλωριούχων ιόντων και υψηλή τιμής
ηλεκτρικής αγωγιμότητας τα οποία υποδηλώνουν πιθανή υφαλμύρινση του
υδροφόρου της περιοχής.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 Εκβάθυνση των κατάντι γεωτρήσεων ΓΚΠ1 και ΓΚΠ2

ώστε αυτές να εισέλθουν εντός του υδροφόρου
ορίζοντα. Σε περίπτωση όπου αυτό δεν είναι τυχόν
τεχνικά εφικτό θα πρέπει να οριστούν/διανοιχτούν
πλησίον των ορίων του ΧΥΤΑ νέα σημεία
παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων

 Περαιτέρω εποπτική παρακολούθηση στην ανάντι
γεώτρηση αναφοράς ΓΑΠ3 για την εξήγηση της υψηλής
περιεκτικότητας χλωριούχων ιόντων και της υψηλής
τιμής ηλεκτρικής αγωγιμότητας
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Ο ΧΥΤΑ ήταν εκτός λειτουργίας από τον Ιούλιο του 2013 έως και τον
Οκτώβριο του 2015

2. Η επαναλειτουργία του εν λόγω χώρου αποφασίστηκε τον Οκτώβριο του 2015
και μόνο περιστασιακά ως κατεπείγουσα για την αποφυγή κινδύνου για τη
δημόσια υγεία.

3. Το 2016 εκκρεμούσε εγκατάσταση εργολάβου για πραγματοποίηση εργασιών
στα κύτταρα Κ1 και Κ2

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 Ολοκλήρωση προγραμματισμένων εργασιών,

διευθέτηση-καθαρισμός σημείων παρακολούθησης
υδάτων και ένταξη στο πρόγραμμα παρακολούθησης
του 2017.

ΧΥ
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 Π
ΑΤ

ΡΩ
Ν

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Η διάτρηση στη Γεώτρηση ΓΑΞ3, ανάντι του κατάρρου, δεν έχει φτάσει σε

βάθος εντός του υδροφόρου αλλά οριακά λίγο βαθύτερα της ζώνη κύμανσης
της στάθμης του υδροφόρου με αποτέλεσμα η δειγματοληψία να καθίσταται
δυσχερής.

2. Ο πλακοσκεπής αγωγός όμβριων που διέρχεται κάτω από το κύτταρο δέχεται
ρυπαντικό φορτίο (στραγγίσματα) στην είσοδό του ανάντι.

3. Κατά την πρώτη δειγματοληψία αυξημένη τιμή ΝΗ4 παρατηρήθηκε μόνο στο
δείγμα από την ΓΚΞ2 γεώτρηση και τιμή Ni οριακά εκτός ορίου στη θέση
ΓΚΞ4, ενώ όλες οι λοιπές παράμετροι είναι εντός θεσμοθετημένων ορίων.

4. Κατά την δεύτερη δειγματοληψία όλες οι παράμετροι είναι εντός
θεσμοθετημένων ορίων για τα υπόγεια και επιφανειακά δείγματα με εξαίρεση
τις τιμές BOD, COD και NH4 στη γεώτρηση αναφοράς ΓΑΞ3, οι οποίες είναι
αρκετά υψηλές και υποδηλώνουν ότι στη γεώτρηση αναφοράς εισέρχεται
ρυπαντικό φορτίο.

5. Τόσο η ύπαρξη στραγγισμάτων στων αγωγό όμβριων στο σημείο ΕΚΞ2 όσο
και ο επηρεασμός της γεώτρησης αναφοράς μπορούν να εξηγηθούν από το
γεγονός ότι η απόθεση των απορριμμάτων στον εν λόγω χώρο έχει
δημιουργήσει έντονο μορφολογικό ανάγλυφο με αποτέλεσμα η ροή
στραγγισμάτων να έχει αναστραφεί προς το σημείο ΓΑΞ3 και προς την είσοδο
του πλακοσκεπή αγωγού, ο οποίος βρίσκεται πλησίον της ΓΑΞ3.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 Εκβάθυνση Γεώτρησης ΓΑΞ3 ώστε να φτάσει σε ικανό

βάθος μέσα στον υδροφόρο (τουλάχιστον 5 m πέραν της
ζώνης ετήσιας κύμανσης της στάθμης του υδροφόρου) ή
ανόρυξη νέας σε θέση όπου θα εξασφαλίζονται τιμές
αναφοράς των μετρούμενων χημικών παραμέτρων

 Επιχειρησιακή παρακολούθηση των επιφανειακών και
υπόγειων υδάτων (μηνιαία)

 Αναστροφή της ροής των στραγγισμάτων προς την θέση
ΓΑΞ3 και προς την είσοδο του πλακοσκεπή αγωγού
(παροχέτευση των στραγγισμάτων προς την δεξαμενή
καθίζησης και κατόπιν στο βιολογικό καθαρισμό)
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1. Η γεώτρηση ΓΚΦ2, η οποία εντοπίζεται πολύ κοντά στο κύτταρο έχει

διαβρωθεί και τέθηκε εκτός λειτουργίας (τσιμέντωση)
2. Από τους προσδιορισμούς στα δείγματα της δεύτερης δειγματοληψίας δεν

διαπιστώθηκαν επιβαρύνσεις στα δείγματα των υπόγειων υδάτων (ΓΑΦ1,
ΓΚΦ3) αλλά εκτός ορίων τιμές σε ΝΗ4 και ΝΟ2 στο δείγμα επιφανειακού
νερού ΕΚΦ4

3. Στα πλαίσια ελέγχου της εγκατάστασης έχουν παρατηρηθεί πολλά προβλήματα
λόγω διαφυγής σταργγισμάτων κατά την περίοδο έντονων καιρικών
φαινομένων, τα οποία φαίνεται να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον
υπάρχοντα τεχνικό εξοπλισμό της εγκατάστασης. Επέκταση της μονάδας
επεξεργασίας και αύξηση της διαστασιολόγησης της δεξαμενής των υγρών
αποβλήτων πιθανά να αντιμετώπιζε σε μεγάλο βαθμό τα όποια προβλήματα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 Επέκταση της μονάδας επεξεργασίας και αύξηση της

διαστασιολόγησης της δεξαμενής υποδοχής των
παραγόμενων στραγγισμάτων. Μελέτη για τυχόν
διαφορετική διαχείριση των στραγγισμάτων (π.χ.
δημιουργία αποχετευτικού συστήματος κ.α.)

 Παρακολούθηση και συνεχής καθαρισμός του
περιμετρικού αγωγού όμβριων του κύτταρου και
έλεγχος στεγανότητάς του.

 Εξέταση καταλληλότητας του υλικού επικάλυψης των
απορριμμάτων

 Επίσπευση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την
επέκταση του ενεργού κύτταρου.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Λόγω της ανάγκης εφαρμογής εργασιών βελτίωσης από τον φορέα

λειτουργίας, κατόπιν Επιβολής Προστίμου λόγω μη τήρησης των
εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, η παρακολούθηση των υδάτων του
ΧΥΤΑ θα ξεκινήσει από το 2017.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 Υλοποίηση εργασιών βελτίωσης από τον φορέα

λειτουργίας όπως περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.
4018/23-9-2016 εγγράφου του Δήμου Αιγιαλείας

 Καθαρισμός των γεωτρήσεων
 Καθορισμός γεώτρησης αναφοράς ανάντι του ΧΥΤΑ
 Ορισμός σημείων παρακολούθησης για τα επιφανειακά

ύδατα

Γενικότερα για τους ΧΥΤΑ που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα παρακολούθησης για το 2016 τα υπόγεια ύδατα δεν φαίνεται να δέχονται σοβαρές μορφές
πίεσης από την διαχείριση των αποβλήτων εντός των εγκαταστάσεων. Πιέσεις φαίνεται να δέχονται κυρίως τα επιφανειακά ύδατα από περιστατικά επεισόδια
υποβάθμισής τους κυρίως λόγω αστοχίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Διαφαίνεται ότι τα επεισόδια αυτά επιτείνονται περισσότερο κατά την υγρή
περίοδο με την αύξηση των βροχοπτώσεων. Καλύτερος περαιτέρω σχεδιασμός, διαστασιολόγηση εγκαταστάσεων και αναβάθμιση εξοπλισμού θα αντιμετώπιζε
ακόμα και αυτά τα περιστασιακά επεισόδια.

Για  τις περισσότερες γεωτρήσεις παρακολούθησης δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία από την φάση κατασκευής τους, τα οποία θα μπορούσαν να
βοηθήσουν στην ερμηνεία αποτελεσμάτων από το πρόγραμμα παρακολούθησης. Συγκεκριμένα δεν υπάρχει λεπτομερής περιγραφή των διατρηθέντων
γεωλογικών σχηματισμών καθώς και τα βάθη στα οποία αυτοί συναντήθηκαν. Δεν είναι γνωστό το είδος και βάθη σωλήνωσης. Δεν έχουν γίνει εργαστηριακοί
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προσδιορισμοί περατότητας στους διατρηθέντες γεωλογικούς σχηματισμούς. Δεν υπάρχουν καθορισμένες πήγες τροφοδοσίας των υπόγειων υδροφόρων και
ενδεικτικοί χάρτες υδραυλικών κλίσεων τους για τις ευρύτερες περιοχές των ΧΥΤΑ (κλίμακας τουλάχιστον 1:25000).

Δεδομένου ότι οι ΧΥΤΑ θα αποτελούν δυνητικές σημειακές πηγές ρύπανσης για πολλά χρόνια ακόμα και μετά την αποκατάστασή τους κρίνεται σκόπιμο:
Α) να συλλεχθούν πλήρη δεδομένα για την στρωματογραφία των υποκείμενων γεωλογικών σχηματισμών και την υδρογεωλογία της ευρύτερης περιοχής σε
μεγάλη κλίμακα
Β) το πρόγραμμα παρακολούθησης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων αυτών των εγκαταστάσεων να είναι ποιο επιχειρησιακό και να περιλαμβάνει
συγκεκριμένους τρόπους αντίδρασης όταν διαπιστώνονται επεισόδια ρύπανσης ή υπερβάσεις τιμών συγκεκριμένων χημικών παραμέτρων.
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Εικόνα 4: Θέσεις δειγματοληψίας υδάτων ΧΥΤΑ Ναυπάκτου
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Εικόνα 5: Θέσεις δειγματοληψίας υδάτων ΧΥΤΑ Αγρινίου
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Εικόνα 6: Θέσεις δειγματοληψίας υδάτων ΧΥΤΑ Παλαίρου
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Εικόνα 7: Θέσεις δειγματοληψίας υδάτων ΧΥΤΑ Πατρών
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Εικόνα 8: Θέσεις δειγματοληψίας υδάτων ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας
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Εικόνα 9: Θέσεις δειγματοληψίας υδάτων ΧΥΤΑ Ανατολικής Αιγιαλείας


