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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν3316/2005.  
 
 
ΕΡΓΟ ΜΟΠΑΚ 
 
Εισερχόμενα υλικά 
Στην ΜΟΠΑΚ θα επεξεργάζονται: 
 Περιεχόμενο μπλε / κίτρινων κάδων αστικών αποβλήτων (ΑΑ) (ανακυκλώσιμα) 
 Περιεχόμενο πράσινων / γκρι κάδων ΑΑ ή σύμμεικτο 
 Περιεχόμενο καφέ κάδων (βιοαπόβλητα διαχωρισμένα στην Πηγή). 
 
Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και 
Μεγανησίου (32.000 τόνους/ έτος).   
 
Στον μηχανικό διαχωρισμό θα οδηγούνται μετά από Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) 40 τόνοι/ημέρα το χειμώνα 
και 100 τόνοι/ημέρα το θέρος (στην αιχμή).   
 
Δυναμικότητα  
Η δυναμικότητα στο τμήμα προεπεξεργασίας ανέρχεται σε 12 τόνους/ώρα.  Η επεξεργασία για το 
φορτίο του χειμώνα θα καλύπτεται με 6ωρη λειτουργία, 5 ημέρες /εβδομάδα, ενώ για το φορτίο του 
θέρους (αιχμή) θα καλύπτεται με 12ωρη λειτουργία, 6 ημέρες /εβδομάδα.   
 
Ο μηχανικός διαχωρισμός θα αποτελείται από 1 γραμμή επεξεργασίας για λειτουργία 12 τόνων/ 
ώρα.  Τα ΑΑ των μπλε κάδων θα επεξεργάζονται στην ίδια γραμμή επεξεργασίας με τα ΑΑ των 
πράσινων/ γκρι κάδων (4 ημέρες / εβδομάδα θα επεξεργάζονται τα ΑΑ των πράσινων/ γκρι κάδων και 2 
ημέρες / εβδομάδα μετά από πλύση της γραμμής θα επεξεργάζονται τα ΑΑ των μπλε κάδων).   
 
Στο τμήμα κομποστοποίησης, το οποίο αποτελείται από 4 τούνελ, η δυναμικότητα είναι 16.000 τόνους 
/έτος με πληρότητα 50% (ύψος σωρών 4 μ.) και χρόνο παραμονής 14 ημερών (ή 14.000 τόνους /έτος με 
με πληρότητα 20% (ύψος σωρών 2,5 μ.) και χρόνο παραμονής 10 ημερών) και θα παράγεται: 
Α) compost τύπου Α από το διαχωρισμένο οργανικό των γκρι / πράσινων κάδων, το οποίο θα 
χρησιμοποιείται για εργασίες επίχωσης ΧΥΤΑ και αποκατάστασης ανενεργών λατομείων (σύμφωνα με 
την ΚΥΑ 56366/4351, ΦΕΚ/Β/3339/12.12.2014). 
Β) compost από καφέ κάδους, το οποίο θα χρησιμοποιείται για εργασίες αναδάσωσης, 
τα οποία θα έχουν επαρκώς σταθεροποιηθεί στον χώρο ωρίμανσης για 6 εβδομάδες. 
 
Προϊόντα 
Η μονάδα παράγει: 
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 Συσκευασίες (μέταλλα, σίδηρος/ αλουμίνιο, κράματα, πλαστικά, γυάλινες φιάλες, χαρτί, χαρτόνι, 
ελαφρύ κλάσμα μη βιογενών οργανικών -  κυρίως πλαστικά films), περίπου 5.000 τόνοι/έτος.  Τα 
ανακτημένα υλικά συσκευασιών θα οδηγούνται σε δευτερογενείς χρήστες για ανακύκλωση μέσω των 
ΚΔΑΥ Πάτρας ή Ιωαννίνων.   

 Compost από καφέ κάδους και πράσινα για αναδάσωση των όρεων (Πύργος, Ελάτη, Αγ. Ηλίας) 
της νήσου Λευκάδας.  Προσδιορίζεται σε περίπου 3.000 τόνους /έτος. 

 Compost τύπου Α από σύμμεικτα αστικά απόβλητα (πράσινους κάδους), το οποίο, εφόσον πληροί 
τα κριτήρια της ΚΥΑ 56366/4351 (ΦΕΚ/Β/3339/12.12.2014), μπορεί να χρησιμοποιηθεί  

o ως υλικό επίχωσης ή αποκατάστασης εδάφους σε εν ενεργεία εξορυκτικές 
δραστηριότητες,  

o ως υλικό προς διαμόρφωση αναγλύφου (landscaping), υπό την προϋπόθεση ότι η τελική 
στρώση επικάλυψης του νέου αναγλύφου θα αποτελείται από φυτική γη πάχους 
τουλάχιστον ενός (1) μέτρου,  

o ως υλικό καθημερινής και τελικής επικάλυψης σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ),  
o σε εργασίες επίχωσης – αποκατάστασης εδάφους σε ανενεργά, προς αποκατάσταση, 

ορυχεία, λατομεία, μεταλλεία,  
o ως υλικό αποκατάστασης σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ),  
o ως υλικό βιοφίλτρου για την απορρόφηση οσμών από βιομηχανικές εγκαταστάσεις με 

δύσοσμα απαέρια, εξαερισμών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, 
μηχανικής διαλογής, κομποστοποίησης, μαζικής διατήρησης ζώων κ.λπ..   

Προσδιορίζεται σε περίπου 5.000 – 6.000 τόνους /έτος. 
 
Υπόλειμμα προς ΧΥΤΥ 
Αδρανές ως επί το πλείστον υλικό, περίπου 30% κ.β.  (10.000 – 12.000 τόνοι/έτος).  Το υπόλειμμα του 
διαχωρισμού θα οδηγείται στον ΧΥΤΥ του Δήμου Λευκάδας που θα κατασκευαστεί. 
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Κάτοψη εγκαταστάσεων ΜοΠΑΚ 
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ΜοΠΑΚ – ευρύτερη περιοχή.
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Κάτοψη εγκαταστάσεων ΜοΠΑΚ 
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ΗΜ ΕΡΓΑ ΜοΠΑΚ 
 
Εξωτερικός φωτισμός: Για την κάλυψη των αναγκών της εγκατάστασης προβλέπεται εξωτερικός 
φωτισμός, ο οποίος εκτείνεται στην περιοχή της εισόδου, στην περιοχή εγκατάστασης του χώρου 
υποδοχής και προεπεξεργασίας (μηχανικού διαχωρισμού)  και στον χώρο κομποστοποίησης. 
Αντιπυρική προστασία: Τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας θα περιλαμβάνουν: 
- αντιπυρική ζώνη πλάτους 8 μ. και κατάλληλης πρόσβασης εσωτερικά από την περίφραξη στον 

χώρο κομποστοποίησης - ωρίμανσης 
- δίκτυο ενεργητικής προστασίας στον περιβάλλοντα χώρο, το οποίο θα περιλαμβάνει: 

o Φορητά μέσα πυρόσβεσης  
o Τοπικά συστήματα κατάσβεσης 
o Φωτισμός ασφαλείας και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής 
o Μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο με πυροσβεστικές φωλιές. 

Tο δίκτυο πυρόσβεσης θα τροφοδοτεί φωλιές που θα καλύπτουν τόσο τους χώρους των κτιρίων, όσο και 
του υπαίθριους χώρους της όλης εγκατάστασης.  
Ύδρευση: Προβλέπεται η σύνδεση του υδραυλικού δικτύου με υφιστάμενο δημοτικό δίκτυο 
ύδρευσης, μέσω ανεξάρτητου μετρητή πλησίον της εισόδου της μονάδας.   
Με καθαρό νερό θα υδροδοτούνται :  

- Το κτίριο Μηχανικού Διαχωρισμού.  
- Το κτίριο ραφιναρίας. 

Σε εμφανή σημεία εντός των χώρων παραγωγής των 2 κτιρίων θα τοποθετηθούν κρουνοί για τις πλύσεις 
των δαπέδων των χώρων αυτών. 
Η παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης θα γίνεται με την τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών στην στέγη του 
κτιρίου μηχανικού διαχωρισμού. 

 
Αποχέτευση ακαθάρτων:  Τα ακάθαρτα από τους χώρους υγιεινής στον Α΄ όροφο του κτιρίου 
μηχανικού διαχωρισμού, καθώς και τα στραγγίδια από τις πλύσεις των δαπέδων των κτιρίων Μηχανικού 
Διαχωρισμού και Ραφιναρίας οδηγούνται βαρυτικά σε δίκτυο διηθημάτων.   
Στην εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων θα περιλαμβάνονται: 
- Τα δίκτυα σωληνώσεων μέχρι τα σημεία πριν την σύνδεσή τους με τον κεντρικό αγωγό. 
- Τα φρεάτια επισκέψεως, οι απορροές δαπέδου και τα στόμια καθαρισμού  
- Τα είδη υγιεινής και η σύνδεσή τους με το δίκτυο σωληνώσεων, καθώς και τα απαραίτητα εξαρτήματα 

των χώρων υγιεινής. 
Η αποχέτευση των όμβριων υδάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων συνίσταται στην συλλογή τους από τα 
δώματα και τις στέγες των κτιρίων και την διοχέτευση τους στον   περιβάλλοντα χώρο. 
Οι αποστραγγίσεις που προκύπτουν από τους χώρους εργασίας των κτιρίων Μηχανικού Διαχωρισμού και 
Ραφιναρίας  συλλέγονται σε κανάλια με κλίση 1% καλυπτόμενα από μαντεμένιες εσχάρες και οδηγούνται 
στο  δίκτυο διηθημάτων της περιοχής. 
 
Κλιματισμός :  Στο κτίριο χρησιμοποιείται πολυδιαιρούμενο / πολυζωνικό σύστημα κλιματισμού.  
Τοποθετούνται συνολικά οκτώ (8) εσωτερικές μονάδες (γραφεία). 
 
Εξαερισμός – Απόσμηση – Αποκονίωση:  Η σκόνη και οι οσμές απάγονται από τους 
χώρους ή/και τα σημεία δημιουργίας τους και υφίστανται επεξεργασία σε κεντρικά συστήματα 
αποκονίωσης-απόσμησης με στόχο την μείωση των τιμών τους εντός των χώρων εργασίας, σε χαμηλά 
επίπεδα, ώστε το προσωπικό να εργάζεται άνετα, με ασφάλεια και χωρίς κίνδυνο της υγείας του.   
Τα δίκτυα αποκονίωσης θα καταλήγουν σε σακκόφιλτρα και εν συνεχεία σε βιόφιλτρα, ενώ τα δίκτυα 
απόσμησης θα καταλήγουν σε βιόφιλτρο.  
Τα δίκτυα αεραγωγών θα διαθέτουν στόμια αναρρόφησης του ακάθαρτου αέρα τοπικά και στα σημεία 
όπου παράγονται σκόνη και οσμές. Τέτοιες διεργασίες είναι η κοσκίνιση, ο τεμαχισμός, ο 
αεροδιαχωρισμός, ο βαρυμετρικός διαχωρισμός, πτώσεις υλικών από ταινία σε ταινία κλπ.  
Στο χώρο υποδοχής των αστικών απορριμμάτων θα εξασφαλίζεται η λειτουργία υπό συνθήκες ελαφράς 
υποπίεσης για την αποφυγή εκλύσεων σκόνης και οσμών εκτός κτιρίου. Ο αέρας που θα αναρροφάται 
από τον χώρο υποδοχής θα υφίσταται απόσμηση.  
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Εισηγούμαστε την έγκριση της μελέτης ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ –  Η-Μ  ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
 
 
 
 
        Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  

 
 
 

ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 


