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1 Κατασκευή και εγκατάσταση χερσαίου αγωγού 

1.1 Πρότυπα – Βασικός Σχεδιασμός 

Η μελέτη για τον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου δια τον ΘΗΣ Χάλκης εκπονείται 

σύμφωνα με Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και κανονισμούς, με σκοπό την υλοποίηση ενός 

ασφαλούς, σύγχρονου και τεχνολογικά προηγμένου έργου. Τα πρότυπα που 

χρησιμοποιούνται είναι:  

-ΕΝ European Norms (ΕΝ 1594, ΕΝ10208-2, ΕΝ13942, ΕΝ12732, ΕΝ13445)  

-ANSI/ASME - Β31.8 Guide for Gas Transmission and Distribution Piping Systems. 

-ASTM American Standards for Testing and Materials. 

-API-5L American Petroleum Institute 

-ISO International Standard Organization 

-BS British Standards, Γερμανικοί Κανονισμοί, DIN, Πρότυπα ΕΛΟΤ 

-Κώδικες IEEE 

-Κώδικας NFPA 

-Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 

Οι παράμετροι βασικού σχεδιασμού του σωληναγωγού που επιλέγονται σύμφωνα με τους 

προαναφερθέντες κώδικες, είναι: 

Ονομαστική (εξωτερική) 

Διάμετρος αγωγού                        : 14  (inches / ίντσες) 

Πίεση σχεδιασμού                        : 90 bargs 

Κατηγορία υλικού                   : Χάλυβας GradeL450 σύμφωνα με το EN 10208-2  

  (ισοδύναμο του API 5L GradeX65) 

Πάχος τοιχώματος αγωγών           : Θα μελετηθεί 

Συντελεστές σχεδιασμού αγωγού    : 0,72, 0,6, 0,5 και 0,4 

Κατηγορία Ζώνης : 1, 2, 3 και 4  

(παραδοχή πληθυσμιακής πυκνότητας  κατά  ANSI  /  ASME  -Β31.8). 

H σωληνογραμμή εγκαθίσταται υπόγεια σε ειδικές τάφρους υποδοχής και αποτελείται από 

χαλυβδοσωλήνες.  

Το μήκος των χαλυβδοσωλήνων θα είναι “Length Group r4” σύμφωνα με την παρ. 8.6.3.3 

του κώδικα  ΕΝ 10208-2. 
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1.2 Γενική Περιγραφή 

Ο αγωγός παροχής φυσικού αερίου διαμέτρου 14’’ στην περιοχή της Χάλκης θα ξεκινά από 

τον ΘΗΣ Χάλκης όπου θα συνδεθεί με τον αγωγό ΕΣΦΑ της ΔΕΣΦΑ σε γήπεδο, το οποίο 

έχει υποδείξει ο ΔΕΣΦΑ, εις το ύψος Νικαίας - Χάλκης 

Σε όλο το μήκος του, ο αγωγός θα είναι τοποθετημένος σε χαντάκι με επίχωση πάχους περί 

το 1,0 μ. πάνω από τον αγωγό.  

1.2.1 Προετοιμασία Ζώνης Διέλευσης Αγωγού 

Για την διευκόλυνση των εργασιών κατασκευής του αγωγού, απαιτείται η κατοχύρωση μίας 

εδαφικής ζώνης-λωρίδας κατά μήκος του αγωγού στην οποία παρέχεται το δικαίωμα 

διέλευσης (Right Of Way – ROW) των κατασκευαστικών συνεργείων, μηχανημάτων και 

υλικών. Η ζώνη διέλευσης αποτελεί τη λωρίδα γης πάνω στην οποία πραγματοποιούνται 

όλες οι εργασίες της κατασκευής (εκσκαφές, συγκολλήσεις, επιχώσεις, συναρμογές, κλπ.). 

Το εύρος της κατανέμεται ασύμμετρα εκατέρωθεν του άξονα της χάραξης και έχει σχέση με 

τη φορά κατασκευής. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου έργου, η ζώνη εργασίας δεν 

προβλέπεται να υπερβεί τα 26μ., αφού προηγουμένως ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 

την εξασφάλιση της διακίνησης πεζών και οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή του έργου. 

Η κατασκευή, του αγωγού φυσικού αερίου, διεξάγεται πάνω σε συγκεκριμένη ζώνη εργασίας 

26 μέτρων. Μέσα στη ζώνη κατασκευής θα πασσαλώνεται ο γεωμετρικός άξονας, 

διανοίγεται η τάφρος υποδοχής, εκτελούνται οι συγκολλήσεις των αγωγών, οι επιχώσεις, ο 

καταβιβασμός και οι επιθεωρήσεις των προς εγκατάσταση τμημάτων της σωληνογραμμής. 

Να σημειωθεί, ότι ο αγωγός, διέρχεται εν μέρει από δασικές εκτάσεις, και εν μέρει εν μέσω 

καλλιεργειών. 

Η ζώνη εργασίας σηματοδοτείται κατάλληλα καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου με έγχρωμη 

ταινία ή/και φωτεινή σήμανση. Κατά τη διάνοιξή της, επιδιώκεται η κατά το δυνατό πλήρης 

αποφυγή προσβολής των παρόδιων ιδιοκτησιών. Όπου αυτό είναι αναπόφευκτο για λόγους 

τεχνικούς ή αντικειμενικούς που σχετίζονται με έλλειψη διαθέσιμου χώρου, οι ιδιοκτήτες 

αποζημιώνονται κατά περίπτωση, με βάση τα κτηματολογικά διαγράμματα, από τα οποία 

υπολογίζεται η αποζημιωνόμενη κατά περίπτωση έκταση. Μία τυπική τομή της ζώνης 

διέλευσης δίνεται στο παρακάτω Σχήμα 1.1: 

 



         ΤεχνοΜετρική   ΘΗΣ Χάλκης : Αγωγός φυσικού αερίου 

  

 - 5 - Ιανουάριος  2020 

 

 

 

Σχήμα 1.1: Τυπική τομή ζώνης διέλευσης χερσαίου αγωγού 
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Διάνοιξη τάφρου  

Μετά την εκκαθάριση μιας περιοχής, θα πρέπει να ανασκαφεί με εκσκαφέα η διάνοιξη της 

τάφρου. Τα δέντρα θα πρέπει να αφαιρεθούν στη  ζώνη κατασκευής, εάν είναι απαραίτητο, 

χρησιμοποιώντας μια μπουλντόζα. Ο προτεινόμενος αγωγός θα θαφτεί σε ένα ελάχιστο 

βάθος 1-1,5μ. του χώματος που καλύπτει την κορυφή του σωλήνα. 

 

 

Σχήμα 1.2: Τυπική διατομή τάφρου αγωγού φυσικού αερίου 

1.2.2 Εκσκαφές 

Οι εκσκαφές της τάφρου υποδοχής γίνονται κατά μήκος του άξονα της χάραξης και μέσα στη 

ζώνης διέλευσης κυρίως με μηχανικά μέσα. Η τυπική διατομή της τάφρου είναι ορθογωνική 

ή / και ελαφρά τραπεζοειδής.  

H ελάχιστη κάλυψη του καταβιβασμένου αγωγού είναι 1,00μ., ενώ σε ειδικές περιπτώσεις 

φτάνει και το 1,50μ. Για τις επιχώσεις χρησιμοποιείται άμμος ποταμού και επιλεγμένο υλικό 

εκσκαφής. Το υλικό εκσκαφής φυλάσσεται ξεχωριστά από το επιφανειακό έδαφος και 

εξυγιαίνεται με την απομάκρυνση μεγάλων λίθων ή άλλων άχρηστων φυτικών ή 

εργοταξιακών αντικειμένων. 
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1.2.3 Συγκολλήσεις – Καταβιβασμός Αγωγού 

Οι σωλήνες μεταφέρονται επενδεδυμένοι από τους αποθηκευτικούς χώρους στη ζώνη 

εργασίας και παρατάσσονται μέσα στη ζώνη εργασίας γραμμικά, παράλληλα και σε ασφαλή, 

αλλά όχι μακρινή θέση από την τάφρο υποδοχής πάνω σε ειδικά ξύλινα υποστηρίγματα 

(τάκους). Στην συνέχεια συγκολλούνται από ειδικευμένα συνεργεία, έτσι ώστε να 

σχηματίζουν μεγάλα τμήματα σωληνογραμμής, προς καταβιβασμό (καλάμια). Οι 

συγκολλήσεις ελέγχονται και επιθεωρούνται με αυστηρότητα με βάση διεθνείς 

προδιαγραφές, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όπου διαπιστωθούν 

φαινόμενα αστοχίας, οι εργασίες επαναλαμβάνονται μέχρις ότου να ικανοποιηθούν όλα τα 

κριτήρια αποδοχής της ποιότητας των συγκολλήσεων. 

Στη συνέχεια, τα έτοιμα τμήματα (‘καλάμια’) της σωληνογραμμής ανασηκώνονται και 

τοποθετούνται με προσοχή στον κατάλληλα διαμορφωμένο πυθμένα της τάφρου. Στις 

περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται διελεύσεις από βραχώδεις σχηματισμούς στο εσωτερικό 

της τάφρου, τοποθετούνται αμμόσακκοι σε αποστάσεις ανά 5 – 7μ. 

Τα εκτεταμένα τμήματα της σωληνογραμμής που έχουν ήδη καταβιβασθεί, συγκολλούνται 

μέσα στην τάφρο, με ειδικά φρεάτια που διανοίγονται γι’ αυτό το σκοπό (μορτάντζες). 

 

Εικόνα 1.1: Καταβιβασμός αγωγού στο σκάμμα 

 

Εικόνα 1.2: Καταβιβασμός αγωγού στο σκάμμα 
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Εικόνα 1.3: Συγκόλληση αγωγού, εκσκαφή, καταβιβασμός 
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1.2.4 Επιχώσεις 

Μετά την ολοκλήρωση του καταβιβασμού εκτεταμένων τμημάτων της σωληνογραμμής και 

την εκπόνηση των συγκολλήσεων μέσα στην τάφρο υποδοχής, ακολουθεί η τοποθέτηση, 

πάνω στο σώμα του αγωγού, του καλωδίου υποδοχής των οπτικών ινών (HDPE) και στη 

συνέχεια ακολουθεί η πλήρωση με άμμο από μίγμα γαιωδών εκσκαφών και θρυμματισμένου 

βράχου, επεξεργασμένο από μηχανήματα ανάμιξης, ώστε να εξασφαλίζεται ομοιομορφία 

στην κοκκομετρία και να αποφεύγεται ο κίνδυνος τραυματισμού της εξωτερικής επένδυσης. 

Οι συμπυκνώσεις εκτελούνται σε στρώσεις, ώστε να μειώνονται ανομοιομορφίες που 

συνήθως προκαλούνται μετά την επιχωμάτωση. Έπειτα τοποθετείται η αναγνωριστική ταινία 

και τέλος η οριστική επίχωση με το επιλεγμένο υλικό εκσκαφής, που έχει φυλαχτεί. 

Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, υπάρχει αυστηρή παρακολούθηση για την αποφυγή 

επίχωσης με ακατάλληλα υλικά που ενδεχομένως να δημιουργήσουν πρόβλημα στην 

επένδυση ή/και το μεταλλικό υλικό των αγώνων. 

Στις περιπτώσεις όπου πραγματοποιείται διάνοιξη διαμορφωμένων οδοστρωμάτων, οι 

επιχώσεις ακολουθούν τις προδιαγραφές της οδοποιίας, ώστε η ανώτερη επιφάνεια του 

προβαλλόμενου οδοστρώματος να αποκαθίσταται σύμφωνα με τις πρότυπες τεχνικές 

προδιαγραφές (ΠΤΠ) της Ελληνικής τεχνικής νομοθεσίας. 

Μετά τον καταβιβασμό του αγωγού στην τάφρο, τοποθετούνται οι άνοδοι και τα ηλεκτρόδια 

αναφοράς που απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήματος καθοδικής προστασίας. 

Για τον έλεγχο της διάβρωσης θα εφαρμοσθούν ειδικές σχεδιαστικές λύσεις, τυπικά σχέδια 

των οποίων δίδονται ακολούθως: 
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Σχήμα 1.3: Διάφραγμα αντιδιαβρωτικής προστασίας αγωγού φυσικού αερίου με σάκους τσιμέντου – άμμου 



 

 

Σχήμα 1.4: Προστασία πρανών με συρματόπλεκτα κιβώτια 
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Σχήμα 1.5: Επιφανειακή απορροή και αντιδιαβρωτική προστασία με αναχώματα εκτροπής 
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1.2.5 Διασταυρώσεις  

Ιδιαίτερο τεχνικό και κατασκευαστικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διασταυρώσεις με 

φυσικά / τεχνικά εμπόδια που παρεμβάλλονται κατά μήκος της χάραξης. Στις περιπτώσεις 

αυτές ο αγωγός τοποθετείται κάτω από τα παρεμβαλλόμενα εμπόδια (αγωγοί, καλώδια, 

οχετοί, κλπ.) και σε ελάχιστη απόσταση 0,30 μ. Όπου υπάρχουν ειδικότερες απαιτήσεις 

προστασίας, τότε ο αγωγός κατασκευάζεται ανάλογα σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τυπικά 

σχέδια και σύμφωνα με τις προδιαγραφές προστασίας των υπογείων δικτύων. 

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε πέρα από την προστασία του 

αγωγού φυσικού αερίου σε περιπτώσεις συντήρησης των διασταυρώσεων δικτύων, να 

αποφευχθούν επιρροές στο σύστημα καθοδικής προστασίας και βλάβες στη μόνωση του 

αγωγού. 

H διασταύρωση του αγωγού με την Εθνική Οδό θα γίνει μέσω Κατευθυνόμενης Οριζόντιας 

Διάτρησης (ΚΟΔ) σε τέτοιο μήκος κάθε φορά έτσι ώστε να μην διαταραχθούν οι υπέργειες 

εγκαταστάσεις και να αποφευχθεί η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των 

εργασιών 

Οι διασταυρώσεις με την Εθνική Οδό θα χρειαστούν περί τις 30 ημέρες για να 

ολοκληρωθούν. Θα κατασκευαστούν λάκκοι εισόδου και εξόδου του εξοπλισμού ΚΟΔ. Για 

την διασταύρωση με την σιδηροδρομική γραμμή, ο ένας λάκκος θα γίνει νότια της 

σιδηροδρομικής γραμμής και ο άλλος βόρεια. Το συνολικό μήκος της ΚΟΔ αυτής εκτιμάται 

στα 30 περίπου μέτρα. Για την διασταύρωση με τον οδικό άξονα, εξετάζεται η περίπτωση 

μεγαλύτερης ΚΟΔ, πιθανώς μήκους 150 – 200μ. ώστε να αποφευχθούν οι επίγειες εργασίες 

πλησίον κατοικιών. Σε κάθε περίπτωση, ο ένας λάκκος θα γίνει και εδώ νότια και ο άλλος 

βόρεια. του οδικού άξονα. Επειδή οι λάκκοι αυτοί δεν μπορούν να καλυφθούν με πλάκες, θα 

προστατεύονται κατά την διάρκεια της κατασκευής με προκατασκευασμένους φράκτες από 

σκυρόδεμα ή από χαλύβδινους φράκτες.   

Δύο εναλλακτικοί τύποι ΚΟΔ μπορούν να εφαρμοστούν: η λεία διάτρηση είναι μία 

συμβατική οριζόντια διάτρηση χωρίς την χρήση υγρών. Η εγκιβωτισμένη διάτρηση είναι ίδια 

με την λεία εκτός του ότι ο αγωγός «εγκιβωτίζεται» σε ένα αγωγό μεγαλύτερης διαμέτρου 

χωρίς πάλι την χρήση ρευστών.  

Το εκσκαπτόμενο έδαφος κατά μήκος της τάφρου αναμένεται να είναι καθαρά ιθαγενές ή 

έδαφος επίχωσης. Όμως πριν την κατασκευή και κατά την διάρκεια της μελέτης του έργου, 

θα εξεταστεί η όδευση του αγωγού ώστε να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν γνωστές 

περιπτώσεις ρυπασμένων εδαφών. Η εξέταση θα γίνει σε συνεργασία με τις τοπικές 

υπηρεσίες οι οποίες διατηρούν ιστορικά αρχεία από τα έργα που έχουν γίνει στην περιοχή 

και ειδικότερα για τυχόν επικίνδυνα στερεά απόβλητα ή μπάζα τα οποία πιθανόν να έχουν 

αποτεθεί εκεί. Εάν εντοπιστούν τέτοιου είδους περιοχές επικινδύνων αποβλήτων, θα 

καταβληθεί κάθε προσπάθεια αποφυγής της διέλευσης μέσω αυτών. Εάν αυτό δεν καταστεί 

δυνατόν, τότε θα ετοιμαστεί ένα έκτακτο σχέδιο διαχείρισης ρυπασμένων εδαφών και θα 

εφαρμοστεί κατά την διάρκεια της κατασκευής. 

Η κατασκευή διασταυρώσεων του αγωγού με υφιστάμενους ασφαλτοστρωμένους δρόμους 

θα απαιτήσει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, τουλάχιστον σε μία λωρίδα, σύμφωνα με το 

σχέδιο ελέγχου κυκλοφορίας, το οποίο θα κατατεθεί και θα εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές. 
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Θα υπάρχουν κατάλληλα προειδοποιητικά σήματα σε στρατηγικά σημεία ώστε να 

ειδοποιούνται οι οδηγοί για τις κλειστές λωρίδες κυκλοφορίας. Πάντως δεν προβλέπονται 

διασταυρώσεις με πολυσύχναστους δρόμους. 

Κατά μήκος μη ασφαλτοστρωμένων αγροτικών δρόμων θα απαιτηθεί η κατασκευή 

προσωρινών δρόμων προσπέλασης.  

1.2.6 Υδραυλική Δοκιμή 

Ένα σύστημα σωληνώσεων πρέπει να περνάει από υδραυλική δοκιμή, από την κατασκευή ως 

την λειτουργία του. Σε αυτή τη δοκιμή, το νερό χρησιμοποιείται σαν μέσο πίεσης για να 

εξασφαλισθεί το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας. Τα  πλεονεκτήματα της υδροστατικής δοκιμής 

είναι τα εξής: 

• Απεικονίζει ένα τελικό έλεγχο σε όλα τα βήματα ποιότητας που οδηγούν στον 

ολοκληρωμένο αγωγό. 

• Δίνει κίνητρο για υψηλότερη ποιότητα  σε όλα τα επίπεδα. 

• Επιτρέπει επαλήθευση ακεραιότητας του συστήματος πριν την εισαγωγή 

υδρογονανθράκων στον αγωγό. 

Ενδεχόμενα μειονεκτήματα της υδροστατικής δοκιμής είναι τα ακόλουθα: 

• Εμφάνιση αλάτων λόγω κατάλοιπων νερού στον αγωγό. 

• Κίνδυνοι από την ίδια την διεργασία διεξαγωγής της υδροστατικής 

δοκιμής/αποστράγγισης/ξήρανσης. 

• Δεν έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει μικρές διαρροές. 

• Δημιουργούνται περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με την απορροή του νερού 

μετά τη δοκιμή. 

• Μπορεί να χρειαστεί να εισαχθούν μέτρα ενίσχυσης του πυθμένα. 

• Δεν δίνει κίνητρο για τη χρήση νέας τεχνολογίας που μπορεί να παρέχει υψηλότερες 

δυνατότητες εντόπισης διαρροής. 

Για μείωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων που αφορούν την προέλευση νερού για 

υδραυλική δοκιμή, η δοκιμή προτείνεται να γίνει γλυκό συνολικής ποσότητας ίση με τον 

όγκο του αγωγού, δηλαδή ~403 m3..  

Οι ενέργειες που θα γίνουν πριν και μετά τη δοκιμή είναι: 

1. Πριν την υδραυλική δοκιμή: 

• Κατακλυσμός (Flooding) και καθαρισμός. 

• Μέτρηση (Gauging). 

2. Κατά τη διάρκεια της υδραυλικής δοκιμής: 

• Ανίχνευση διαρροών. 

3. Μετά την υδραυλική δοκιμή: 

• Αποστράγγιση. 
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• Ξήρανση. 

• Εκκαθάριση. 

Η υδραυλική δοκιμή θα γίνει ενιαία για το σύνολο του αγωγού. Τα υγρά απόβλητα της 

υδραυλικής δοκιμής θα συλλέγονται και θα διοχετεύονται προς τ.  

Η πλήρωση του αγωγού με 200 m3 νερό υδραυλικής δοκιμής θα γίνει με σκληρό νερό από 

τον ΘΗΣ Χάλκης από την γεώτρηση της του εργοστασίου από το δίκτυο υδρεύσεως τα 

ΔΕΥΑΛ ενώ τα υγρά απόβλητα της υδραυλικής δοκιμής αφού είναι ικανοποιητικών 

προδιαγραφών όπως εξηγείται στην συνέχεια θα οδηγηθούν προς την αποχετευτικής τάφρου 

της ΠΑΘΕ, αφού ελεγχθούν πρώτα δια την καθαρότητά τους και την ικανοποίηση των 

απαιτούμενων προδιαγραφών διάθεσης σε επιφανειακούς αποδέκτες. Σημειώνεται ότι λόγω 

κλίσεως του εδάφους δεν είναι δυνατόν τα νερά αυτά να οδηγηθούν προς τον ΘΗΣ Χάλκης. 

1.3 Εργοταξιακοί Χώροι  

Οι εργοταξιακοί χώροι θα περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό, τα γραφεία του αναδόχου και τα 

υλικά και θα χρησιμεύουν για τη στάθμευση των εργαζομένων. Οι θέσεις αυτές δεν έχουν 

ακόμη επιλεγεί, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στην βιομηχανική περιοχή (ΒΙΠΕ) και 

κοντά στην όδευση. 

Οι περιοχές θα επιλεγούν από τον ανάδοχο κατασκευής σε συνεργασία με τον φορέα του 

έργου και όλες οι ισχύουσες άδειες θα πρέπει να αποκτηθούν πριν από την έναρξη της 

κατασκευής.  

Κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων κατασκευής, ο ανεφοδιασμός σε καύσιμα και λιπαντικά 

εξοπλισμού  θα συμβαίνει κατά μήκος της ζώνης εργασίας του αγωγού και σε επιλέξιμες 

περιοχές του αναδόχου. Οι περιοχές θα λειτουργούν μόνο κατά τις ώρες της ημέρας, εκτός 

εάν απαιτηθούν νυχτερινές εργασίες. Εάν η νυκτερινή εργασία είναι υποχρεωτική, θα 

απαιτηθεί φωτισμός στην περιοχή ανασυγκρότησης. 

1.3.1 Μεταφορές υλικών και χρόνος απασχόλησης 

Η περιοχή διαθέτει ήδη δίκτυο επαρχιακών και δασικών δρόμων, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν 

στο μέγιστο για την μεταφορά των συνεργείων και των υλικών. Ο βαρύτερος εξοπλισμός 

κατασκευής θα πρέπει να παραδοθεί στο αρχικό σημείο της ανάπτυξης του αγωγού από 

φορτηγά ή τρέιλερ ή γερανούς. Εκτιμάται ότι 100 με 150 δρομολόγια φορτηγών θα είναι 

υποχρεωμένα να παραδίδουν τα υλικά και τον εξοπλισμό για το έργο. Ο ανάδοχος θα είναι 

υπεύθυνος για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφοριακής ρύθμισης η οποία εγκρίνεται από 

τοπικούς φορείς και ενημερώνεται η αστυνομία. 

1.3.2 Εργατικό Δυναμικό 

Η εργοταξιακή απασχόληση στον χερσαίο αγωγό θα περιλαμβάνει περί τα 80 άτομα 

προσωπικό κατά την διάρκεια αιχμής των εργασιών. Θα γίνει προσπάθεια ώστε ένα μεγάλο 

μέρος του προσωπικού να προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κιλελερ  ώστε 

να ενισχυθεί η κατάρτιση και η απασχόληση του εντόπιου πληθυσμού. 
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1.4 Γενικές αρχές για την πρόληψη και μείωση των εκπομπών 

1.4.1 Εκπομπές αερίων ρύπων από εργοταξιακά μηχανήματα  

Κατά την φάση της κατασκευής του έργου, οι εκπομπές που αναμένεται να υπάρξουν στην 

ατμόσφαιρα κατά μήκος της χάραξης του αγωγού προέρχονται από τις εργασίες εκσκαφής 

και μεταφοράς των χωματισμών και των διαμορφωμένων επιφανειών (ασφαλτοτάπητες) των 

οδοστρωμάτων, εργασίες εκσκαφής για την εγκατάσταση του σταθμού Μέτρησης/Ρύθμισης 

(M/R station), από τα φορτηγά οχήματα, από τα οχήματα βοηθητικών εργασιών καθώς 

επίσης και από τα οχήματα μεταφοράς του εργατοτεχνικού και διοικητικού προσωπικού.  

1.4.2 Είδος και χρόνος απασχόλησης 

Η χερσαία κατασκευή θα διαρκέσει περίπου 3 μήνες (εξαιρουμένων των εργασιών που θα 

απαιτηθούν για την πραγματοποίηση των Κατευθυνόμενων Οριζόντιων Διατρήσεων – ΚΟΔ), 

με ταχύτητα κατασκευής περί τα 50-60 μέτρα ημερησίως. Οι κατασκευαστικές εργασίες του 

χερσαίου αγωγού θα γίνονται έξι ημέρες την εβδομάδα από τις 7:00πμ έως 7:00μμ. 

1.4.3 Παραγωγή αερίων ρύπων (NOx, VOC, CO, σωματίδια) 

Ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος των ατμοσφαιρικών ρύπων θα προέλθει από τα 

αιωρούμενα σωματίδια. Ο σημαντικότερος ατμοσφαιρικός ρύπος που θα προκύψει κατά την 

φάση της κατασκευής είναι η σκόνη. Η σκόνη οφείλεται στους ακόλουθους μηχανισμούς: 

• Αποξέσεις και κονιοποίηση της επιφάνειας των υλικών που βρίσκονται στο εργοταξιακό 

μέτωπο. Η ποσότητα της παραγόμενης σκόνης είναι ανάλογη της ταχύτητας κίνησης των 

οχημάτων. 

• Διάσπαση των εδαφικών υλικών που παρουσιάζουν μικρή συνοχή στη δομή τους. 

• Διασκορπισμός μέρους ελαφρόκοκκων υλικών από τα οχήματα μεταφοράς χωματισμών. 

• Διασκορπισμός μεγάλου μέρους των ελαφρών σωματιδίων του εδάφους λόγω των 

επικρατούντων ανέμων κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 

Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι (ΝΟx, CO, SΟ2, κλπ), θα κινηθούν σε πολύ χαμηλά επίπεδα και 

προβλέπεται να είναι αμελητέοι τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στο σύνολο της χάραξης του 

έργου. 

1.4.4 Υγρά και στερεά απόβλητα 

Υγρά Απόβλητα 

Τα βασικά είδη υγρών αποβλήτων που αναμένεται να παραχθούν κατά την κατασκευή είναι: 

 

• Λύματα και ακάθαρτα ύδατα που προέρχονται από τα εργοτάξια. 

• Υγρά απόβλητα από δευτερεύουσες λειτουργίες, όπως το πλύσιμο των οχημάτων και του 

εξοπλισμού 

• Απόβλητα από την υδραυλική δοκιμή  

• Νερά από αποστραγγίσεις 
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Τα υγρά απόβλητα θα ελαχιστοποιηθούν όπου είναι δυνατό μέσω της αποτελεσματικής 

χρήσης του νερού, ενώ θα αναπτυχθούν σχέδια διαχείρισης νερού τόσο για τη φάση 

κατασκευής όσο και για τη φάση λειτουργίας. Τα υγρά απόβλητα από τα εργοτάξια, 

συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων, θα συλλέγονται σε δεξαμενές και θα απομακρύνονται 

από το εργοτάξιο με βυτιοφόρα για επεξεργασία σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας . Σε αυτό το στάδιο δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν ποιες εγκαταστάσεις θα 

αναλάβουν την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, καθώς η ακριβής τοποθεσία των 

εργοταξίων θα αποφασιστεί αργότερα από τον ανάδοχο κατασκευής. Ωστόσο, τέτοιες 

εγκαταστάσεις υπάρχουν στην Λάρισα. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη την απασχόληση 120 εργατών κατά την περίοδο της κατασκευής και 

την εκτίμηση παραγωγής 100 λίτρων υγρών αποβλήτων ανά ημέρα και ανά άτομο, η μέγιστη 

συνολική ποσότητα των υγρών αποβλήτων που μπορεί να παράγεται υπολογίζεται στα 12m3 

/ ημέρα. Πάντως, με την υπόθεση ότι ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού θα 

προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό και ότι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι θα τακτοποιηθούν σε 

υφιστάμενα καταλύματα στους οικισμούς της περιοχής, οι ποσότητες αποβλήτων θα είναι 

σημαντικά χαμηλότερες. 

Η επεξεργασία και απόρριψη των υγρών αποβλήτων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την 

ελληνική νομοθεσία και θα πληροί τις νομοθετικές απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα 

διάθεσης στους αποδέκτες.  

Στερεά Απόβλητα 

Όσον αφορά τα στερεά απόβλητα, αναμένεται η παραγωγή τους κυρίως από τα εργοτάξια και 

την κατασκευή του αγωγού. Πιο συγκεκριμένα: από τα εργοτάξια αναμένονται απορρίμματα 

γραφείων, καντίνας, χαρτιού, άχρηστα μέταλλα, λύματα, απόβλητα συνεργείων. Από την 

κατασκευή του αγωγού αναμένονται στερεά απόβλητα από φράκτες, ξύλινα δοκάρια, φυτά, 

πασσάλους, σύρματα, χρησιμοποιημένες ράβδους συγκόλλησης, τροχούς λείανσης, 

προστατευτικούς εξοπλισμούς για το πρόσωπο, απόβλητα αμμοβολής, χώματα και βράχους, 

μπεντονίτη με υλικά εκσκαφής και λύματα. 

Η διάνοιξη του ορύγματος, η καταβίβαση και τοποθέτηση του χερσαίου αγωγού, εκτιμάται 

ότι θα οδηγήσει σε χώματα, πέτρες και βράχους όγκου περίπου 15.000 m3. Τα απόβλητα 

αυτά δεν χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα (κατάταξη κατά ΕΚΑ 17 05 041), καθώς δεν 

υπάρχουν ρυπασμένα εδάφη στην περιοχή που θα γίνουν εκσκαφές. Αυτά θα αποθήκευονται 

για να χρησιμοποιηθούν στην επίχωση, ενώ οι επιπλέον ποσότητες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε άλλες χρήσεις (πχ. αποκατάσταση εδαφών) ή να διατεθούν σε 

αδειοδοτημένους χώρους, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. 

Για τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται κατά την κατασκευή του έργου όπως μπογιές, 

υλικά επικάλυψης, υλικά από ρυπασμένο έδαφος, βιοκτόνα μπαταρίες, λάμπες φθορισμού, 

λάσπη διάτρησης, ράβδοι συγκόλλησης, ο ανάδοχος θα επιλέξει τους πλέον κατάλληλους 

φορείς/εταιρείες για τη συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων. Η σωστή διαχείριση των 

επικινδύνων αποβλήτων κατά την κατασκευή θα διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να 

προκληθούν σημαντικές επιπτώσεις σαν αποτέλεσμα της χρήσης ή της απόρριψής τους. 

 

 

 
1 17 05 04: Χώματα και πέτρες, άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03* (σημ: 17 05 03*: χώματα και 

πέτρες, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες). 
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1.5 Παραγωγή θορύβου κατά τη φάση κατασκευής και εγκατάστασης χερσαίου αγωγού 

Οι αιτίες για την παρουσία της ηχητικής ρύπανσης, είναι οι παρακάτω: 

• Διακίνηση βαρέων οχημάτων μεταφοράς χωματουργικών και δομικών υλικών 

(σκυρόδεμα, χάλυβες σκυροδέτησης, αδρανή υλικά, κλπ). 

• Εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών από βαριά εκσκαπτικά μηχανήματα που θα 

λειτουργούν γραμμικά στη χάραξη του έργου (προωθητήρες, εκσκαφείς, διατρητικά, 

φορτωτές, συμπιεστές, κλπ). 

Η χρονική διάρκεια του αναμενόμενου θορύβου προβλέπεται σε ημερήσια βάση να διαρκεί 

από τις 07.00 π.μ. έως τις 7.00 μ.μ.. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου 

προσδιορίζονται με βάη τις εμπλεκόμενες χρήσεις γης, όπως προβλέπεται στο σχετικό ΠΔ 

1180/81 (ΦΕΚ293Α/6.10.81). 

Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει το θόρυβο των μηχανημάτων και 

εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την φάση κατασκευής ενός έργου, αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

• ΚΥΑ 9272/471/07, ΦΕΚ 286/B/2.03.07: «Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ αριθμ. 

37393/2028/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (1418/Β), σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για 

την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου 

στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», του Συμβουλίου 

της 14ης Δεκεμβρίου 2005». 

• 37393/2028/03, ΦΕΚ 1418/Β/1.10.03: «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο 

περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» 

• 56206/1613, ΦΕΚ 570/Β/9.9.86: «Περί προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής των 

μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 

81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ». 

• 69001/1921, ΦΕΚ 751/Β/18.10.88: «Περί έγκρισης τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή 

στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου». 

• Α5/2375, ΦΕΚ 689/Β/18: Περί της χρήσης κατασιγασμένων αεροσφυρών. (Υγειονομική 

Διάταξη που προστατεύει την δημόσια υγεία και την υγεία των χειριστών αεροσφυρών, 

κοινώς κομπρεσέρ, και υποχρεώνει όλες τις αερογέφυρες να εφοδιαστούν με σιγαστήρα 

και τον περιορισμό των εκπομπών θορύβου). 

Ανάλυση του θορύβου, και των σχετικών επιπέδων, που παράγεται κατά τη φάση της 

κατασκευής δίνεται με λεπτομέρεια στους Πίνακες 5.9 και 5.10 της ΜΠΕ.  

Σημειώνεται ότι ο αγωγός δεν διέρχεται κοντά σε ευαίσθητους δέκτες όπως σχολεία, 

νοσοκομεία, εκκλησίες, κλπ. ενώ τα προτεινόμενα όρια θορύβου είναι αρκετά χαμηλά ώστε 

να μην προκαλείται ενόχληση στις παρακείμενες κατοικίες.  

Εξ’ άλλου το χρονικό διάστημα κατασκευής του αγωγού σε κάθε περιοχή κατά μήκος της 

χαραξης θα είναι μικρό διότι ο χρόνος (ρυθμός) κατασκευής του αγωγού προβλέπεται να 

είναι περίπου 50 μέτρα / ημέρα. 
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Σε κάθε περίπτωση και με την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού των επιπέδων θορύβου 

που περιγράφονται στο κεφ.20, οι επιπτώσεις θα περιορισθούν στο ελάχιστο. 

1.1 Παρακολούθηση και διαχείριση κατασκευής και εγκατάστασης 

Στο κεφάλαιο 7  της παρούσας ΜΠΕ δίνεται το Σχέδιο Περιβαλλοντική Διαχείρισης και 

Παρακολούθησης κατά την κατασκευή και λειτουργία όλου του έργου. Σ’ αυτό αναλύεται ο 

τρόπος με τον οποίο σκοπεύει ο φορέας του έργου να διαχειριστεί και να παρακολουθήσει τα 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα που εγείρονται από το έργο. 

2 Λειτουργία χερσαίου εξοπλισμού  

2.1 Σωληνογραμμή 

Κατά μήκος της όδευσης του αγωγού, θα υπάρχει μια ζώνη προστασίας πλάτους 8 μέτρων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 (παράγραφος 6, εδάφιο 1β) του Νόμου 2289/95 

(ΦΕΚ 27/Α/08-02-95) σε ζώνη τεσσάρων (4) μέτρων εκατέρωθεν του Αγωγού Φυσικού 

Αερίου απαγορεύεται «η κάθε είδους υπόγεια εγκατάσταση, η τοποθέτηση παράλληλα ή 

κάθετα κάθε είδους σωληνώσεων, οι οποίες απαιτούν εκσκαφή πάνω από 0,50 μ, η ανόρυξη 

φρεάτων ή τάφρων, η δημιουργία νέων αγροτικών οδών, η φύτευση δένδρων των οποίων το 

ριζικό σύστημα εισχωρεί σε βάθος μεγαλύτερου των 0,60 μ, καθώς και η αλλοίωση της 

μορφολογίας της επιφάνειας του εδάφους με οποιονδήποτε τρόπο». 

Στη φάση της λειτουργίας, ο αγωγός διακινεί ποσότητες φυσικού αερίου σε υψηλή πίεση που 

φτάνει περίπου τα 75 bars. Η διακίνηση του Φ.Α. ελέγχεται από σύστημα τηλεμετρίας / 

τηλεχειρισμού όπου καταγράφονται οι πιέσεις στα κομβικά σημεία του συστήματος σε 

24ωρη βάση. Ο έλεγχος αυτός γίνεται από το κέντρο ελέγχου του συστήματος στον ΘΗΣ 

Χάλκης όπου υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό. Επίσης, θα υπάρχει συνεργείο και 

εξοπλισμός για αποκατάσταση βλαβών και τακτή επιθεώρηση των εγκατεστημένων 

(υπογείων) τμημάτων της σωληνογραμμής. 

Απλοποιημένο διάγραμμα ροής του χερσαίου αγωγού φυσικού αερίου έχει δοθεί στο 

κεφάλαιο 5 της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  

2.2 Παραγωγή ρύπων και αποβλήτων 

Επιβάρυνση της ατμόσφαιρας κατά τη φάση λειτουργίας του αγωγού, δεν πρόκειται να 

υπάρξει καθ' όσον στο σύνολο του το έργο είναι υπόγειο και δεν υφίσταται κανενός είδους 

επαφή του Φ.Α. με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι από τη 

λειτουργία του έργου προβλέπεται μείωση εκπομπών των ατμοσφαιρικών ρύπων. 

Ο αγωγός, από μόνος του, δεν προκαλεί απόβλητα κατά τη λειτουργία του έργου. Τα όποια 

απόβλητα, κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, προέρχονται από το σταθμό 

Μέτρησης/Ρύθμισης και δεν έχουν υπολογιστεί, επακριβώς ακόμα. 

2.3 Παραγωγή θορύβου 

Η λειτουργία της εγκατεστημένης σωληνογραμμής κατά την διακίνηση του φυσικού αερίου 

δεν προκαλεί καμία παραγωγή θορύβου.  

Επίσης, η λειτουργία του νέου σταθμού Μ/Ρ στην περιοχή του ΕΣΦΑ δεν αναμένεται να 

προκαλέσει προβλήματα ηχορύπανσης. Σε κάθε περίπτωση, η στάθμη θορύβου στο σύνορο 

του γηπέδου του σταθμού, θα είναι σύμφωνη με το όριο του ΠΔ 1180/81. 
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2.4 Ασφάλεια λειτουργίας 

Ο αγωγός θα λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Θα υπάρχουν 

μόνιμα χειριστές σε βάρδιες, οι οποίοι θα χειρίζονται και θα παρακολουθούν τη λειτουργία 

του. Το σύστημα του αγωγού είναι σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει λειτουργία πλήρους ροής 

με τη λειτουργία συστήματος επικοινωνίας/SCADA. 

Επιπλέον, θα αναπτυχθούν διαδικασίες Ελεγχόμενης Διακοπής Λειτουργίας Εκτάκτου 

Ανάγκης, οι οποίες καθορίζουν συγκεκριμένα λειτουργικά μέτρα που λαμβάνονται σε 

περίπτωση διαρροής ή απειλής κάθε είδους σε οποιοδήποτε σημείο ολόκληρου του 

συστήματος αγωγού. Περίγραμμα των διαδικασιών αυτών περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΧ, 

Σχέδιο Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. 

Η επιθεώρηση του χερσαίου αγωγού μπορεί να διεξαχθεί σε συνδυασμό με τις επιθεωρήσεις 

των τμημάτων του Ε.Σ.Φ.Α. που βρίσκονται πλησίον. Το σχετικά μικρού μήκους τμήμα του 

αγωγού θα υπόκειται σε τακτικές επιθεωρήσεις οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν κατά το 

ελάχιστο τις παρακάτω εργασίες επιβεβαίωσης της κατάστασης του αγωγού: 

• Τοπογραφική απεικόνιση της κλίσης  του εδάφους από τη γραμμή της παραλίας ως το 

μετρητικό σταθμό, για έλεγχο της αποσάθρωσης του εδάφους και παρακολούθηση της 

επιχωμάτωσης του σώματος του αγωγού. 

• Έλεγχος των υπέργειων τμημάτων του αγωγού, των σωληνώσεων και των συνδέσμων για 

έλεγχο τυχόν ζημιών της επένδυσης και ενδεχομένως περιπτώσεων διάβρωσης.  

• Επιθεώρηση του συστήματος της καθοδικής προστασίας μέσω μετρήσεων του δυναμικού 

και λήψη δειγμάτων εφόσον είναι εφικτό. 

• Επιθεώρηση των μονωτικών δακτυλίων της καθοδικής προστασίας και έλεγχος της 

ακεραιότητάς τους. 

Ορισμένα τμήματα του αγωγού μπορούν επίσης να εκσκάπτονται σε τακτή βάση προς 

επιβεβαίωση της κατάστασης της αντιδιαβρωτικής επένδυσης.   

2.5 Μελλοντικά σχέδια και παροπλισμός αγωγού  

Στη φάση παροπλισμού του έργου, οι αρχές ενδέχεται να ζητήσουν την απομάκρυνση των 

Εγκαταστάσεων Μέτρησης και Συμπίεσης, μερικώς ή τελείως. Σημειώνεται πως οι 

θεμελιώσεις των κτιρίων δεν γίνεται να απομακρυνθούν, αλλά τα υπόλοιπα υλικά και 

εξοπλισμοί μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, ανακυκλωθούν ή διαφορετικά 

διαχειριστούν. 

Αναφορικά με το χερσαίο τμήμα του αγωγού, οι ακόλουθες λύσεις μπορούν να 

εφαρμοστούν: 

• Πλήρωση του αγωγού με ειδικού τύπου σκυρόδεμα για την αποφυγή μελλοντικών 

ζημιών. Οι ζημιές που μπορεί να προκληθούν είναι ο σχηματισμός κοιλοτήτων, 

ανοιγμάτων, κλπ. λόγω διάβρωσης με συνέπεια τη καθίζηση του εδάφους εξαιτίας της 

κοιλότητας του αγωγού. 

• Απομάκρυνση του αγωγού, με εξαίρεση ορισμένα τμήματά του (όπως διασταυρώσεις με 

δρόμους) όπου η απομάκρυνση θα ήταν ιδιαιτέρως δαπανηρή και δύσκολη χωρίς κάποιο 

ανάλογο περιβαλλοντικό ή κοινωνικό όφελος. Τα τμήματα αυτά αντιμετωπίζονται με 

πλήρωση του αγωγού (όπως περιγράφεται προηγουμένως). 
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• Πλήρωση του αγωγού με αδρανές αέριο (άζωτο). 

Εναλλακτικά, και υπό την προϋπόθεση ότι ο αγωγός θα είναι ακόμα σε ικανοποιητική 

κατάσταση, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει άλλες χρήσεις (πχ υδροδότηση). 

Η βέλτιστη τελικά λύση θα αποφασισθεί πλησιέστερα στο χρόνο παύσης λειτουργίας του 

έργου μετά από ειδική μελέτη. 

3 Σταθμός σύνδεσης με το ΕΣΦΑ (M/Ρ) 

3.1 Σταθμοί Φυσικού Αερίου – Γενικά 

Στον υπό μελέτη χερσαίο αγωγό φυσικού αερίου διαμέτρου 14 ιντσών του ΘΗΣ Χάλκης , ο 

οποίος θα συνδεθεί τελικά με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), έχει προβλεφθεί 

και σχεδιαστεί η τοποθέτηση σταθμού Μέτρησης και Ρύθμισης της πίεσης,  με σκοπό τον 

έλεγχο της ροής του φυσικού αερίου, την τιμολόγηση των ποσοτήτων που διακινούνται και 

την ασφάλεια και συντήρηση της σωληνογραμμής.  

Σημειώνεται ότι όπως ορίζεται  στο συνημμένο Σχέδιο Γενικής Διάταξης (General Plot Plan), 

προβλέπεται ότι η κατασκευή του Σταθμού Ξεστροπαγίδας (Scraper Station) και όλων των 

βανών και σωληνώσεων του χώρου του σταθμού ξεστροπαγίδας (Scraper Station Area)  θα 

βαρύνει  ΘΗΣ Χάλκης. Επιπλέον, ο χώρος του Σταθμού ξεστροπαγίδας (Scraper Trap Area) 

θα διαχωρίζεται σαφώς με κατάλληλη περίφραξη από τον χώρο του Σταθμού 

Μέτρησης/Ρύθμισης Πίεσης (Μ/R Station Area) o οποίος θα ανήκει στο Εθνικό Σύστημα 

Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). 

• Σταθμός Μέτρησης/Ρύθμισης Πίεσης ( M/R station) 

Πρόκειται για υπέργεια εγκατάσταση που χρησιμεύει στην μέτρηση (ποσοτική και ποιοτική) 

της ποσότητας αερίου που πρόκειται να τροφοδοτήσει το σύστημα ΕΣΦΑ στην περιοχή της 

Χάλκης. Σε κλειστό παράπλευρο κτίριο, τοποθετούνται βοηθητικά συστήματα και 

συστήματα ελέγχου. Ο ίδιος ή παρόμοιος σταθμός θα τροφοδοτήσει με φυσικό αέριο τον 

ΘΗΣ Χάλκης. 

• Σταθμός Ξεστροπαγίδας (Scraper Station) 

Υπέργεια εγκατάσταση που χρησιμεύει στον καθαρισμό και τον έλεγχο του αγωγού Φ.Α. Τα 

υπέργεια τμήματα είναι η ξεστροπαγίδα με την βάση της, το εξαεριστικό και τα τιμόνια των 

βαλβίδων. Βρίσκονται στην αρχή και το τέλος των αγωγών με μέγιστη επιτρεπόμενη 

απόσταση μεταξύ τους, τα 100 χλμ. Λειτουργούν με την πίεση και την ροή του αερίου όπου 

με κατάλληλους χειρισμούς των βαλβίδων, το τοποθετημένο ξέστρο εκτοξεύεται, από τον 

σταθμό αποστολής ξέστρου (scraper station Launcher), προς τη ροή του αερίου και 

συλλέγεται στον αντίστοιχο σταθμό παραλαβής ξέστρου (scraper station Receiver) στο τέλος 

του αγωγού. Όπως προαναφέρεται, με τις συσκευές αυτές γίνεται καθαρισμός του 

σωληναγωγού, ενώ με την τοποθέτηση ειδικών ξέστρων λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά 

με το πάχος του αγωγού και την γεωμετρία αυτού. Με αυτό τον τρόπο γίνεται έλεγχος της 

κατάστασης του αγωγού, της ποιότητας της μόνωσης και των συγκολλήσεων σύμφωνα με το 

πρόγραμμα συντήρησης κατά την φάση λειτουργίας του συστήματος.  
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• Hot tapping point. 

Η σύνδεση του αγωγού εξόδου του Μετρητικού Σταθμού θα συνδεθεί με το υπάρχον 

σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (αγωγός διαμέτρου 36 ιντσών) με την μέθοδο της εν 

θερμώ διάτρησης του αγωγού. Στο σημείο αυτό θα εγκατασταθεί ειδικό εξάρτημα για την εν 

θερμώ διάτρηση του αγωγού. Η σύνδεση θα απομονώνεται με βάνα απομόνωσης, η οποία θα 

διαθέτει τα κατάλληλα εξαεριστικά και τους παρακαμπτήριους αγωγούς για την 

εξισορρόπηση της πίεσης.  

• Σταθμός Aσύρματης Eπικοινωνίας  

Περιλαμβάνει τις κεραίες που θα εξασφαλίζουν την επικοινωνία και θα τοποθετηθούν 

εκατέρωθεν του αγωγού του ΘΗΣ Χάλκης και του Μετρητικού  /Ρυθμιστικού  Σταθμού. 

3.2 Μετρητικός / Ρυθμιστικός Σταθμός και Σταθμός Παραλαβής Ξέστρου 

Ο χερσαίος αγωγός φυσικού αερίου διαμέτρου 14’’, θα συνδεθεί  με τον αγωγό ΕΣΦΑ, μέσα 

σε κατάλληλο οικόπεδο, το οποίο έχει υποδείξει ο ΔΕΣΦΑ και τοποθετείται κοντά στον 

υφιστάμενο μετρητικό / ρυθμιστικό σταθμό. Μέσα στο γήπεδο, θα παραχωρηθεί 

ανεξάρτητος χώρος όπου θα εγκατασταθεί  ένας (1) Μετρητικός / Ρυθμιστικός Σταθμός  

(Μ/Ρ) Φυσικού Αερίου με την ονομασία Μ-R STATION CHALKI δυναμικότητας 150.000 

Νm³/h και πίεσης σχεδιασμού 80 bar. 

Ο σταθμός  αυτός  θα χρησιμοποιηθεί  για την μέτρηση της ποσότητας και της ποιότητας του 

φυσικού αερίου που θα ρέει προς από τον ΕΣΦΑ προς τον ΘΗΣ Χάλκης 

Στο ίδιο γήπεδο, αλλά σε ξεχωριστό χώρο με διαχωριστική περίφραξη, θα εγκατασταθεί  

επίσης Σταθμός Παραλαβής Ξέστρου . 

Ο Σταθμός Μέτρησης και Ρύθμισης θα περιλαμβάνει και κτιριακές εγκαταστάσεις, δρόμους, 

χώρο ελιγμών οχημάτων, παροχετευτικό αγωγό, αγωγό εξόδου, ασφαλιστικές δικλείδες 

καθώς και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (σωληνώσεις, συστήματα καθοδικής προστασίας, 

βάνες, εξαεριστικά, σύστημα γειώσεων, αντικεραυνικής προστασίας κλπ.).  

3.3 Κτιριακές εγκαταστάσεις   

Οι συνολικές κτιριακές εγκαταστάσεις αποτελούνται από τα ακόλουθα κτιριακά τμήματα: 

 Κτίριο ελέγχου και βοηθητικών εγκαταστάσεων. 

Ισόγειο κτίριο, με σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος, επιφανείας περίπου 100 m2. περίπου 

(14,5μ. Χ 7μ.) και μέγιστου ύψους 4.30 μ., όπου θα φιλοξενηθούν βοηθητικές 

εγκαταστάσεις.  

Το κτίριο αποτελείται από 6 δωμάτια και WC.  

Συγκεκριμένα: 

Δωμάτιο Ελέγχου: περιλαμβάνει τον πίνακα ελέγχου οργάνων, τους υπολογιστές ροής 

(flow computers) και τον υπολογιστή τηλεμετρίας SCADA. 

Δωμάτιο UPS: στο δωμάτιο αυτό περιλαμβάνεται το σύστημα αδιάλειπτης παροχής 

ρεύματος (UPS) με τα αντίστοιχα ερμάρια συστοιχίας μπαταριών. 

Δωμάτιο EDG: στο δωμάτιο αυτό θα εγκατασταθεί η ηλεκτρογεννήτρια πετρελαίου 

για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση διακοπής του 
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δικτύου. Εκτός από την γεννήτρια φιλοξενεί και την δεξαμενή 

πετρελαίου, που θα είναι υπέργεια, πάνω σε βάση από σκυρόδεμα. 

Χώρος Ηλεκτρικών Πινάκων: στο δωμάτιο αυτό περιλαμβάνονται όλοι οι ηλεκτρικοί 

πίνακες παροχής και διανομής 

Λεβητοστάσιο:  Χώρος παραγωγής θερμού νερού για τους προθερμαντήρες 

(εναλλάκτες) φυσικού αερίου πριν την μείωση της πίεσης του στις 

ρυθμιστικές / μετρητικές διατάξεις 

Δωμάτιο βοηθητικών εγκαταστάσεων: όπου είναι εγκατεστημένο το κεντρικό ηλεκτρικό   

σύστημα θέρμανσης και το σύστημα κατάσβεσης  

φωτιάς. 

 Διάταξη φίλτρων 

Για την συγκράτηση  ξένων σωματιδίων, σκόνης και υγρών προβλέπεται να εγκατασταθούν 

δύο (2) διατάξεις φίλτρων εκ των οποίων η μια θα είναι σε  λειτουργία και η άλλη εφεδρική  

με αυτόματη εναλλαγή μέσω αυτομάτων βανών (PSD), σε περίπτωση που το ενεργό φίλτρο 

γεμίσει. 

Η κάθε διάταξη φίλτρου θα είναι οριζόντιου τύπου και θα διαθέτει διαχωριστήρα για τα υγρά 

και στερεά κατάλοιπα. 

 Δοχείο Συμπυκνωμάτων 

Τα υγρά συμπυκνώματα, κατά βάση από τα φίλτρα αερίου, (σιφώνια αγωγών και 

εξαεριστικών) οδηγούνται σε δοχείο πλήρωσης για την εκκένωση και απομάκρυνση των 

συμπυκνωμάτων.  

 Προθερμαντήρες/ Εναλλάκτες. 

Οι προθερμαντήρες χρησιμοποιούνται για θέρμανση του φυσικού αερίου πριν την μείωση 

της πίεσης του στις ρυθμιστικές / μετρητικές διατάξεις (αντιμετώπιση φαινόμενου JOULE-

THOMSON). Χρησιμοποιείται ένας  προθερμαντήρας, ενώ ο άλλος είναι  εφεδρικός. 

 Μετρητικές / Ρυθμιστικές διατάξεις. 

Προβλέπεται να  εγκατασταθούν δύο (2) μετρητικές ή μετρητικές/ ρυθμιστικές διατάξεις, εκ 

των οποίων η μια θα είναι σε  λειτουργία και η άλλη εφεδρική. 

 Κάθε μετρητική διάταξη περιλαμβάνει:  

➢ Μία αυτόματη βάνα εισόδου με διάταξη παράκαμψης, στην είσοδο της μετρητικής  

διάταξης. 

➢ Ένα προσωρινό φίλτρο στερεών κατάντη της αυτόματης βάνας εισόδου για την 

συγκράτηση μικρών ξένων σωματιδίων και υπολειμμάτων συγκολλήσεων (από την 

κατασκευή). 

➢ Έναν πολλαπλών αισθητήρων (multi-path) μετρητή αερίου υπερήχων (ultrasonic flow 

meter).  

➢ Μία ανεπίστροφη (check) βάνα που θα εμποδίζει την επιστροφή του αερίου στο ρεύμα. 

➢ Μία χειροκίνητη βάνα αποκοπής, στην έξοδο του ρεύματος.  
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Στις μετρητικές/ρυθμιστικές διατάξεις περιλαμβάνονται επιπρόσθετα: 

➢ Βάνα ασφαλείας (slam-shut valve), με την οποία εξασφαλίζεται ότι η πίεση κατάντη του 

ρυθμιστή δεν θα ξεπεράσει την πίεση σχεδιασμού του συστήματος διανομής σε 

περίπτωση κακής λειτουργίας του ρυθμιστή. 

➢ Δύο ρυθμιστές πίεσης/ροής, σε διάταξη active-monitor, που εξασφαλίζουν έλεγχο της 

πίεσης και της ροής σε ένα εύρος πιέσεων. 

➢ Μία ανακουφιστική βαλβίδα (relief valve). 

3.4 Διαμόρφωση χώρου εγκατάστασης σταθμού 

Ο χώρος εγκατάστασης του Σταθμού Μέτρησης / Ρύθμισης θα περιφραχθεί περιλαμβάνοντας 

και όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις. 

Επιπλέον θα υπάρχει διαχωριστική περίφραξη μεταξύ του Σταθμού Μέτρησης / Ρύθμισης 

της πίεσης και του Σταθμού Παραλαβής Ξέστρου. 

Ο Σταθμός θα πρέπει να απέχει 20μ. τουλάχιστον από υπέργεια γυμνά καλώδια ηλεκτρικής 

παροχής.  

Ο περιφραγμένος χώρος θα εξυγιανθεί σε βάθος 20 εκ. και θα καθαριστεί από τα φυτά. Όλη 

η επιφάνεια του σταθμού θα διαστρωθεί με χαλίκι σε βάθος 20 εκ. 

Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας θα εγκατασταθεί σύστημα φωτοβολταϊκών πανέλων για 

την εξυπηρέτηση του περιμετρικού φωτισμού. 

Για λόγους ασφαλείας θα εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης του χώρου με κάμερες 

ασφαλείας. Οι κάμερες αυτές θα παρακολουθούνται από το φυλάκιο εισόδου αλλά και από 

το Κέντρο Ελέγχου του συστήματος (στο Πάτημα Ελευσίνας). 

Όλη η μεταλλική περίφραξη γειώνεται στην κοινή γείωση της εγκατάστασης. 

Η κεντρική πύλη του οικοπέδου που εξυπηρετεί τον σταθμό αποτελείται από δύο ανοίγματα, 

ένα για τα αυτοκίνητα με πόρτα δύο τμημάτων των 3μ. και ένα άνοιγμα του 1μ. που 

εξυπηρετεί το προσωπικό του σταθμού. 

Επιπλέον για λόγους ασφαλείας τοποθετείται μια θύρα προσωπικού σε αντιδιαμετρικό 

σημείο της κεντρικής πύλης του χώρου. 

Οι κλίσεις του εδάφους του οικοπέδου πρέπει να είναι ομαλές γύρω στο 1%-3% αφενός μεν 

για να μην λιμνάζουν τα νερά της βροχής, αφετέρου δε να μπορούν να δημιουργηθούν 

εύκολα δρόμοι μικρών κλίσεων διευκολύνοντας βαριά οχήματα καθώς επίσης 

δημιουργώντας λιγότερες εκσκαφές για τις εγκαταστάσεις των κτιρίων και του αγωγού 

φυσικού αερίου. 

Όλοι οι δρόμοι του σταθμού είτε είναι ασφαλτοστρωμένοι είτε από σκυρόδεμα  θα έχουν 

πλάτος 5μ. και κλίσεις μικρότερες του 8% για τη διευκόλυνση της κίνησης βαρέων 

οχημάτων. 
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Αγωγοί Όμβριων Υδάτων (Drainage Gutters) 

Οι αγωγοί όμβριων υδάτων διευκολύνουν την πορεία των νερών της βροχής στα σημεία 

εκείνα που αναγκαστικά εγκλωβίζονται λόγω των κλίσεων του εδάφους και των κατασκευών 

των δρόμων και των εγκαταστάσεων. 

Οι αγωγοί είναι κατασκευασμένοι σε σχήμα U από σκυρόδεμα πλάτους 700 χιλ, 

σκεπασμένοι από γαλβανισμένη εσχάρα βαρέως τύπου 50Χ12Χ30 για να μπορούν να 

διέρχονται τα μεγάλα οχήματα. 

3.5 Προδιαγραφές – Κώδικες σχεδιασμού 

Ο  Μετρητικός/Ρυθμιστικός σταθμός σχεδιάστηκε σύμφωνα με  τον Ευρωπαϊκό Κώδικα  ΕΝ 

1776 «Gas supply. Natural gas measuring stations.  Functional requirements». 

Ο λεπτομερής σχεδιασμός του έργου, ο εξοπλισμός, τα υλικά, οι μέθοδοι εγκατάστασης, 

δοκιμών, θέσης σε λειτουργία θα είναι σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τις προδιαγραφές του 

ΔΕΣΦΑ. 

Η πίεση λειτουργίας του κάθε σταθμού είναι 80 barg, ενώ οι σταθμοί είναι σχεδιασμένοι για 

να λειτουργούν χωρίς προσωπικό. 

Συγκόλληση Αγωγών 

Οι διαδικασίες πιστοποίησης της μεθόδου συγκόλλησης, πιστοποίησης των συγκολλητών και 

πιστοποίησης των ραδιογραφιών θα γίνει από εξειδικευμένο Οίκο Επιθεώρησης και Ελέγχου 

των ραδιογραφιών. 

Όλες οι συγκολλήσεις του σταθμού θα γίνουν με τη μέθοδο της ηλεκτροσυγκόλλησης. 

Όλες οι συγκολλήσεις θα ελεγχθούν με τη μέθοδο της ραδιογράφησης 100%. 

Οι ακόλουθες μέθοδοι θα είναι σύμφωνες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του ΔΕΣΦΑ:  

• πιστοποίησης της συγκόλλησης 

• πιστοποίησης των συγκολλητών 

• ραδιογραφίας των συγκολλήσεων  

• ανάγνωσης και πιστοποίησης των ραδιογραφιών 

Ο σταθμός μαζί με τις σωληνώσεις του 

• θα καθαριστούν 

• θα δοκιμαστούν υδραυλικά 

• θα απομακρυνθεί το νερό (dewatering) 

• θα στεγνώσουν (drying) 

Οι ‘‘εγγυημένες’’ συγκολλήσεις (guarantee welds) θα ελεγχθούν: 

• ραδιογραφικά 

• με την μέθοδο των μαγνητικών σωματιδίων (MPI test) 

• και θα ελεγχθούν στην στεγανότητα με την πίεση του αερίου με σχολαστικό έλεγχο με 

την βοήθεια αφρίζοντος υλικού (soaping). 
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Στη συνέχεια, τα σημεία συγκόλλησης και τα εξαρτήματα θα μονωθούν με 

θερμοσυστελλόμενα χιτώνια 3 στρώσεων. 

Πριν από την εφαρμογή της πρώτης (θερμοσυστελλόμενης) στρώσης μονωτικού (primer), ο 

αγωγός και τα εξαρτήματα θα υποστούν καθαρισμό με τη μέθοδο της αμμοβολής. 

3.6 Εξοπλισμός ποιοτικής και ποσοτικής μέτρησης 

Όλες οι ενδείξεις από τα μετρητικά όργανα των ρευμάτων των σταθμών μεταδίδονται στους 

αντίστοιχους υπολογιστές ροής, ένας για κάθε ρεύμα σταθμού. Αυτοί οι υπολογιστές ροής 

λαμβάνουν ακόμα σήματα από τον αντίστοιχο υπολογιστή του συστήματος ανάλυσης μέσω 

των επιβλεπόντων υπολογιστών. 

Κάθε υπολογιστής ροής χρησιμοποιείται για να υπολογίσει την μάζα και τις ογκομετρικές 

ροές (σε κανονικές συνθήκες) του φυσικού αερίου, την ροή ενέργειας καθώς επίσης τις 

συνολικές τους τιμές. Επιπροσθέτως χρησιμοποιείται για να υπολογίσει την συνολική 

ογκομετρική ροή σε συνθήκες λειτουργίας. 

Για να υπολογίσει την ογκομετρική ροή σε κανονικές συνθήκες, ο υπολογιστής ροής 

υπολογίζει πρώτα τον συντελεστή απόκλισης αερίων (τιμή του Κ) σε συνθήκες λειτουργίας 

σύμφωνα με την εξίσωση GERG-88. 

Δύο επιτηρητές υπολογιστές (supervisory computers) προβλέπονται ιεραρχικά πάνω από 

τους υπολογιστές ροής και τον υπολογιστή του χρωματογράφου αερίου. 

Κάθε επιτηρητής υπολογιστής λαμβάνει δεδομένα από τους αντίστοιχους υπολογιστές ροής 

καθώς επίσης και από τον υπολογιστή του χρωματογράφου και υπολογίζει: 

- Το άθροισμα των ογκομετρικών ροών και τις συνολικές ογκομετρικές ροές (όλες σε 

κανονικές συνθήκες) καθώς επίσης και το άθροισμα όλων των ρευμάτων σε  λειτουργία. 

- Το άθροισμα των ροών μάζας και τις συνολικές ροές μάζας καθώς επίσης και το 

άθροισμα όλων των ρευμάτων σε λειτουργία. 

- Το άθροισμα των ροών ενέργειας και τις συνολικές ροές ενέργειας καθώς επίσης και  το 

άθροισμα όλων των ρευμάτων σε λειτουργία. 

Αυτός ο υπολογιστής υπολογίζει ακόμα την ημερήσια μέση τιμή της υπολογιζόμενης τιμής 

θερμότητας ανά κιλό στο σύστημα του υπολογιστή χρωματογράφου αερίου. 

Όλοι οι υπολογιστές διαθέτουν συναγερμό βλάβης ώστε να δηλώνουν την βλάβη τους. 

3.7 Λοιπές εγκαταστάσεις 

➢ Καθοδική προστασία – Μέτρηση Κ.Π. 

Στα όρια της περίφραξης και από την εξωτερική πλευρά της περίφραξης, θα εγκατασταθεί 

Σταθμός μέτρησης της Καθοδικής Προστασίας του αγωγού. Στον Σταθμό αυτό θα 

καταλήγουν τα παρακάτω καλώδια:  

• 1 καλώδιο μέτρησης Κ.Π. από τον αγωγό εισόδου του σταθμού 

• 1 καλώδιο μέτρησης Κ.Π. από τον αγωγό εξόδου του σταθμού  

• 1 καλώδιο γείωσης από τον σταθμό 

• 2 καλώδια από το πίλλαρ για την τηλεένδειξη της μέτρησης Κ.Π. 
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• 1 καλώδιο από το μόνιμο ηλεκτρόδιο αναφοράς 

Τα καλώδια θα είναι διατομής 2,5 mm2 και θα οδεύουν μέσα σε προστατευτικούς σωλήνες. 

Ο χαρακτηρισμός των καλωδίων καθοδικής προστασίας φαίνεται στα σχέδια όπου 

αναφέρονται και τα χρώματα των καλωδίων. Δίπλα στο σταθμό μέτρησης Κ.Π. θα 

κατασκευαστεί φρεάτιο διαστάσεων 25 Χ 25 εκ. για να μπορεί ο χειριστής να βάζει το κινητό 

ηλεκτρόδιο αναφοράς. 

➢ Γείωση και αντικεραυνική προστασία. 

Συστήματα γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας θα εγκατασταθούν  σε όλες τις κτιριακές 

εγκαταστάσεις για εξωτερική και εσωτερική προστασία του μετρητικού σταθμού και των 

κτιρίων. 

➢ Τμήμα εισόδου 

Το φυσικό αέριο, που θα μετρηθεί και θα αναλυθεί, εισέρχεται στον μετρητικό σταθμό από 

υπόγειο εγκατεστημένο αγωγό. Η κάθε ESD βάνα εισόδου (Emergency shut-down)  θα 

απομονώνει σε περίπτωση ανάγκης τον αντίστοιχο σταθμό.  Επίσης, συλλέκτης υγρών θα 

τοποθετηθεί μετά την κάθε ESD βάνα εισόδου. Τέλος, ο σταθμός θα απομονωθεί ηλεκτρικά 

με μονωτικό σύνδεσμο υπέργειο που θα εγκατασταθεί ανάντι του κάθε συλλέκτη εισόδου 

(inlet manifold). 

➢ Τμήμα  εξόδου 

Κατάντη της μετρητικής διάταξης το αέριο οδηγείται από τον συλλέκτη εξόδου (outlet 

manifold) σε υπόγειο αγωγό. Στη συνέχεια, στο σταθμό θα εγκατασταθεί η υπόγεια θαμμένη 

βάνα επείγουσας διακοπής διαμέτρου (outlet ESD valve), η οποία θα  απομονώνει τον 

σταθμό σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης. Ο σταθμός θα απομονωθεί ηλεκτρικά με 

μονωτικό σύνδεσμο υπέργειο, κατάντη του κάθε συλλέκτη εξόδου (outlet manifold). 

➢ Σωλήνας Πολυαιθυλενίου Βαρέως τύπου για την τοποθέτηση –  

 εισαγωγή καλωδίου οπτικών ινών ελέγχου και πληροφοριών 

Το καλώδιο οπτικών ινών (ΚΟΙ), το οποίο μεταφέρει ηλεκτρονικά όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες, τοποθετείται για ασφάλεια στον σωλήνα πολυαιθυλενίου βαρέως τύπου 

(HDPE Heavy Duty Polyethylene Pipe), διαμέτρου Φ50 χιλ, ο οποίος ακολουθεί την πορεία 

του αγωγού φυσικού αερίου. Τοποθετείται δε στο ίδιο βάθος με το βάθος της οροφής του 

αγωγού φυσικού αερίου και σε απόσταση από αυτόν μεγαλύτερη ή ίση των 300 χιλ.. 

Καταλήγει στις εγκαταστάσεις του σταθμού. 

➢ Θεμέλια στηριγμάτων (βάνες, διακλαδώσεις, καμπύλες, εξαερωτικά, φρεάτια κλπ) 

Οι θέσεις των στηριγμάτων των εξαρτημάτων της περιοχής κυρίως του βανοστασίου δίνονται 

από το αρμόδιο τμήμα του Stress Analysis ανάλογα με το είδος, το βάρος, τις αποστάσεις και 

την λειτουργία των εξαρτημάτων. 

Τα είδη και τα μεγέθη των θεμελίων των στηριγμάτων είναι πολλά και τοποθετούνται για να 

στηρίξουν αυτές τις εγκαταστάσεις. Είναι δε προδιαγεγραμμένα με διεθνή πρότυπα. 
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Εικόνα 3.1 :Τυπική Διάταξη Μετρητικού Σταθμού 

 

 

Εικόνα 3.2: Κτίριο Σταθμού 
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Εικόνα 3.3: Υπέργειες Εγκαταστάσεις Σταθμού Ξεστροπαγίδας 

 

  

Εικόνα 3.4: Κτίριο Ραδιοεπικοινωνίας (RCC) 
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3.8  Γενικές αρχές για την πρόληψη και τη μείωση των εκπομπών 

3.8.1 Φάση κατασκευής 

3.8.1.1 Ατμοσφαιρικοί Ρύποι 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκύπτει μόνο κατά τη φάση κατασκευής και αφορά τις 

εκπομπές καυσαερίων και τη σκόνη. 

Γενικά για τις εκπομπές καυσαερίων επιβάλλεται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι 

βασικές νομικές διατάξεις είναι οι ακόλουθες: 

➢ ΥΑ 37353/2375/07 (ΦΕΚ 543/Β/07), μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και 

σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ντήζελ – καταργεί την ΥΑ 28432/2447/92 (ΦΕΚ 

536/Β/25.8.92) 

➢  ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), μέτρα κατά εκπομπών αερίων από 

πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων, όπως τροποποιήθηκε 

με ΥΑ 16702/1985/06 (ΦΕΚ 892/Β/06) 

➢ ΥΑ 8243/11113/91 (ΦΕΚ 138/Β/91), καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη 

και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου. 

➢ ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/11), Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της 

ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την 

ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» 

Για τον περιορισμό της σκόνης θα πρέπει να εφαρμοσθούν τα εξής: 

• Έλεγχος των ταχυτήτων των αυτοκινήτων. Η κίνηση των αυτοκινήτων στους 

χωματόδρομους θα πρέπει να γίνεται με αυστηρό όριο ταχύτητας 30 χλμ/ώρα. 

•  Έλεγχος των εξατμίσεων οι οποίες δεν θα πρέπει να έχουν κλίση προς το έδαφος. 

•  Ελαχιστοποίηση του ύψους πτώσης κατά τη διαχείριση των υλικών. 

•  Τακτική διαβροχή των δρόμων κατά τη ξηρή περίοδο καθώς και όλων των επιφανειών 

που μπορούν να υποστούν αιολική διάβρωση. 

• Άμεση φύτευση όλων των γυμνών επιφανειών εφόσον μπορούν να φυτευθούν. Δεν 

επιτρέπεται η παραμονή γυμνών επιφανειών για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών. 

Τα μέτρα προστασίας που προτείνεται να ληφθούν για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 

και προστασία από την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι: 

• Έλεγχος της λειτουργίας των εξατμίσεων των εκσκαπτικών και μεταφορικών οχημάτων. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κακή λειτουργία των κινητήρων, θα πρέπει να επιβληθούν 

οι σχετικές μηχανολογικές ρυθμίσεις. 

• Χρήση φίλτρων στις εξατμίσεις των οχημάτων / μηχανημάτων εκσκαφής. 

• Διαβροχή των όγκων των εκσκαφέντων υλικών, ώστε να αποφεύγεται ο διασκορπισμός 

τους περιόδους αυξημένους ανέμων. 

• Αποφυγή συσσώρευσης μεγάλων όγκων υλικών εκσκαφής κοντά σε περιοχή με 

εργαζόμενους. 
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• Προστασία των κάδων ανατροπής των οχημάτων μεταφοράς αδρανών υλικών ή / και 

προϊόντων εκσκαφής, με χρήση ειδικών σκέπαστρων προστασίας. 

Σε κάθε περίπτωση οι επιπτώσεις από την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη σκόνη είναι 

βραχυχρόνιες, περιορισμένες και εύκολα αναστρέψιμες με την λήψη των παραπάνω μέτρων. 

3.8.1.2 Υγρά και Στερεά Απόβλητα 

Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα και επομένως δεν προτείνεται αντιμετώπιση τους. Αντίθετα 

για τα στερεά, μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να 

απομακρύνει από τον εργοταξιακό χώρο όλα τα υλικά εκσκαφών που συγκεντρώθηκαν από 

την διάνοιξη, τυχόν απορρίμματα λειτουργίας των μηχανημάτων (περιτυλίγματα, παλέτες, 

κάθε είδους κιβώτια, ηλεκτρόδια, σύρματα, ανταλλακτικά οξυγονοκολλήσεων) κ.α. 

3.8.1.3 Θόρυβος 

Η ηχορύπανση προκύπτει μόνο κατά τη φάση κατασκευής του έργου. Τα μέτρα προστασίας 

που προτείνεται να ληφθούν για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και προστασία από την 

ηχορύπανση είναι: 

• Έλεγχος των κινητήρων των εκσκαπτικών μηχανημάτων, καθώς επίσης των 

μεταφορικών οχημάτων και των συσκευών συμπίεσης (κομπρεσέρ). Όπου διαπιστώνεται 

κακή λειτουργία των κινητήρων, θα πρέπει να επιβληθούν οι σχετικές μηχανολογικές 

ρυθμίσεις. 

•  Καθορισμός ανωτάτου ορίου ταχύτητας των μεταφορικών οχημάτων και των οχημάτων 

διακίνησης του προσωπικού του εργοταξίου κατά μήκος της ζώνης του έργου και 

τοποθέτηση ειδικής προειδοποιητικής σήμανσης. 

Σε κάθε περίπτωση, και ιδίως με την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων, οι επιπτώσεις από 

την ηχητική ρύπανση είναι βραχυχρόνιες και περιορισμένες 

3.8.2 Φάση Λειτουργίας  

3.8.2.1 Ατμοσφαιρικοί Ρύποι 

Δεν υφίσταται θέμα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη φάση της κανονικής λειτουργίας του 

έργου, άρα δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα προστασίας. 

3.8.2.2 Υγρά και Στερεά Απόβλητα 

Η μόνη πηγή αποβλήτων είναι τα αστικά απόβλητα από τους εργαζόμενους του σταθμού, 

όπου θα διοχετεύονται μέσω του αποχετευτικού συστήματος σε κατάλληλους υποδοχείς. 

3.8.2.3 Θόρυβος  

Κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να παρατηρηθούν φαινόμενα ηχορύπανσης, 

άρα δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα προστασίας. 

Θα τηρηθούν τα επιτρεπτά όρια θορύβου στη θέση του φράκτη του Σταθμού M/Ρ στο ΕΣΦΑ 

, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81. 
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3.9 Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές  

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα ακολουθηθούν οι παρακάτω, γενικές, βέλτιστες 

τεχνικές εργοταξίου: 

1. Διεξαγωγή των χωματουργικών / ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών με την παρουσία 

επιβλεπόντων μηχανικών του ΔΕΣΦΑ ή εξουσιοδοτημένων από τον ΔΕΣΦΑ 

μηχανικών. 

2. Εκτέλεση εκσκαφών αποκλειστικά μέσα στην οριοθετημένη περιοχή του έργου, όπως 

αυτή απεικονίζεται στα εγκεκριμένα σχέδια και μελέτες του έργου 

3. Τήρηση των τεχνικών πρωτοκόλλων, διαδικασιών και απαιτήσεων της εργοταξιακής 

νομοθεσίας. 

4. Συνεχής οριζοντιογραφικός και υψομετρικός έλεγχος των διαμορφούμενων επιπέδων. 

5. Απομάκρυνση φυτικών και επιφανειακών γαιών και μεταφορά τους σε εγκεκριμένες 

θέσεις απόθεσης. 

6. Αποφυγή ταφής στο έδαφος στερεών εργοταξιακών αποβλήτων όπως, περιτυλίγματα, 

παλέτες, κάθε είδους κιβώτια, ηλεκτρόδια, σύρματα, ανταλλακτικά οξυγονοκολλήσεων, 

κλπ, ειδικότερα στις θέσεις θεμελιώσεων και σκυροδετήσεων. 

7. Αποφυγή απόθεσης στο έδαφος υγρών αστικών αποβλήτων που σχετίζονται με λίπανση 

/ συντήρηση των χωματουργικών μηχανημάτων και αυτοκινήτων, ειδικότερα στις 

θέσεις θεμελιώσεων και σκυροδετήσεων. 

8. Αποφυγή χρήσης εκρηκτικών ουσιών στη περιοχή του έργου. Οι εκσκαφές θα γίνονται 

κυρίως με μηχανικά μέσα. 

9. Τοποθέτηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 

σχέδια και μελέτες του έργου. 

10. Εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών, δοκιμών και ελέγχων σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

των κωδίκων και προτύπων ασφάλειας του έργου. 

11. Τοποθέτηση σήμανσης στην περιοχή του έργου και ασφάλιση της περιοχής του έργου 

με προστατευτικά προπετάσματα. 

12. Τοποθέτηση γεφυριδίων / διαβάσεων όπου απαιτείται προσπέλαση προσωπικού από/ 

προς την περιοχή του έργου. 

13. Έλεγχος αποκατάστασης της επιφάνειας του εδάφους στα επίπεδα που υποδεικνύουν τα 

σχέδια και οι μελέτες του έργου. 

14. Επιμελής απομάκρυνση κάθε άχρηστου / επικίνδυνου υλικού από την περιοχή του 

έργου μετά την αποπεράτωση των εργασιών . 

3.9.1 Εργασίες Σωληνώσεων και Λοιπές Μηχανολογικές Εργασίες 

Οι εργασίες σωληνώσεων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού περιλαμβάνουν, χωρίς να 

περιορίζονται, στις ακόλουθες: 

• Ανέγερση εξοπλισμού. 

• Κατασκευή και εγκατάσταση σωληνώσεων 
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• Ευθυγράμμιση και συγκολλήσεις σωληνώσεων 

• Επίστρωση (Coating) των υπόγειων σωλήνων με 3 στρώσεις 

• πολυαιθυλενίου 

• Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι (N.D.T.) συγκολλήσεων και εξοπλισμού 

•  Δοκιμαστικοί έλεγχοι πίεσης και λειτουργίας 

•  Καθαρισμός σωληνώσεων 

•  Βαφή και μόνωση εξοπλισμού    

Ηλεκτρολογικές Εργασίες 

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται, στις ακόλουθες: 

• Εγκατάσταση γειώσεων και αντικεραυνικών διατάξεων 

• Εγκατάσταση καθοδικής προστασίας 

• Συνδέσεις καλωδιώσεων 

• Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων 

Σημειώνεται πως 

• Όλες οι καλωδιώσεις περί του σταθμού θα είναι υπόγειες 

• Όλα τα σημεία εισόδου των καλωδίων θα είναι αεροστεγή 

• Τα σημεία καθοδικής προστασίας θα επισημαίνονται με κατάλληλο δείκτη (Marker 

Post) 

Εργασίες Ανέγερσης Οργάνων 

Οι εργασίες ανέγερσης οργάνων περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται, στις ακόλουθες: 

• Εγκατάσταση σχαρών και αγωγών καλωδίων 

• Εγκατάσταση εξοπλισμού 

• Βαθμονόμηση οργάνων 

• Δοκιμές οργάνων 

Επίβλεψη Κατασκευής 

Εκπρόσωποι του ΔΕΣΦΑ θα επιβλέπουν την ορθή εκτέλεση των εργασιών κατασκευής, 

αποθήκευσης και διαχείρισης των υλικών. 

3.9.2 Αποκατάσταση Εργοταξίου 

Εργασίες εκκαθάρισης, όπως απομάκρυνση περισσευούμενων υλικών, προσωρινών 

υδραγωγών, ηλεκτροδίων, συσκευασιών, ξυλείας, θάμνων, μπάζων, τεμαχίων αγωγών κ.τ.λ. 

θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο αμέσως μετά το πέρας των εργασιών.  

Ο Ανάδοχος θα επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή οποιασδήποτε καθυστέρησης 

στην εκκαθάριση του εργοταξίου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επιχωμάτωσης, εκτός 

εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου. 
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Ο Ανάδοχος θα διαθέσει τα αφαιρούμενα υλικά σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, για τις οποίες 

θα έχει ληφθεί σχετική άδεια διάθεσης από τις αρχές, υπό την ευθύνη και με κόστος του 

Αναδόχου. Εντός του χώρου του Σταθμού δεν υπάρχει σημαντική βλάστηση ενώ και για 

λόγους ασφαλείας (κίνδυνοι πυρκαγιάς) δεν θα γίνουν φυτεύσεις μετά το πέρας της 

κατασκευής του έργου.  

3.9.3 Ασφάλεια  

Ο παράγοντας ασφάλεια είναι ένας από τους βασικότερους που ελήφθησαν υπόψη στην 

επιλογή της θέσης του Μετρητικού Σταθμού. 

Το αντικείμενο της μελέτης ασφαλείας είναι να τεκμηριώσει ότι, αν συμβεί κάποια τοπική 

βλάβη (θραύση και διάτρηση από επεμβάσεις τρίτων μερών εξαιρετικά ακραίες σεισμικές 

εξάρσεις, κλπ.) στην εγκατεστημένη σωληνογραμμή φυσικού αερίου ή των εγκαταστάσεων 

αυτής, οι συνέπειες θα γίνουν άμεσα αντιληπτές και οι επί μέρους μονάδες λειτουργίας του 

συστήματος (Μετρητικός Σταθμός, Σταθμός Παραλαβής Ξέστρου) θα μεριμνήσουν, ώστε ο 

κίνδυνος να μειωθεί στο ελάχιστο. 

Οι παράμετροι στις οποίες βασίζεται η εκπόνηση της μελέτης ασφαλείας είναι:  

• Κατηγορία Ζώνης (Class Location), είναι ο συντελεστής που συναρτάται με την 

πληθυσμιακή και οικιστική πυκνότητα σε ζώνη 200m εκατέρωθεν της χάραξης της 

σωληνογραμμής. 

• Συντελεστής Σχεδιασμού (Design Factor) και Πάχος Τοιχώματος (Wall Thickness), 

όπου βασίζεται στις κύριες παραμέτρους σχεδιασμού της σωληνογραμμής και της θέσης 

του Μετρητικού Σταθμού. 

Κάθε Μετρητικός και Ρυθμιστικός Σταθμός του ΔΕΣΦΑ διαθέτει 2 βάννες ασφαλείας σε 

κάθε ρεύμα, που διακόπτουν αυτόματα την τροφοδοσία στις περιπτώσεις που ανιχνεύεται 

είτε υπερπίεση είτε πτώση της πίεσης εξαιτίας διαφυγής αερίου. Η βάνα απομόνωσης του 

σταθμού βρίσκεται σε απόσταση τέτοια ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορεί με 

ασφάλεια να διακοπεί η τροφοδοσία του σταθμού είτε χειροκίνητα είτε ηλεκτροκίνητα. Το 

μεταλλικό περίβλημα του σταθμού είναι ανθεκτικό σε πυρκαγιά δύο ωρών, ενώ οι σταθμοί 

ελέγχονται από το κεντρικό σύστημα ελέγχου (control room). 

Επιπλέον, τονίζεται ότι ο σταθμός τοποθετείται σε ελεγχόμενο, περιφραγμένο χώρο και οι 

εγκαταστάσεις (σταθμός-πίλλαρ ηλεκτρολογικών) είναι γειωμένες. Προγραμματισμένες 

περιοδικές επιθεωρήσεις και συντήρηση του σταθμού γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

Λειτουργίας και Συντήρησης του ΔΕΣΦΑ. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως το αέριο είναι ελαφρύτερο του ατμοσφαιρικού αέρα, και 

στην απίθανη περίπτωση διαφυγής του φυσικού αερίου, αυτό διαχέεται γρήγορα στην 

ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα η δημιουργία εκρηκτικού μίγματος να είναι εξαιρετικά απίθανη 

να συμβεί. 
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