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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 148/2021
Σήμερα 6/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των
διατάξεων: Α) των παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010),
όπως ισχύει, Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/113-2020), όπως ισχύει, Γ) της υπ’ αριθμ. 642/2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της
Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών
και Δ) της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400/1-10-2021 (ΦΕΚ 4577/τ. Β’/3-10-2021) Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 814084/30-9-2021
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις
30/9/2021 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.
Θέμα 2ο Η.Δ.
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:
«Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Ύδρας».
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα
τεσσάρων (74) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ
οι συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:
Συμμετέχοντες/Παρόντες:
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
1

Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα,
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, ΘεοδωρακοπούλουΜπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος.
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη,
Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βλάχος Γεώργιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κεχρής Ιωάννης,
Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος.
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα,
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς Κων/νος,
Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος
Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος,
Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία,
Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος,
Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης,
Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βαλαβάνη Στυλιανή,
Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος,
Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος,
Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη
Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα),
Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη),
Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία
(Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος,
Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας,
Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Κουτσούμπα Δέσποινα, ΛάσκαρηΚρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λοϊζος
Ηλίας, Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα,
Μελάς Σταύρος, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου
Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος,
Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Παππάς Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης,
Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος
Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος,
Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη.
Μη συμμετέχοντες/Απόντες:
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος έδωσε
το λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ν. Παπαδάκη, ο οποίος έθεσε υπ’ όψιν του
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 726487/03-09-2021 εισήγηση της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με την
πρόσκληση και έχει ως εξής :
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-10)
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10)
όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρίθμ 109290/39629/2016 απόφαση «Έγκριση
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της υπ αριθμ 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β΄/2016)
Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του
περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και
το Ν4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος»
Το Νόμο 4685/2020 ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις.
Την ΥΑ με αριθμό 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21/13-01-2012 ) περί «Κατάταξης
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1/ παράγραφος 4 του Ν4014/21-09-2011
(ΦΕΚ/Α/209/2011) όπως τροποποίησε την ΚΥΑ με αριθμό Η.Π.:
15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-02) “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν.
1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ κ.ά (Α’91)” και την ΥΑ με αριθμ
ΔΙΠΑ/οικ37674/27-7-16
(ΦΕΚ2471/Β΄/10-8-16) όπως τροποποίησε
και
αντικατέστησε την ΥΑ 1958/12
Την ΚΥΑ με αριθμ:οικ.1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ45/Β΄/15-1-14) «Εξειδίκευση των
διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής
του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ.
1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9
του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας»..
Τις διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της
πολιτιστικής κληρονομιάς».
Το Ν.4280/14 (ΦΕΚ159/Α΄/8-8-2014) περί Περιβαλλοντικής αναβάθμισης και
ιδιωτικής πολεοδόμησης − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις όπως τροποποίησε σχετικά το 998/79 περί
προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας
Την
ΚΥΑ
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ107017/28-08-06
(ΦΕΚ1225/Β΄/5-9-2006)
«Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και
προγραμμάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά
με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και
προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 2001
Το Ν998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων
της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν2040/1992
(ΦΕΚ70/Α/1992) «Ρύθμιση Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και
νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», το Ν3208/2003
(ΦΕΚ303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένι
εκτάσεων και άλλες διατάξεις», την ΥΑ αριθμ 15277/23-3-12 (ΦΕΚ1077/Β΄/12)
περί εξειδίκευσης διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της
προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης,
για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με
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αριθμ. 1958/12 (ΦΕΚ21/Β΄/12), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 και
το νόμο 4467/ΦΕΚ Α 56/13.04.2017 περί Τροποποιήσεων διατάξεων της δασικής
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «Διατήρησης της βιοποικιλότητας
και άλλες διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998) για
τον «Καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών
οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008)
Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των
υδάτων – εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»
To Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (αρ.
6876/4871 Πράξη της Βουλής των Ελλήνων - ΦΕΚ 128/Α/03.07.2008).
Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41369/327/9 Ιουν 2018 (ΦΕΚ2693/Β΄/6 Ιουλ 2018)
«Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής
ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) και της αντίστοιχης
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Την ΥΑ 903/2017 (ΦΕΚ4672/Β΄) «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος
Αττικής και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.»
Το Ν.4258/14 (ΦΕΚ94/Α΄/14-4-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις
θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις»
Την ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του
Ν4030/12
Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (ΦΕΚ1048/Β΄/4-4-2012) περί
«Αντιστοίχησης των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με
τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα».
Το νόμο 4277/2014 (ΦΕΚ 156/A/1-8-2014) Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας −
Αττικής και άλλες διατάξεις
Το N4495/2017, (ΦΕΚ 167/Α/3.11.2017) Έλεγχος και προστασία του Δομημένου
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.
Το N4519/2018, (ΦΕΚ 25/A/20.2.2018) Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών και άλλες διατάξεις.
Την ΥΑ οικ. 1915/2018 Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 2703)
κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 167563/2013 (Β΄ 964) κοινής
υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργικής
απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε
συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας
2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων
δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014
Το Π.Δ. υπ’αριθμ 59/2018 (ΦΕΚ114/Α΄/29-6-2018) “Κατηγορίες και περιεχόμενο
χρήσεων γης”
Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ A 92 - 07.05.2020) Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις.
Η ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την
προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων
4

26.

27.

28.
29.

30.
31.
32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

ουσιών» και ΠΔ 51/07 (54/Α/8-2-07)
Η Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για
τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συμβουλίου της 12ης
Δεκεμβρίου 1991
Ο Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π)
και άλλες διατάξεις».
Η ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού συστήματος
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-Ανακύκλωση».
Τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ
με αριθμ οικ 191002/2013 «Τροποποίηση της υπ αριθμ 145116/2011 κοινής
υπουργικής απόφασης … και συναφείς διατάξεις.
Την ΚΥΑ με αριθμ Η.Π. 29407/3508/02 (ΦΕΚ1572/Β΄/16-12-2002) για τα «Μέτρα
και όρους για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων»
Την Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης
Τους Ν4042/12 και 4685/20 ως άνω, ως προς τις αναφορές τους στα εδάφια της
ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός
Διαχείρισης» που την καταργούν
Τη με ΑΠ:48442/28-9-2001 Απόφαση του ΓΓ Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την
έγκριση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής
Τη με ΑΠ:319/Φ.περ.Σ-Α/06/22-2-2006 Δ/νσης ΠΕΧΩ/ Περιφέρειας Αττικής
Απόφαση Γενικού Γραμματέα με θέμα: «Έγκριση Περιφερειακού Σχεδίου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Αττικής»
Την με ΑΔΑ:Ω2ΠΟ7Α7-Ε04, Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με
αριθμ 414/2016 περί “Έγκριση 2ης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου
∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.∆.Α.) Αττικής” (άρθ. 35 Ν. 4042/2012, όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθ. 31 Ν. 4342/2015 - ΦΕΚ 143/τ.Α’/9-112015 και ισχύει)
Την ΚΥΑ οικ 61490/5302 (ΦΕΚ4175/Β/23-12-16)) Κύρωση της απόφασης
έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της
Περιφέρειας Αττικής
Τη με αριθμ Η.Π. 4641/232/1-02-2006 (ΦΕΚ168/Β΄/13-02-2006) περί Καθορισμός
τεχνικών προδιαγραφών μικρών χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων σε νησιά
και απομονωμένους οικισμούς, κατ’εφαρμογή του άρθρου 3 (παρ.4) σε
συνδυασμό με το άρθρο 20 (παράρτημα Ι) της υπ’αριθμ 29407/3508/2002 κοινή
υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων»
Το με ΑΠ:399503/20-05-2021 Περιφερειακού Συμβουλίου διαβιβαστικό μετά
συνημμένης αποστολής ανακοίνωσης και ενημέρωσης κοινού (ΑΠ:399365/20-0521) και του με ΑΠ:58139/19-05-2021 διαβιβαστικού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής μετά της ΜΠΕ του έργου του θέματος σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή
και με Π.Ε.Τ.2101451322 (ΑΠ:399516/20-5-21 και
ΑΠ:396295/19-5-21 Δ/νσής μας)
Τη συνημμένη στην (36) σχετική ΜΠΕ Τεύχος Συμπληρωματικών Στοιχείων με
ημερομηνία Απρίλιος 2021
Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΤΟΠ-1 και τίτλο:
«Επικαιροποιημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα ΟΕΔΑ Ύδρας», σε κλίμακα 1:500,
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
54.

με ημερομηνία Φεβρουάριος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβ/κών Μελετών ΑΕ
και D-WASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΟΡ-1 και τίτλο:
«Οριζοντιογραφία Έργων ΧΥΤΥ & ΟΕΔΑ Υδρας – Έναρξη Λειτουργίας», σε
κλίμακα 1:500, με ημερομηνία Απρίλιος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβ/κών
Μελετών ΑΕ και D-WASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΟΡ-2 και τίτλο:
«Οριζοντιογραφία Έργων ΧΥΤΥ & ΟΕΔΑ Υδρας – Τέλος Λειτουργίας», σε
κλίμακα 1:500, με ημερομηνία Απρίλιος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβ/κών
Μελετών ΑΕ και D-WASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Το συνημ στην (36) σχετ μελέτη σχέδιο με αριθμ ΓΕΝ-1 και τίτλο: «Γενική Διάταξη
Έργων ΧΥΤΥ Κατασκευή Στεγάνωσης Λεκάνης ΧΥΤΥ», σε κλίμακα 1:500, με
ημερομηνία Απρίλιος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβ/κών Μελετών ΑΕ και DWASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΓΕΝ-2 και τίτλο: «Γενική
Διάταξη Έργων ΧΥΤΥ Τελική Κάλυψη Λεκάνης ΧΥΤΥ», σε κλίμακα 1:500, με
ημερομηνία Απρίλιος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΑΕ
και D-WASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΓΕΝ-3 και τίτλο: «Γενική
Διάταξη Έργων ΧΥΤΥ Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας», σε κλίμακα 1:500, με
ημερομηνία Απρίλιος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβ/κών Μελετών ΑΕ και DWASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΓΕΝ-4 και τίτλο: «Γενική
Διάταξη Έργων Διαχείριση Στραγγισμάτων», σε κλίμακα 1:500, με ημερομηνία
Απρίλιος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΑΕ και D-WASTE
ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Το συνημ στην (36) σχετ μελέτη σχέδιο με αριθμ ΓΕΝ-5 και τίτλο: «Γενική Διάταξη
Έργων Διαχείριση Βιοαερίου – Πλήρωση Λεκάνης», σε κλίμακα 1:500, με
ημερομηνία Απρίλιος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΑΕ
και D-WASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Το συνημ στην (36) σχετ μελέτη σχέδιο με αριθμ ΓΕΝ-5 και τίτλο: «Γενική Διάταξη
Έργων Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης», σε κλίμακα 1:500, με ημερομηνία
Απρίλιος ‘21, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβ/κών Μελετών ΑΕ και D-WASTE ΕΛΛΑΣ
ΕΠΕ
Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη έγγραφο με ΑΠ:9371/478/21-2-2017
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής με θέμα:
«Άδεια Αποκατάστασης του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων
(ΧΑΔΑ) στη θέση «Μανδράκι» στο Δήμο Ύδρας, Περιφέρειας Αττικής
Το συνημμένο στην (36) σχετική έγγραφο με ΑΠ:634122/02-09-20250 Δ/νσης
Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Διαβίβαση Απόφασης για τη
χωροθέτηση του ΟΕΔΑ Ύδρας
Το συνημ στην (36) σχετ έγγ με ΑΠ:633694/02-09-2020 Δ/νσης Περιβ/ντος Περιφ
Αττικής με θέμα: «Βεβαίωση Χωροθέτησης, δυνάμει του άρθρου 78, π[αρ 2 του
Ν4442/16 για τις δραστηριότητες της Ομάδας 4ησ «Συστήματα Περιβαλλοντικών
Υποδομών» με α/α 5 «ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων
(ΟΕΔΑ)» στη θέση «Μανδράκι» του Δήμου Ύδρας της Περιφερειακής Ενότητας
Νήσων Περιφέρειας Αττικής με φορέα λειτουργίας τον Ειδικό Διαβαθμιδικό
Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΣΔΝΑ)
Το συνημμένο στην (36) σχετική έγγραφο με ΑΠ:10244/08-08-2016 Δ/νσης
Περιβάλλοντος /ΕΣΔΝΑ/ Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Χορήγηση βεβαίωσης
πρόβλεψης έργου στον ΠΕΣΔΑ της Αττικής «
Το συνημμένο στην (36) σχετική Παράρτημα ΙΙ – Πίνακες Ανάλυσης Κινδύνων
Το συνημμένο στην (36) σχετική Παράρτημα ΙΙΙ – μελέτη Επαναχρησιμοποίησης
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55. Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό Χ-1 και τίτλο: «Χάρτης
Προσανατολισμού/ περιοχή Μελέτης» σε κλίμακα 1:50.000, με ημερομηνία
Ιανουάριος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΑΕ και DWASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
56. Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό Χ-2 και τίτλο: «Χάρτης
Χρήσεων / Κάλυψης Γης» σε κλίμακα 1:5.000, με ημερομηνία Ιανουάριος 2021,
υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΑΕ και D-WASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
57. Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΤΟΠ-1 και τίτλο:
«Τοπογραφικό Διάγραμμα Γήπεδο ΧΥΤΥ – ΟΕΔΑ Ύδρας» σε κλίμακα 1:500, με
ημερομηνία Ιανουάριος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΑΕ
και D-WASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
58. Το συνημ στην (36) σχετ μελέτη σχέδιο με αριθμ ΟΡ-1 και τίτλο:
«Οριζοντιογραφία Έργων ΧΥΤΥ & ΟΕΔΑ Ύδρας – ‘Εναρξη Λειτουργίας» σε
κλίμακα 1:500, με ημερομηνία Ιανουάριος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβ/κών
Μελετών ΑΕ και D-WASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
59. Το συνημ στην (36) σχετ μελέτη σχέδιο με αριθμ ΟΡ-2 και τίτλο:
«Οριζοντιογραφία Έργων ΧΥΤΥ & ΟΕΔΑ Ύδρας – Τέλος Λειτουργίας» σε
κλίμακα 1:500, με ημερομηνία Ιανουάριος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβ/κών
Μελετών ΑΕ και D-WASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
60. Το συνημ στην (36) σχετ μελέτη σχέδιο με αριθμ ΓΕΝ-1 και τίτλο: «Γενική Διάταξη
Έργων ΧΥΤΥ – Κατασκευή Στεγάνωσης Λεκάνης ΧΥΤΥ» σε κλίμακα 1:500, με
ημερομηνία Ιανουάριος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβ/κών Μελετών ΑΕ και DWASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
61. Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΓΕΝ-2 και τίτλο: «Γενική
Διάταξη Έργων ΧΥΤΥ – Τελική Κάλυψη Λεκάνης ΧΥΤΥ» σε κλίμακα 1:500, με
ημερομηνία Ιανουάριος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΑΕ
και D-WASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
62. Το συνημ στην (36) σχετ μελέτη σχέδιο με αριθμ ΓΕΝ-3 και τίτλο: «Γενική Διάταξη
Έργων ΧΥΤΥ – Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας» σε κλίμακα 1:500, με
ημερομηνία Ιανουάριος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβ/κών Μελετών ΑΕ και DWASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
63. Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΓΕΝ-4 και τίτλο: «Γενική
Διάταξη Έργων Διαχείριση Στραγγισμάτων» σε κλίμακα 1:500, με ημερομηνία
Ιανουάριος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΑΕ και DWASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
64. Το συνημ στην (36) σχετ μελέτη σχέδιο με αριθμ ΓΕΝ-5 και τίτλο: «Γενική Διάταξη
Έργων Διαχείρισης Βιοαερίου – Πλήρωση Λεκάνης» σε κλίμακα 1:500, με
ημερομηνία Ιανουάριος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΑΕ
και D-WASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
65. Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΓΕΝ-6 και τίτλο: «Γενική
Διάταξη Έργων Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης» σε κλίμακα 1:500, με
ημερομηνία Ιανουάριος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΑΕ
και D-WASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
66. Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΛΕΠ-1 και τίτλο:
«Στρώσεις Στεγανοποίησης Πυθμένα και Πρανών Λεκάνης ΧΥΤΥ» σε κλίμακα
1:20, με ημερομηνία Ιανουάριος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντικών
Μελετών ΑΕ και D-WASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
67. Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΛΕΠ-2 και τίτλο:
«Στρώσεις Τελικής Κάλυψης ΧΥΤΥ» σε κλίμακα 1:10, με ημερομηνία Ιανουάριος
2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΑΕ και D-WASTE ΕΛΛΑΣ
ΕΠΕ
68. Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΛΕΠ-3 και τίτλο:
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70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

«Τυπική Λεπτομέρεια Κατακόρυφου Φρεατίου Απαγωγής Βιοαερίου» σε κλίμακα
1:50, με ημερομηνία Ιανουάριος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβ/κών Μελετών
ΑΕ και D-WASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αρ. ΛΕΠ-4 και τίτλο:
«Λεπτομέρεια Γεώτρησης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης ΥΥ» σε κλίμακα
1:50, με ημερομηνία Ιανουάριος ‘21, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβ/κών Μελετών ΑΕ
και D-WASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΛΕΠ-5 και τίτλο:
«Λεπτομέρεια Γεώτρησης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Βιοαερίου» σε
κλίμακα 1:20, με ημερομηνία Ιανουάριος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία
Περιβαλλοντικών Μελετών ΑΕ και D-WASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΛΕΠ-6 και τίτλο:
«Λεπτομέρεια Μάρτυρα Καθίζησης» σε κλίμακα 1:10, με ημερομηνία Ιανουάριος
2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΑΕ και D-WASTE ΕΛΛΑΣ
ΕΠΕ
Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΛΕΠ-7 και τίτλο:
«Λεπτομέρειες Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας» σε κλίμακα 1:25, με
ημερομηνία Ιανουάριος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΑΕ
και D-WASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Το συνημ στην (36) σχετ μελέτη σχέδιο με αριθμ ΛΕΠ-8 και τίτλο: «Λεπτομέρεια
Σημείου Συλλογής και Άντλησης Στραγγισμάτων» σε κλίμακα 1:50, με ημερομηνία
Ιανουάριος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβ/κών Μελετών ΑΕ και D-WASTE
ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΥΠΟΔ-1 και τίτλο:
«Τυπικές Λεπτομέρειες Γεφυροπλάστιγγας» σε κλίμακα 1:50, με ημερομηνία
Ιανουάριος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΑΕ και DWASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΥΠΟΔ-2 και τίτλο:
«Τυπικές Λεπτομέρειες Πύλης & Περίφραξης Γηπέδου ΧΥΤΥ - ΟΕΔΑ» σε κλίμακα
1:25, με ημερομηνία Ιανουάριος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβ/κών Μελετών
ΑΕ και D-WASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΥΠΟΔ-3 και τίτλο:
«Υπόστεγο Συντήρησης Οχημάτων» σε κλίμακα 1:50, με ημερομηνία Ιανουάριος
2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΑΕ και D-WASTE ΕΛΛΑΣ
ΕΠΕ
Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΥΠΟΔ-4 και τίτλο:
«Εγκατάσταση Εκπλυσης – Καθαρισμού τροχών» σε κλίμακα 1:50, με
ημερομηνία Ιανουάριος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΑΕ
και D-WASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΥΠΟΔ-5 και τίτλο:
«Δεξαμενή Ύδρευσης – Πυρόσβεσης – ‘Αρδευσης» σε κλίμακα 1:50, με
ημερομηνία Ιανουάριος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΑΕ
και D-WASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΥΠΟΔ-6 και τίτλο:
«Δεξαμενή Υγρών Καυσίμων» σε κλίμακα 1:50, με ημερομηνία Ιανουάριος 2021,
υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΑΕ και D-WASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΥΠΟΔ-7 και τίτλο:
«Κτίριο Εξυπηρέτησης ΜΕΣ - Ενέργειας» σε κλίμακα 1:50, με ημερομηνία
Ιανουάριος 2021, υπό ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΑΕ και DWASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Το συνημμένο στην (36) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΥΠΟΔ-8 και τίτλο:
«Κτίριο Διοίκησης» σε κλίμακα 1:50, με ημερομηνία Ιανουάριος 2021, υπό ΕΠΕΜ
Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΑΕ και D-WASTE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
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82. Το με ΑΠ:630806/27-7-21 διαβιβαστικού Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με
συνημμένο το με ΑΠ:2678/26-7-21 Δ. Ύδρας εγγράφου αποστολής και των
πρακτικών της υπ.αριθμ 10ης 2021 τακτικής συνεδρίασης Δημ Συμβουλίου Δήμου
Ύδρας της με αριθμ απόφασης 40/2021 ομόφωνης θετικής γνωμοδότησης για το
έργο του θέματος (ΑΔΑ:96ΠΝΩΗΞ-9ΙΞ)
i. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (36) σχετική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου με τίτλου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΟΕΔΑ) ΎΔΡΑΣ» για την έκφραση
απόψεών μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
ii. ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Το προτεινόμενο έργο έχει ως αντικείμενο τον ολοκληρωμένο και μακροπρόθεσμο
σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων στη νήσο της Ύδρας, επιλύοντας το
πρόβλημα ανεξέλεγκτης διάθεσης αυτών στον υφιστάμενο ΧΑΔΑ και προωθώντας τη
διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση, τη σταθεροποίηση και επεξεργασία των
αποβλήτων και την ασφαλή διάθεση των υπολειμμάτων. Το σχέδιο εναρμονίζεται με το
σύνολο των θεσμικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και είναι σε συμφωνία
με το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Αττικής αλλά και τις προτάσεις του ΕΣΔΑ, όντας ταυτόχρονα
προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες της περιοχής. Επίσης, κατά το
σχεδιασμό του έργου έχουν ληφθεί υπόψη οι υποδομές που έχουν αναπτυχθεί ή
πρόκειται να αναπτυχθούν για τη διαχείριση των αποβλήτων.
iii. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αναπτύσσεται στη θέση «Μανδράκι» σε ευθεία απόσταση 1,8km βόρειαβορειοανατολικά του οικισμού της Ύδρας και 0,5km ανατολικά του οικισμού Μανδράκι,
πλησίον του υφιστάμενου ΧΑΔΑ Ύδρας.
Διοικητικά υπάγεται στο Δήμο Ύδρας της Π.Ε. Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.
Η συνολική έκταση του οικοπέδου είναι 20,63 στρ., οι συντεταγμένες του οποίου
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α

X

Y

Α/Α

X

Y

Κ10

454808,76

4134083,26

K23

454904,29

4133990,98

Κ11

454816,30

4134090,74

K24

454886,15

4133989,68

Κ12

454923,77

4134124,77

K25

454879,23

4133995,02

Κ13

454950,58

4134105,60

K26

454874,45

4133994,98

Κ14

454978,37

4134088,74

K3

454800,86

4133993,06

Κ15

454994,79

4134053,45

K4

454794,15

4133997,77

Κ16

455000,95

4134044,29

K5

454789,50

4134007,65

Κ17

455000,56

4134029,13

K6

454790,23

4134014,71

Κ18

454964,15

4134020,04

K7

454790,67

4134018,22

K19

454959,41

4133995,16

K8

454793,08

4134033,11

K20

454937,27

4133993,48

K9

454797,48

4134047,35

K21
K22

454926,20
454915,12

4133992,64
4133991,80

K10

454808,76

4134083,26

Ειδικότερα, το εξεταζόμενο γήπεδο βρίσκεται βάσει:
• του Παγκόσμιου Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς 1984 (WGS84) σε γεωγραφικό
πλάτος 37° 21' 16,41" και γεωγραφικό μήκος 23° 29' 32,17"
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• του

Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) σε Χ= 454885,60
και Υ = 4134038,86
Η συνολική έκταση του οικοπέδου εκτείνεται μεταξύ υψομέτρων 40 – 100 m.
Η πρόσβαση στον χώρο πραγματοποιείται μέσω τσιμεντοστρωμένης και ακολούθως
χωμάτινης αγροτικής οδού μέτριας προς κακής βατότητας πλάτους περί των 4,0m και
μήκους 3,5km περίπου.
Το εξεταζόμενο γήπεδο εντοπίζεται εκτός ορίων οικισμών και λοιπών περιοχών
οικιστικής ανάπτυξης (π.χ. περιοχές Β’ Κατοικίας, κλπ). Επίσης πλησίον αυτής δεν
εντοπίζονται οργανωμένοι υποδοχείς βιοτεχνικών δραστηριοτήτων.
Το σύνολο του νησιού έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος σύμφωνα με την
Απόφαση ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1 /Φ43/10105/487/30-4-1996 (ΦΕΚ 453/Β/96).
Οι πλησιέστερες στο έργο περιοχές αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος
(Φρούρια στον λιμενίσκο "Μανδράκι") εντοπίζονται σε ευθεία απόσταση μεγαλύτερη των
0,7km από τη θέση του έργου.
Στην άμεση περιοχή του έργου τα οικοσυστήματα είναι πλήρως υποβαθμισμένα. Η
χλωρίδα περιλαμβάνει άστοιβες, σχίνους, ρείκια. Από επιτόπια επίσκεψη, εντός του
γηπέδου παρατηρείται πολύ αραιή χαμηλή ξυλώδης βλάστηση.
Για την περιοχή όπου αναπτύσσεται το εξεταζόμενο γήπεδο, έκτασης περίπου 20,6στρ
έχει μερικώς κυρωθεί ο δασικός χάρτης των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των
δήμων Αίγινας, Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Τροιζηνίας-Μεθάνων, Ύδρας και
Σπετσών, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 44Δ/9-022018) σύμφωνα με τον οποίο:
• τμήμα του εξεταζόμενου γηπέδου, έκτασης περίπου 2,6στρ αποτελεί έκταση που
δεν διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
• το λοιπό γήπεδο, έκτασης 18,0στρ, εντοπίζεται εκτός περιοχών του δασικού χάρτη,
δεδομένου ότι για τις περιοχές αυτές έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις και δεν αποτελεί
αντικείμενο του μερικώς κυρωθέντα δασικού χάρτη.
Το τμήμα αυτό του γηπέδου σύμφωνα με την από 10-02-2017 ανάρτηση του δασικού
χάρτη (υπ. αριθμ. 9585/228/10-02-2017 απόφαση της Δ/νσης Δασών Πειραιά, ΑΔΑ:
ΩΞΕ1ΟΡ1Κ-Ε9Τ) εμφανίζεται με κωδικούς ΔΔ, και ΔΔ&ΑΝ, ΔΑ&ΑΝ, ΑΑ&ΑΝ ως
αναδασωτέα με την υπ. αριθμ. Δ/321089/16-9-1985 απόφαση Νομάρχη Πειραιά, και την
τροποποίηση αυτής (Δ/1048/14-10-1996 (ΦΕΚ 1248Δ/96).
Σε τμήμα της ανωτέρω έκτασης, εμβαδού περίπου 10,0στρ προτείνεται να αναπτυχθούν
τα έργα επεξεργασίας, διαχείρισης και τελικής διάθεσης, ενώ το υπόλοιπο τμήμα
αναφέρεται στην έκταση του προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ύδρας.
iv. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σύμφωνα με την νέα περιβαλλοντική νομοθεσία (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) και ειδικότερα
την ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13-01-2012) και τις τροποποιήσεις αυτής, ήτοι Υ.Α.
ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10-8-2016), Υ.Α. οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ 439Β/14-22018) και Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020 (ΦΕΚ 4656Β/22-10-2020) σχετικά με
την κατάταξη των δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες, το σύνολο των επιμέρους δραστηριοτήτων κατατάσσεται στα έργα της
4ης Ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» του Παραρτήματος ΙVV.
Το εν λόγω έργο αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΟΕΔΑ), όπου σύμφωνα με τις Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016, Υ.Α. οικ. 2307/2018 & Αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020 κατατάσσεται σύμφωνα με το επιμέρους έργο
υψηλότερης υποκατηγορίας ως ακολούθως:
i.«Υγειονομική ταφή μη επικινδύνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων
(ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ) [εργασίες D1, D5] εκτός Natura με Q<150.000 t/έτος όπου Q =
ετήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων (α/α 14) και κατατάσσεται στην
υποκατηγορία Α2
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ii.«Εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα αστικά απόβλητα
μέσω μηχανικής διαλογής (εργασίες R12)» με Q < 30 tn/d, όπου Q = ημερήσια
ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων (α/α 10α) και κατατάσσεται στην
υποκατηγορία Β
iii.«Εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ από προδιαλεγμένο ή
διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά
κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες
κ.λπ. (εργασία R3)», με 1 tn/d ≤ Q < 15 tn/d, όπου Q = ημερήσια ποσότητα
εισερχομένων αποβλήτων (α/α 15) και κατατάσσεται στην υποκατηγορία Β
Τέλος αναφέρεται ότι, η Μονάδα Δεματοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης
Ανακυκλώσιμων Υλικών ετήσιας δυναμικότητας 656tn δεν κατηγοριοποιείται
περιβαλλοντικά ως δραστηριότητα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, διότι η
αποθηκευτική ικανότητα αυτής είναι Q < 20tn για περιοχές εκτός ορίων οικισμών και
πόλεων.
Σύμφωνα με τα όσα παρατέθηκαν στον πίνακα, το έργο κατατάσσεται στην
υποκατηγορία Α2 και ως εκ τούτου υποβάλλεται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Κατά την Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ 08) η οποία
βασίζεται στην Στατιστική Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Rev.2
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιμέρους δραστηριότητες του έργου κατατάσσονται στις
κατηγορίες:
• 38.2 Επεξεργασία & διάθεση αποβλήτων
• 38.21 Επεξεργασία & διάθεση μη επικινδύνων αποβλήτων.
• 38.3 Ανάκτηση υλικών
• 38.32 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού.
Επίσης, βάση του Νόμου υπ’ αριθ. 4549 – ΦΕΚ 105 Α/14-062018, άρθρο 78
«Εγκατάσταση Έργων και Δραστηριοτήτων Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών»:
«Τα έργα και οι δραστηριότητες που υπάγονται στην 4η Ομάδα «Συστήματα
Περιβαλλοντικών Υποδομών» της απόφασης ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016, δεν κατατάσσονται
στους βαθμούς όχλησης της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄
143).
Σύμφωνα με την (34) σχετική μελέτη, η δραστηριότητα του θέματος δεν υπάγεται στο
πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών
(ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, καθώς και στον Κοινοτικό Κανονισμό
166/2006/ΕΚ-PRTR που αντικαθιστά την Κοινοτική Απόφαση 2004/479/ΕΚ-EPER στο
πλαίσιο της Κοινοτικής Οδηγίας IPPC (96/61/EK). Επίσης, το συνολικό εξεταζόμενο
έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β/
14.6.2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την
ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από
βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας
2010/75/ΕΕ «Περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη κι έλεγχος της
ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου
2010.
v. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού
Αττικής» (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.). Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα:

Φορέας:
Ταχ.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ» (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)
Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, Τ.Κ. 115 25, Αθήνα
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ΝΟΜΟΥ

Δ/νση:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:

213 2148300
210 6777238, 213 2148322
eprotocol@edsna.gr

vi. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο της
συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου
Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ. Ν.Α.) και του Δήμου Ύδρας με στόχο την υλοποίηση ενός
μοντέλου διαχείρισης στερεών αποβλήτων στη Νήσο Ύδρα.
Τα στοιχεία του φορέα εκπόνησης των μελετών του έργου είναι τα εξής:
Φορέας:
Υπεύθυνος
επικοινωνίας:
Ταχ. Δ/νση:
Τηλέφωνο:
Fax:
e-mail:
Στοιχεία επικοινωνίας
Επιπτώσεων:
Φορέας:
Υπεύθυνος
επικοινωνίας:
Ταχ. Δ/νση:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ» (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ευθυμία Σταματοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Δ/νσης Περιβάλλοντος
Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, Τ.Κ. 115 25, Αθήνα
213 2148414
210 6777238, 213 2148322
stamatopoulou@edsna.gr
για

τη

σύνταξη

της

Μελέτης

Περιβαλλοντικών

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ» (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΟΜΟΥ

Μ. Μανιάτη
Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, Τ.Κ. 115 25, Αθήνα
213 2148376
210 6777238, 213 2148322
maniati@edsna.gr

Η σύνταξη της παρούσα ΜΠΕ έγινε σε συνεργασία με τα μελετητικά γραφεία
«ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» (δ.τ. ΕΠΕΜ Α.Ε.) και
ΝΤΙ ΓΟΥΕΪΣΤ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ» (δ.τ. ΝΤΙ ΓΟΥΕΪΣΤ)
με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Αντώνη Μαυρόπουλο (Χημικό Μηχανικό) Διευθύνων
Σύμβουλο της εταιρείας ΕΠΕΜ Α.Ε. σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. 14656/07-12-2020
(ΑΔΑΜ: 20SYMV007789200 2020-12-07) Σύμβασης «Υπηρεσίες υποστήριξης
της ΔΙ.ΠΕ. στην ωρίμανση των έργων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Ύδρας» μεταξύ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού
Αττικής» (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) και της Ένωσης των προαναφερόμενων μελετητικών
γραφείων.
vii. MH TEXNIKH ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα απαιτούμενα έργα υποδομής και τα τεχνικά έργα που θα περιλαμβάνονται στο
σχεδιασμό της ΟΕΔΑ Ύδρας και όπως αυτά παρουσιάζονται και στο Σχέδιο της Γενικής
Διάταξης του συνοδεύει την παρούσα ΜΠΕ είναι τα ακόλουθα:
• Μονάδα Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων, οι επιμέρους μονάδες και οι
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αντίστοιχες δυναμικότητες της οποίας είναι οι εξής:
Μονάδα Προεπεξεργασίας Σύμμεικτων ΑΣΑ, με δυναμικότητα 1588tn/έτος.
Η Μονάδα Προεπεξεργασίας Σύμμεικτων ΑΣΑ περιλαμβάνει τμήμα υποδοχής, τμήμα
προεπεξεργασίας και τμήμα σταθεροποίησης
• Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, με δυναμικότητα 459tn/έτος.
Η Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων αποτελείται από τμήμα υποδοχής, τμήμα
προεπεξεργασίας, τμήμα κομποστοποίησης-ωρίμανσης, τμήμα ραφιναρίας και τμήμα
προσωρινής αποθήκευσης
• Μονάδα Δεματοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Ανακυκλώσιμων Υλικών, με
δυναμικότητα 656tn/έτος.
Η Μονάδα Δεματοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Ανακυκλώσιμων Υλικών
περιλαμβάνει το τμήμα δεματοποίησης και το τμήμα προσωρινής αποθήκευσης
• Χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.), ο οποίος θα έχει συνολική
χωρητικότητα τουλάχιστον 29.000m3 και διάρκειας ζωής τουλάχιστον 19 έτη και
έκταση περί τα 3,8 στρέμματα (ενεργός χώρος απόθεσης) Έργα στεγανοποίησης
του ενεργού χώρου απόθεσης: στρώση υπόβασης, τεχνητός γεωλογικός φραγμός,
γεωμεμβράνη, στρώση προστασίας γεωμεμβράνης, αποστραγγιστική στρώση,
στρώση διαχωρισμού.
• Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας των εγκαταστάσεων με την κατασκευή τάφρων
απορροής ομβρίων.
• Έργα συλλογής και επεξεργασίας στραγγισμάτων.
• Έργα διαχείρισης βιοαερίου.
• Έργα υποδομής της ΟΕΔΑ (πύλη εισόδου, χώρος αναμονής απορριμματοφόρων,
γεφυροπλάστιγγα, κτίριο διοίκησης, χώρος στάθμευσης οχημάτων, εγκατάσταση
έκπλυσης τροχών, δεξαμενή νερού, χώρος δειγματοληψίας, αποθήκη υγρών
καυσίμων, κ.λπ.) που τοποθετούνται κατά μήκος της εσωτερικής οδοποιίας του
γηπέδου και επί των προς διαμόρφωση πλατωμάτων
• Αντιπυρική ζώνη περιμετρικά του γηπέδου για την προστασία του χώρου
• Ζώνη δενδροφύτευσης σε διάφορα τμήματα περιμετρικά του χώρου της για την
προκάλυψη του χώρου
• Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και πυρόσβεσης
• Εσωτερική οδοποιία της εγκατάστασης
• Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης του χώρου για τον έλεγχο της
περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, όσο και
κατά τη φάση ανάπλασης και αποκατάστασής του
• Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
Εντός των ορίων του γηπέδου της ΟΕΔΑ συμπεριλαμβάνεται και ο υφιστάμενος προς
μελλοντική αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ύδρας για τον οποίο και έχει εκδοθεί σύμφωνα με την
Υπ. αριθμ. πρωτ. 9371/478/21-02-2017 Άδεια Αποκατάστασης (ΑΔΑ: Ω6ΠΝΟΡ1ΚΣΛΨ). Σύμφωνα με την εκδοθείσας άδεια αποκατάστασης ο βαθμός επικινδυνότητας του
ΧΑΔΑ αξιολογήθηκε σύμφωνα την εγκύκλιο 109974/3106/22.10.04 του ΥΠΕΧΩΔΕ και
είναι 35 και κατατάσσεται στην κατηγορία Γ.
Μέχρι την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων της ΟΕΔΑ Ύδρας και ιδίως του ΧΥΤΥ,
είναι αναγκαία η εύρεση και εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων που
παράγονται στο νησί, ώστε να σταματήσει άμεσα η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους στον
υφιστάμενο ΧΑΔΑ. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η εγκατάσταση στο γήπεδο της
ΟΕΔΑ δεματοποιητή συμμείκτων ΑΣΑ.
Ειδικότερα, εντός των πρώτων 2 μηνών της εργολαβικής σύμβασης, προβλέπεται να
έχει μεταφερθεί και εγκατασταθεί στο χώρο της ΟΕΔΑ δεματοποιητής, που θα
παραλαμβάνει το σύνολο των παραγόμενων ΑΣΑ του δήμου Ύδρας και θα παράγει
δέματα, τα οποία θα τοποθετηθούν προσωρινά σε σωρούς, επίσης εντός του χώρου της
ΟΕΔΑ. Τα σύμμεικτά θα εναποτίθενται σε επιφανειακή σκάφη από οπλισμένο
σκυρόδεμα (bunker) και, μέσω μεταφορικής ταινίας, θα οδηγούνται στο δεματοποιητή.
•
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Τα δέματα θα φέρουν εξωτερικό κάλυμμα, για τη συγκράτηση των απορριμμάτων και
των στραγγισμάτων, κατά την παραμονή τους σε ανοιχτό χώρο της ΟΕΔΑ και μέχρι την
τελική ταφή τους. Τα στραγγίσματα που θα παράγονται από το δεματοποιητή θα
συλλέγονται σε ειδική διάταξη της εγκατάστασης του δεματοποιητή ή και σε άλλο
δεξαμενή που θα εγκατασταθεί για το λόγο αυτό, μέχρι τη μεταφορά και επεξεργασία
τους προς την ΕΕΣ.
Η χρήση του δεματοποιητή για τα σύμμεικτα ΑΣΑ θα διαρκέσει περίπου 8 μήνες, μέχρι
την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΥ, οπότε και τα απόβλητα του δήμου Ύδρας θα
οδηγούνται απευθείας προς ταφή, μέχρι και την έναρξη λειτουργίας των λοιπών
εγκαταστάσεων της ΟΕΔΑ. Όταν η Μονάδα Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων
ολοκληρωθεί, ο δεματοποιητής θα χρησιμοποιηθεί για τη δεματοποίηση των
ανακυκλώσιμων υλικών που θα προέρχονται από ΔσΠ, όπως θα περιγραφεί στη
συνέχεια. Η διαστασιολόγηση του δεματοποιητή γίνεται βάσει της μεγαλύτερης
ποσότητας που πρόκειται να δεχτεί, δηλαδή της ποσότητας απορριμμάτων που θα
διαχειριστεί κατά τους 8 μήνες δεματοποίησης σύμμεικτων.
Σύμφωνα με την Αριθμ. Πρωτ. 633694/02-09-2020 της Δ/νσης Περιβάλλοντος &
Κλιματικής Αλλαγής του Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (βλέπε
Παράρτημα Ι παρούσας ΜΠΕ) εκδόθηκε η απαιτούμενη βάσει της κείμενης
νομοθεσίας Βεβαίωση Χωροθέτησης για το εξεταζόμενο έργο.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η ανάπτυξη του συνόλου των έργων προβλέπεται να γίνει εντός γηπέδου έκτασης περί
τα 20,63 στρ στη θέση «Μανδράκι», εκεί όπου μέχρι και σήμερα λειτουργεί ο ΧΑΔΑ
Ύδρας, σε ευθεία απόσταση 1,8km βόρεια-βορειοανατολικά του οικισμού της Ύδρας και
0,5km ανατολικά του οικισμού Μανδράκι, πλησίον του υφιστάμενου ΧΑΔΑ Ύδρας.
Το εξεταζόμενο γήπεδο εντοπίζεται εκτός ορίων οικισμών και λοιπών περιοχών
οικιστικής ανάπτυξης (π.χ. περιοχές Β’ Κατοικίας, κλπ).
Οι ευθείες αποστάσεις των πλησιέστερων οικισμών (συμπεριλαμβανομένων των μονών
του νησιού) από το έργο, παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:
Οικισμός

Ευθεία Απόσταση
(km)

Προσανατολισμός
οικισμού σε σχέση με τη
θέση

Οικισμός

Ευθεία
(km)

Ύδρα

1,8

ΔΝΔ

Ζώγερι

9,0

ΝΔ

Βλυχός

4,1

Δ

Μανδράκι

0,5

Δ

Επισκοπή

8,0

ΝΔ

Κλιμάκι

3,3

Παλαμιδάς

6,0

Δ

Μώλος

7,4

Μονή Αγίας Ευπραξίας

3,4

ΝΝΔ

Μονή
Τριάδος

Αγίας

Μονή
Νικολάου

Αγίου

Μονή Προφήτου Ηλιού

3,3

ΝΝΔ

Μονή
Γεννήσεως
Θεοτόκου Ζούρβας

4,3

Α

Απόσταση

Προσανατολισμός οικισμού σε
σχέση με τη θέση

ΝΝΔ
Δ

0,95

ΝΔ

0,85

ΝΝΑ

Στην περιοχή μελέτης δεν υφίστανται οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων
(επιχειρηματικά πάρκα, οργανωμένοι υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, λατομικές ζώνες, ΠΟΤΑ, ΠΕΡΠΟ, ΕΣΧΑΣΕ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΧΣ, κ.λ.π.).
Σύμφωνα με το Corine Land Cover 2018 σε ακτίνα 1,0km από τα όρια του γηπέδου της
προτεινόμενης ΟΕΔΑ η κάλυψη του εδάφους παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Κωδικός
231
332

Τύπος Κάλυψης
Γης
Λιβάδια
Απογυμνωμένοι
βράχοι
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Έκταση
(ha)
15,35
68,83

Κωδικός
333

Τύπος Κάλυψης
Γης
Εκτάσεις
με
αραιή βλάστηση

Έκταση
(ha)
190,82

Η δε θέση του εξεταζόμενου γηπέδου εντοπίζεται σε εκτάσεις με αραιή βλάστηση.
Για το Δήμο Ύδρας δεν έχει εκπονηθεί Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ή Σχέδιο
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που να καθορίζει
χρήσεις γης ή όρους και περιορισμούς δόμησης.
Περιορισμοί όσον αφορά στις χρήσεις γης και στους όρους δόμησης στο νησί
επιβάλλονται από το Π.Δ. της 22-6-83 (ΦΕΚ 284/Δ/1983) που αφορά στη Ζώνη
Οικιστικού Ελέγχου Ν. Αττικής και από το Υπουργείο Πολιτισμού, δεδομένου ότι όλο το
νησί είναι χαρακτηρισμένο ως αρχαιολογικός χώρος.
Όσον αφορά στη Ζ.Ο.Ε., έχει καθοριστεί σύμφωνα με το Π.Δ. της 22-6-83 (ΦΕΚ
284/Δ/1983) για ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων
του 1923 περιοχή του Ν. Αττικής. Μέσα σε αυτήν καθορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης
γης 20 στρ., ενώ δεν προβλέπονται άλλοι περιορισμοί σε επιτρεπόμενες χρήσεις γης ή
εγκαταστάσεις στην περιοχή μελέτης.
Σύμφωνα με την Αριθμ. Πρωτ. 633694/02-09-2020 της Δ/νσης Περιβάλλοντος &
Κλιματικής Αλλαγής του Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (βλέπε
Παράρτημα Ι παρούσας ΜΠΕ) εκδόθηκε η απαιτούμενη βάσει της κείμενης νομοθεσίας
Βεβαίωση Χωροθέτησης για το εξεταζόμενο έργο.
Γενικά, η θέση του εξεταζόμενου γηπέδου δεν εντοπίζεται πλησίον εγκαταστάσεων
κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας. Οι πλησιέστερες εξ αυτών, όπως για
παράδειγμα υποδομές περίθαλψης, εκπαίδευσης, αθλητισμού και πολιτιστικών
λειτουργιών αναπτύσσονται στους πλησιέστερους οικισμούς.
Το σύνολο του νησιού έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος σύμφωνα με την
Απόφαση ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1 /Φ43/10105/487/30-4-1996 (ΦΕΚ 453/Β/96).
ς και τελικής διάθεσης, ενώ το υπόλοιπο τμήμα αναφέρεται στην έκταση του προς
αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ύδρας.
Η γενικότερη μορφολογία του αναγλύφου σε συνδυασμό με τις σχετικά μεγάλες
αποστάσεις καθιστά την εν λόγω θέση μη ορατή από τους πλησιέστερους οικισμούς,
εξασφαλίζοντάς της καλή οπτική απόκρυψη.
Τέλος, αναφορικά με το τοπίο:
• με την 1824/10.2.1962 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως (Β΄ 75), η
οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 52 του κ.ν. 5351/1932 «περί
αρχαιοτήτων» (Α΄ 93), όπως κωδικοποιήθηκε με το πδ/γμα της 9-24.8.1932 (Α΄
275), καθώς και των άρθρων 1 και 5 του ν. 1469/1950 (Α΄ 169), χαρακτηρίσθηκε
«ως χρήζων ειδικής προστασίας και ως ιστορικός τόπος ολόκληρος ο οικισμός της
Ύδρας, ως ούτος καθορίζεται υπό της υφισταμένης πολεοδομικής καταστάσεως,
διότι ο εν λόγω οικισμός εμφανίζει ιδιαιτέραν σημασίαν από απόψεως της τε
ελληνικής αρχιτεκτονικής και της ελληνικής Ιστορίας».
• με την 10977/16.5.1967 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως «περί
χαρακτηρισμού ιστορικών μνημείων κ.λπ.» (Β΄ 352), που εκδόθηκε επίσης βάσει
των άρθρων 52 του κ.ν. 5351/1932 και 1 και 5 του ν. 1469/1950, χαρακτηρίσθηκαν
«ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία και τόποι παρουσιάζοντες ιδιαίτερον φυσικόν
κάλλος ή ενδιαφέροντες από απόψεως αρχιτεκτονικής ή ιστορικής» οι οικισμοί
Μεγάλο Καμίνι, Μικρό Καμίνι και Βλυχός, οι οποίοι βρίσκονται δυτικώς του οικισμού
της Ύδρας.
• με την Α/Φ31/1518/650/10.3.1975 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και
Επιστημών (Β΄ 334), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των άρθρων 1 και 5 του
ν. 1469/1950 με σκοπό τη συμπλήρωση των ανωτέρω δύο αποφάσεων,
χαρακτηρίσθηκε ολόκληρη η νήσος Ύδρα «ως τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
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και τόπος χρήζων ειδικής κρατικής προστασίας, διότι άπαντα τα εν τη νήσω τοπία
είναι εξαιρέτου φυσικού κάλλους, η Ύδρα δε, πλην της ιστορικής σημασίας της,
περιλαμβάνει αξιόλογα αρχιτεκτονικά συγκροτήματα ενδιαφέροντα από απόψεως
της τε ελληνικής αρχιτεκτονικής και της ελληνικής Ιστορίας» και με το άρθρο 1 του
πδ/τος της 19.10-13.11.1978 «περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών
τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των
οικοπέδων αυτών» (Δ΄ 594) ο οικισμός της Ύδρας χαρακτηρίσθηκε ως
παραδοσιακός
• με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/ 10105/487/30.4.1996 απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού (Β΄ 453), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν.
1127/1981 (Α΄ 32) και του ανωτέρω κ.ν. 5351/1932, κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός
χώρος ολόκληρη η νήσος Ύδρα «για την προστασία των εκτεταμένων καταλοίπων
επ΄ αυτής, που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς έως τους
παλαιοχριστιανικούς χρόνους».
Από γεωλογικής άποψης και σύμφωνα με τον γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ, Φύλλο
«Ύδρα», τόσο το εξεταζόμενο γήπεδο, όσοι και η ευρύτερη περιοχή αυτού
απαντάται σε ασβεστολίθους του Μέσο Τριαδικού – Μέσο Λιασίου,
παχυστρωματώδεις ή συμπαγείς, υφαλογενείς ή απολεσθέντες γύρω από υφάλους
με κοράλλια, Megalodontidae, Halobia cf. Breuningi και άλλα απολιθώματα
σπασμένα. Οι εν λόγω ασβεστόλιθοι περιέχουν φακούς κόκκινων ασβεστολίθων
της φάσεως Hallastatt με Halibia styriaca MOJSISIVICS και Κωνόδοντα Κάρνιου
ηλικίας.
Στην άμεση περιοχή του έργου και βάσει της έρευνας υπαίθρου και της βάσης
δεδομένων ‘’GREDASS’’ σχετικά στοιχεία της οποίας περιγράφτηκαν ανωτέρω,
δεν εντοπίζονται αξιόλογες τεκτονικές δομές όπως ρήγματα, πτυχώσεις κλπ.
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ-2000), η
εξεταζόμενη θέση βρίσκεται στη ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι. Η μέγιστη
οριζόντια σεισμική επιτάχυνση του εδάφους (Α) δίνεται από τη σχέση A = α x g,
όπου α είναι η εδαφική επιτάχυνση ανηγμένη στην επιτάχυνση της βαρύτητας g.
Για τη Ζώνη Ι, α = 0,16 και συνεπώς η μέγιστη σεισμική επιτάχυνση εδάφους είναι
Α=0,16 g.
Το εξεταζόμενο γήπεδο συμφώνα με τον υδρολιθολογικό χάρτη που έχει συνταχθεί
στο πλαίσιο κατάρτισης των Σχεδίων Διαχείρισης του Υ.Δ. Ανατολικής
Πελοποννήσου (Ε.Γ.Υ.), βρίσκεται σε καρστικούς σχηματισμούς (Κ1) υψηλής έως
μέτριας υδροπερατότητας.
Σύμφωνα με το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) και την ΕΓΥ στην
Ύδρα υπάρχουν τέσσερα πηγάδια εκ των οποίων τα τρία είναι ανενεργά, ενώ το
ενεργό εντοπίζεται στην περιοχή «Μανδρακίου» σε ευθεία απόσταση περί τα
520m. Πέραν των ανωτέρω υπάρχει διαθέσιμη και η γεώτρηση κοντά στην Μονή
Αγ. Νικολάου δυναμικότητας 240 m3/ημέρα. Επίσης, έχει διανοιχτεί γεώτρηση και
στην περιοχή «Παλαμιδά» (δυτικά του οικισμού της Ύδρας, δυναμικότητας
50m3/h), η οποία όμως δεν έχει συνδεθεί ακόμη με το δίκτυο.
Η Ύδρα στο σύνολό της δεν έχει ποταμούς μόνιμης ροής, αλλά διαθέτει με ρέματα
εφήμερης ροής με μικρού μήκους κλάδους. Η ροή είναι εποχιακή και κατά κύριο
λόγο εμφανιζόμενη τη χειμερινή περίοδο. Επίσης, στην Ύδρα δεν υπάρχουν
κατασκευασμένα έργα ταμίευσης ύδατος. Στην περιοχή του γηπέδου που
προτείνεται να κατασκευασθεί και λειτουργήσει η ΟΕΔΑ Ύδρας δεν απαντώνται
σημεία εμφάνιση νερού. Ειδικότερα εντός των ορίων του γηπέδου δεν εντοπίζονται
ρέματα. Αντιθέτως στα ανατολικά το γήπεδο εφάπτεται με υδατόρεμα 1ης τάξης και
διαλείπουσας ροής. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το σύνολο των προτεινόμενων
έργων δεν επηρεάζουν με κανέναν τρόπο την υφιστάμενη κοίτη του υδατορέματος.
Ως προς τις θεσμοθετημένες Προστατευόμενες Περιοχές χαρακτηριστικά αναφέρεται
ότι το προτεινόμενο γήπεδο δεν εντοπίζεται εντός θεσμοθετημένων
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προστατευόμενων περιοχών, όπως αυτές έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000,
είτε ως ΤΚΣ και ΕΖΔ βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, είτε ως ΖΕΠ βάσει της
Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, με τις πλησιέστερες τέτοιου είδους να εντοπίζονται σε
αποστάσεις μεγαλύτερες των 20,0km. Θεσμοθετημένα ΚΑΖ δεν εντοπίζονται στη
Νήσο Ύδρα. Τα πλησιέστερα εντοπίζονται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των
20,0km. Επίσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012 περί «Έγκριση
καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών
για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που
περιλαμβάνονται σε αυτόν», στη Νήσο Ύδρα δεν απαντάται κάποιου τέτοιου είδους
υγροτοπική έκταση.
Τέλος, το εξεταζόμενο γήπεδο δεν εντοπίζεται εντός κάποιας προστατευόμενης
περιοχής σύμφωνα με το ΜΠΠ της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, όπως αυτές
παρουσιάζονται στην εγκεκριμένη 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ ΥΔ Ανατολικής
Πελοποννήσου Ελλάδας (EL07) [ΦΕΚ Β 4674/29.12.2017]. Αναλυτικότερα ισχύουν
τα εξής:
•
Ύδατα αναψυχής - Ύδατα κολύμβησης: αναφορικά με τα ύδατα κολύμβηση, η
εξεταζόμενη θέση εντοπίζεται σε ευθεία απόσταση περί τα 506m από την
πλησιέστερη ακτή αναψυχής που είναι η ακτή «Μανδράκι».
•
Περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών: η ευρύτερη περιοχή του έργου
δεν εντοπίζεται εντός περιοχής που χαρακτηρίζεται ως ευπρόσβλητη ζώνη,
σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ “για την προστασία των υδάτων από τη
νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης”. Αντίστοιχα, εντός των ορίων τόσο της
ΛΑΠ Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου, όσο και στο σύνολο του ΥΔ δεν έχουν
χαρακτηρισθεί περιοχές ως ευαίσθητες, σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ “για
την επεξεργασία των αστικών λυμάτων”.
•
Περιοχές προστασίας οικοτόπων ή ειδών: το εξεταζόμενο γήπεδο δεν γειτνιάζει
με κάποια από τις περιοχές προστασίας οικοτόπων ή ειδών. Το σύνολο αυτών
εντοπίζεται εκτός νήσου Ύδρας, στο ηπειρωτικό τμήμα του ΥΔ.
•
Περιοχές προστασίας υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία: πλησίον του
εξεταζόμενου γηπέδου δεν εντοπίζεται καμία περιοχή προστασίας υδρόβιων ειδών
με οικονομική σημασία κατ’ εφαρμογή υφιστάμενων κοινοτικών Οδηγιών που να
μπορούν να συμπεριληφθούν στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών.
•
Περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση:
το εξεταζόμενο γήπεδο εντοπίζεται εκτός υπόγειου υδατικού συστήματος το οποίο
προορίζεται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα πλησιέστερα
τέτοιου είδους ΥΥΣ εντοπίζονται στην ηπειρωτική χώρα του ΥΔ.
viii. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Θέση ανάπτυξης έργων ΟΕΔΑ Ύδρας-Έργα διαμόρφωσης εντός του γηπέδου
εγκατάστασης της ΟΕΔΑ
Η ΟΕΔΑ αναπτύσσεται στη θέση «Μανδράκι» σε γήπεδο συνολικής έκτασης 20,63
στρ. Εντός των ορίων του γηπέδου της ΟΕΔΑ συμπεριλαμβάνεται και ο υφιστάμενος
προς μελλοντική αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ύδρας για τον οποίο και έχει εκδοθεί σύμφωνα
με την Υπ. αριθμ. πρωτ. 9371/478/21-02-2017 Άδεια Αποκατάστασης (ΑΔΑ:
Ω6ΠΝΟΡ1Κ-ΣΛΨ).
Τα έργα της ΟΕΔΑ, δηλαδή ο ΧΥΤΥ και η Μονάδα Επεξεργασίας και Διαχείρισης
Αποβλήτων πρόκειται να αναπτυχθούν στο νότιο τμήμα του γηπέδου, ενώ η είσοδος
στην ΟΕΔΑ θα γίνεται επίσης από τη νότια πλευρά. Στη νοτιοανατολική πλευρά του
γηπέδου θα αναπτυχθούν οι επιμέρους μονάδες που απαρτίζουν τη Μονάδα
Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων και στη νοτιοδυτική πλευρά θα διαμορφωθεί η
λεκάνη απόθεσης του ΧΥΤΥ. Επιπλέον, εντός του γηπέδου και σε θέσεις κατάλληλες για
την εύρυθμη λειτουργία του Έργου τοποθετούνται οι λοιπές υποδομές, όπως η ΕΕΣ, το
κτίριο διοίκησης κλπ. Όλες οι εγκαταστάσεις θα είναι προσπελάσιμες, μέσω της
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εσωτερικής οδοποιίας που θα κατασκευαστεί. Στο σύνολό τους, τα έργα επεξεργασίας
και τελικής διάθεσης θα διαμορφωθούν σε έκταση περίπου 8 στρεμμάτων.
Για την ανάπτυξη των προτεινόμενων δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθούν
κατάλληλες εργασίες διαμόρφωσης του γηπέδου, όπου περιλαμβάνονται η κατασκευή
οδοποιίας κλίσης μικρότερης 8%, η διαμόρφωση πλατείας για τις εγκαταστάσεις της
Μονάδας Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων κλίσεων μέχρι 1%, για την απορροή
ομβρίων, τα απαραίτητα έργα για τη θεμελίωση των λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων
και της ΕΕΣ, η διαμόρφωση της λεκάνης του ΧΥΤΥ με κατάλληλες για τη βέλτιστη
λειτουργικότητά του κλίσεις κλπ.
Μεταβατική περίοδος
Μέχρι την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων της ΟΕΔΑ Ύδρας και ιδίως του ΧΥΤΥ,
είναι αναγκαία η εύρεση και εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων που
παράγονται στο νησί, ώστε να σταματήσει άμεσα η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους στον
υφιστάμενο ΧΑΔΑ. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η εγκατάσταση στο γήπεδο της
ΟΕΔΑ δεματοποιητή συμμείκτων ΑΣΑ.
Ειδικότερα, εντός των πρώτων 2 μηνών της εργολαβικής σύμβασης, προβλέπεται να
έχει μεταφερθεί και εγκαταστασθεί στο χώρο της ΟΕΔΑ δεματοποιητής, που θα
παραλαμβάνει το σύνολο των παραγόμενων ΑΣΑ του δήμου Ύδρας και θα παράγει
δέματα, τα οποία θα τοποθετηθούν προσωρινά σε σωρούς, επίσης εντός του χώρου της
ΟΕΔΑ. Τα σύμμεικτά θα εναποτίθενται σε επιφανειακή σκάφη από οπλισμένο
σκυρόδεμα (bunker) και, μέσω μεταφορικής ταινίας, θα οδηγούνται στο δεματοποιητή.
Τα δέματα θα φέρουν εξωτερικό κάλυμμα, για τη συγκράτηση των απορριμμάτων και
των στραγγισμάτων, κατά την παραμονή τους σε ανοιχτό χώρο της ΟΕΔΑ και μέχρι την
τελική ταφή τους. Τα στραγγίσματα που θα παράγονται από το δεματοποιητή θα
συλλέγονται σε ειδική διάταξη της εγκατάστασης του δεματοποιητή ή και σε άλλο
δεξαμενή που θα εγκατασταθεί για το λόγο αυτό, μέχρι τη μεταφορά και επεξεργασία
τους προς την ΕΕΣ.
Η χρήση του δεματοποιητή για τα σύμμεικτα ΑΣΑ θα διαρκέσει περίπου 8 μήνες, μέχρι
την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΥ, οπότε και τα απόβλητα του δήμου Ύδρας θα
οδηγούνται απευθέιας προς ταφή, μέχρι και την έναρξη λειτουργίας των λοιπών
εγκαταστάσεων της ΟΕΔΑ. Όταν η Μονάδα Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων
ολοκληρωθεί, ο δεματοποιητής θα χρησιμοποιηθεί για τη δεματοποίηση των
ανακυκλώσιμων υλικών που θα προέρχονται από ΔσΠ, όπως θα περιγραφεί στη
συνέχεια. Η διαστασιολόγηση του δεματοποιητή γίνεται βάσει της μεγαλύτερης
ποσότητας που πρόκειται να δεχτεί, δηλαδή της ποσότητας απορριμμάτων που θα
διαχειριστεί κατά τους 8 μήνες δεματοποίησης σύμμεικτων.
Συνοπτική περιγραφή τεχνικού σχήματος ΧΥΤΥ Ύδρας
Ο προτεινόμενος ΧΥΤΥ αφορά στην κατασκευή χώρου τελικής διάθεσης των
υπολειμμάτων ΑΣΑ της νήσου Ύδρας, ο οποίος θα διαθέτει όλα τα τεχνικά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από την υφιστάμενη εθνική και
Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να γίνεται ασφαλής διάθεση των αποβλήτων και,
ταυτόχρονα, να γίνει άμεση παύση της λειτουργίας του υφιστάμενου ΧΑΔΑ.
Ο ΧΥΤΥ θα εξυπηρετεί το σύνολο του πληθυσμού του Δήμου Ύδρας και προβλέπεται
ότι θα δέχεται 5,35tn στερεών αποβλήτων ημερησίως κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας
του. Η συνολική του χωρητικότητα προβλέπεται να είναι περίπου 30.000 m3 και η
συνολική διάρκεια ζωής προβλέπεται τουλάχιστον να είναι 19 έτη, με έκταση ενεργού
χώρου περίπου 3,8 στρέμματα (Α’ και Β’ φάση).
Ο ενεργός ΧΥΤΥ θα κατασκευαστεί σε μία φάση και θα λειτουργήσει σε δύο
κύτταρα/φάσεις. Το κύτταρο 1 (Α φάση λειτουργίας) θα έχει έκταση περίπου 2,5
στρέμματα και χωρητικότητα της τάξης των 19,500m3 που εξασφαλίζουν διάρκεια ζωής
τουλάχιστον 10 έτη. Το κύτταρο 2 (Β φάση λειτουργίας) θα έχει έκταση περίπου 1,3
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στρέμματα και χωρητικότητα της τάξης των 10.300 m3 και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 9
έτη. Η πλήρωση του Χ.Υ.Τ.Υ. θα ξεκινήσει από τα χαμηλότερα σημεία της
διαμορφωμένης λεκάνης απόθεσης. Για την είσοδο στο χώρο διάθεσης θα αξιοποιηθούν
τα χαμηλότερα σημεία της λεκάνης και θα δημιουργηθούν ράμπες για την προσέλευση
των απορριμματοφόρων. Περιμετρικά του συνόλου της λεκάνης κατασκευάζεται
περιμετρική οδοποιία. Η διάστρωση των απορριμμάτων προτείνεται να γίνεται με
ταμπάνια συνολικού ύψους 2.5-3,0m (2,8m απορρίμματα και 0,2m υλικό ημερήσιας
χωματοκάλυψης).
Πίνακας Χαρακτηριστικά ΧΥΤΥ Ύδρας ως προς τη φάση λειτουργίας του
/
Έκταση (m2)
Χωρητικότητα
(m3)
Διάρκεια
ζωής (έτη)

Α’
Φάση/
Κύτταρο 1
2.500

Β’
Φάση/
Κύτταρο 2
1.300

19.500

10.300

10

9

Τα απαραίτητα για τη λειτουργία του ΧΥΤΥ έργα υποδομής είναι τα εξής:
• Έργα διαμόρφωσης του πυθμένα χώρου διάθεσης
• Έργα στεγανοποίησης του ενεργού χώρου απόθεσης: χαμηλής περατότητας στρώση,
γεωμεμβράνηHDPE,
στρώση
προστασίας
της
γεωμεμβράνης,
στρώση
αποστράγγισης στραγγισμάτων, στρώση φιλτραρίσματος-διαχωρισμού, τάφρος
αγκύρωσης γεωμεμβράνης-γεωυφασμάτων
• Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας του χώρου με την κατασκευή τάφρων απορροής
ομβρίων που θα παραλαμβάνουν τόσο από τις εξωτερικές λεκάνες απορροής όσο και
από το κύτταρο της Β’ φάσης, όταν η φάση Α’ θα είναι σε λειτουργία.
• Έργα συλλογής στραγγισμάτων
• Έργα συλλογής και απαγωγής βιοαερίου
Επιπλέον, για τη λειτουργία του ΧΥΤΥ απαιτείται μία σειρά βοηθητικών υποδομών και
εγκαταστάσεων, όπως είναι η περίφραξη, τα αντιπυρικά έργα, δεξαμενές ύδρευσηςάρδευσης-πυρόσβεσης, κτίριο διοίκησης κλπ. Τα έργα αυτά στο σύνολό τους θα
κατασκευαστούν εντός τους γηπέδου της ΟΕΔΑ και θα εξυπηρετούν από κοινού τον
ΧΥΤΥ και τη Μονάδα Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων, η οποία παρουσιάζεται
στη συνέχεια.
Οι κωδικοί ΕΚΑ που αντιστοιχούν στα εισερχόμενα στον ΧΥΤΥ ΑΣΑ, τα οποία
διατίθενται προς ταφή, αφού διέλθουν από τις μονάδες προεπεξεργασίας και
επεξεργασίας της ΟΕΔΑ, παρουσιάζονται στην σχετική ενότητα. Άλλα απόβλητα θα
μπορούν να διατίθενται στο ΧΥΤΥ, εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές της Απόφασης
2003/33/ΕΚ (16-01-2003) και κατατάσσονται στα μη επικίνδυνα απόβλητα.
Για τις έκτακτες περιπτώσεις κατά τις οποίες η Μονάδα Επεξεργασίας και Διαχείρισης
Αποβλήτων δεν θα είναι σε θέση να δεχτεί απόβλητα, στο ΧΥΤΥ θα καταλήγουν και οι
ΕΚΑ που αφορούν στην είσοδο της Μονάδας.
Συνοπτική περιγραφή τεχνικού σχήματος Μονάδας Επεξεργασίας και Διαχείρισης
Αποβλήτων
Το είδος των εισερχομένων ρευμάτων και οι δυναμικότητες των επιμέρους
εγκαταστάσεων της Μονάδας Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων είναι τα εξής:
1. Μονάδα Προεπεξεργασίας Σύμμεικτων ΑΣΑ:
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• 1588tn/έτος σύμμεικτα ΑΣΑ (υπολειπόμενα σύμμεικτα ΑΣΑ της ΔσΠ)
2. Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων:
• 459tn/έτος βιοαπόβλητα, ή αλλιώς 377tn/έτος προδιαλεγμέναβιοαπόβλητα
(περιεχόμενο καφέ κάδου, όπως υπολλείματα τροφών κλπ.) και 82tn/έτος πράσινα
απόβλητα.
3. Μονάδα Δεματοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Ανακυκλώσιμων Υλικών:
• 656tn/έτος ανακυκλώσιμα υλικά από ΔσΠ
Η δυναμικότητα αυτή αποτελεί τη μέγιστη ετήσια δυναμικότητα της Μονάδας, η οποία
εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί σε βάθος χρόνου.
Στο σύνολό της, η Μονάδα σχεδιάζεται με βάση τις ως άνω αναφερόμενες ετήσιες
δυναμικότητες για 5ήμερη λειτουργία ανά εβδομάδα σε μία (1) 8ωρη βάρδια (θεωρείται
καθαρός χρόνος βάρδιας = 6,4 ώρες ενώ ο λοιπός χρόνος των 1,6 ωρών ανά βάρδια
υπολογίζεται ως χρόνος για τον καθαρισμό και συντήρηση των μηχανημάτων. Ως εκ
τούτου οι ημέρες εργασίας λαμβάνονται οι 260 ετησίως. Επίσης, όπως αναλύεται και
στην αναλυτική τεχνική περιγραφή του Κεφαλαίου 6 της παρούσας ΜΠΕ, η
διαστασιολόγηση των χώρων της Μονάδας γίνεται με συντελεστή αιχμής, ώστε να είναι
δυνατή η ανταπόκριση αυτής σε περιόδους αυξημένης παραγωγής στερεών αποβλήτων,
όπως είναι οι θερινοί μήνες της τουριστικής περιόδου.
Στη Μονάδα θα λαμβάνουν οι παρακάτω βασικές διεργασίες ανά ρεύμα διαχείρισης:
• Υποδοχή των σύμμεικτων ΑΣΑ, προεπεξεργασία αυτών για την ανάκτηση
σιδηρούχων μετάλλων και την απομάκρυνση προς τον ΧΥΤΥ του ευμεγέθους
κλάσματος που περιλαμβάνουν και, τέλος, σταθεροποίηση του υπόλοιπου μέρους σε
ειδικά containers για τη μείωση μάζας του προς ταφή υλικού και τη μείωση των
παραγόμενων στραγγισμάτων του ΧΥΤΥ.
• Υποδοχή των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και πρασίνων αποβλήτων,
προεπεξεργασία αυτών για την ανάμιξή τους και τη δημιουργία κατάλληλου για
κομποστοποίηση υποστρώματος, κομποστοποίηση και ωρίμανση του υποστρώματος
σε κατάλληλα containers, ραφινάρισμα του παραγόμενου κόμποστ, ώστε να επιτευχθεί
υψηλής ποιότητας τελικό προϊόν
• Υποδοχή, δεματοποίηση και προσωρινή αποθήκευση σε ανοιχτά containers των
ανακυκλώσιμων υλικών που προέρχονται από ΔσΠ, μέχρι την τελική του αποκομιδή
προς αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης.
Από τις διεργασίες που θα λαμβάνουν χώρα στη Μονάδα Επεξεργασίας και
Διαχείρισης Αποβλήτων Ύδρας θα παράγονται:
• Από τη Μονάδα Προεπεξεργασίας Σύμμεικτων ΑΣΑ:
o Σιδηρούχα μέταλλα
o Σταθεροποιημένο υπόλειμμα προς ΧΥΤΥ
• Από τη Βιολογική Επεξεργασία:
o Κόμποστ υψηλής καθαρότητας από τα προδιαλεγμένα οργανικά

Με βάση τα ανωτέρω, η Μονάδα θα αποτελείται από τα εξής τμήματα:
• Τμήμα υποδοχής σύμμεικτων απορριμμάτων, τμήμα υποδοχής προδιαλεγμένων
βιοαποβλήτων
• Τμήμα προεπεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, τμήμα προεπεξεργασίας
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων
• Τμήμα σταθεροποίησης σύμμεικτων απορριμμάτων, τμήμα κομποστοποίησηςωρίμανσης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων
• Τμήμα ραφιναρίαςκόμποστ
• Τμήμα αποθήκευσης κόμποστ
• Τμήμα υποδοχής και δεματοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών από ΔσΠ
• Τμήμα προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών από ΔσΠ
• Βοηθητικές εγκαταστάσεις και υποδομές, όπως κτίριο διοίκησης, δεξαμενές
ύδρευσης-άρδευσης-πυρόσβεσης κλπ., οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε, είναι
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κοινές με τον ΧΥΤΥ και αναφέρονται στην επόμενη ενότητα.
Λοιπά έργα υποδομής
Για την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου του έργου απαιτείται μία σειρά από έργα
υποδομής, όπως κτιριακά έργα, βοηθητικές αυτών κατασκευές, κατάλληλη διαμόρφωση
του περιβάλλοντος χώρου κλπ., τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά στην παρούσα
ενότητα.
Έργα διαχείρισης ομβρίων, όπου περιλαμβάνονται, εκτός από τα έργα
αντιπλημμυρικής προστασίας του ΧΥΤΥ, έργα που αφορούν στο σύνολο της ΟΕΔΑ. Θα
κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης των ομβρίων που θα συλλέγονται τόσο από τις
επιφανειακές απορροές των έργων οδοποιίας όσο και από τις οροφές των κτιρίων. Το
δίκτυο αυτό θα καταλήγει σε αγωγό μεταφοράς από σκυρόδεμα που θα καταλήγει στο
παρακείμενο ρέμα.
Έργα διευθέτησης οδοποιίας, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη πρόσβαση στο
σύνολο των χώρων της ΟΕΔΑ, μέσω εσωτερικού δικτύου. Η εσωτερική οδός θα έχει
πλάτος οδοστρώματος τουλάχιστον 5,0m και θα είναι διπλής κατεύθυνσης. Οι κλίσεις της
εσωτερικής οδοποιίας δεν υπερβαίνουν το 8% για την ανεμπόδιστη κίνηση των
οχημάτων. Επιπλέον, διαμορφώνεται εσωτερικό δρομολόγιο προς τον ενεργό κάθε
φορά χώρο απόθεσης, το οποίο, προφανώς, θα τροποποιείται, σύμφωνα με το
πρόγραμμα και την πρόοδο των εργασιών και ανάλογα με το πού γίνεται η απόθεση των
απορριμμάτων.
Έργα
ελέγχου
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων,
που
αφορούν
στην
παρακολούθηση και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των παραμέτρων
που μπορεί να έχουν επίδραση στο περιβάλλον κατά τη φάση λειτουργίας και κατά την
περίοδο μετά φροντίδας.
Κτιριακά έργα, τα οποία θα εξυπηρετούν από κοινού τον Χ.Υ.Τ.Υ. και τη Μονάδα
Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων:
• Κτίριο Διοίκησης
• Υπόστεγο Συντήρησης Οχημάτων-Γκαράζ-Αποθήκη Υλικών (Συνεργείο)
• Κτίριο εξυπηρέτησης ΕΕΣ-Ενέργειας
• Αποθήκη υγρών καυσίμων
Η χωροθέτηση των κτιριακών έργων στη διαθέσιμη έκταση του οικοπέδου θα είναι
τέτοια που να επιτρέπει:
• Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου εκάστου εξ΄αυτών ανάλογα με τη χρήση του
κάθε κτιρίου.
• Τήρηση των αποστάσεων, σύμφωνα με τη νομοθεσία.
• Ευχερή προσπέλαση από τις κύριες οδούς.
Όλα τα κτίρια θα κατασκευαστούν και θα επενδυθούν με κατάλληλα υλικά, σύμφωνα
με τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις της περιοχής.
Λοιπές υποδομές:
• Πύλη εισόδου - εξόδου
• Περίφραξη
• Ενημερωτική πινακίδα
• Γεφυροπλάστιγγα
• Εγκατάσταση έκπλυσης τροχών
• Χώρος εκφόρτωσης φορτίων για δειγματοληψία
• Δεξαμενή ύδρευσης - άρδευσης - πυρόσβεσης
• Χώρος στάθμευσης ΙΧ.
• Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
• Δανειοθάλαμος γαιώδους υλικού
• Χώρος αναμονής απορριμματοφόρων
• Αντιπυρική προστασία
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Ηλεκτρομηχανολογικά έργα, δηλαδή το σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των επί μέρους εγκαταστάσεων της
ΟΕΔΑ. Εδώ περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η ρευματοδότηση της ΟΕΔΑ με ρεύμα μέσης τάσης που θα φέρει η ΔΕΗ σε
συνεννόηση και με δαπάνες του κύριου του έργου, για την κάλυψη των αναγκών
ενέργειας των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, θα κατασκευαστεί κτίριο υποσταθμού
μέσης τάσης πλησίον του κτιρίου διοίκησης. Επιπλέον, για τη μέγιστη ασφάλεια σε
περίπτωση έκτακτου γεγονότος, προβλέπεται Ηλεκτροπαράγωγο Ζεύγος (Η/Ζ)
εφεδρικής χρήσης.
2. Η εγκατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου φωτισμού για την εύρυθμη
λειτουργία των επί μέρους τμημάτων της ΟΕΔΑ.
3. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τα συστήματα απόσμησης και αποκονίωσης, όπου
πέραν του βιόφιλτρου και των σακόφιλτρων αντίστοιχα, περιλαμβάνονται τα δίκτυα
αεραγωγών απόσμησης και αποκονίωσης, οι οποίοι θα διαθέτουν κατάλληλα
τεχνικά χαρακτηριστικά, συνδέσεις κλπ., καθώς και οι ανεμιστήρες για την
αναρρόφηση της επιδιωκόμενης παροχής αέρα.
4. Η εγκατάσταση κλιματισμού, όπου περιλαμβάνονται είτε αντλίες θερμότητας
διαιρούμενου τύπου είτε κλιματιστικές μονάδες τύπου split unit.
5. Η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).
6. Η εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων και τηλε-ελέγχου. Ειδικότερα, θα εγκατασταθεί
τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο δεδομένων (DATA), εγκατάσταση κεραιών λήψης
ραδιοτηλεοπτικών σημάτων, καθώς και δικτύου αυτοματισμών και τηλε-ελέγχου,
για τον έλεγχο και τηλεχειρισμό των λειτουργιών και εγκαταστάσεων των επί
μέρους μονάδων.
7. Η εγκατάσταση υποδομών αντιπυρικής προστασίας και πυρασφάλειας, πέραν της
αντιπυρικής ζώνης της ΟΕΔΑ, συμπεριλαμβανομένων δικτύου πυρόσβεσης, με
δίκτυο πυροσβεστικών φωλιών και πυροσβεστικών σταθμών, τροχήλατοι
πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κλπ.
8. Η εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας με αλεξικέραυνα ιονισμού
ατμοσφαιρικής τάσης, μη ραδιενεργά. Για την αντικεραυνική προστασία των
κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων του έργου θα χρησιμοποιηθεί σύστημα
Σ.Α.Π. Επιπλέον των συστημάτων Σ.Α.Π των κτιρίων προβλέπεται η τοποθέτηση
κατάλληλου αριθμού αλεξικέραυνων ιονισμού κατάλληλου ύψους σε κατάλληλο
σημείο του γηπέδου της ΟΕΔΑ.
9. Η εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης, το οποίο αποτελείται από την αντίστοιχη
δεξαμενή, πιεστικό συγκρότημα, καταναλωτές κλπ.
10. Η εγκατάσταση δικτύου αποχέτευσης.
Έργα πρασίνου και άρδευσης. Οι χώροι πρασίνου θα κατασκευαστούν, σύμφωνα με
τη διαμόρφωση των έργων που θα προκύψουν από την οριστική μελέτη του έργου. Εδώ
περιλαμβάνονται και οι εργασίες φυτοκάλυψης κατά την αποκατάσταση του χώρου
διάθεσης απορριμμάτων. Για τη διαμόρφωση πρασίνου θα χρησιμοποιηθούν τόσο
δενδρώδη είδη, όσο και φρύγανα της αυτοφυούς προστατευόμενης χλωρίδας, καθώς
και καλλωπιστικής θάμνοι. Όλοι οι χώροι πρασίνου θα αρδεύονται με στάγδην άρδευση,
μέσω συστήματος πλήρως αυτοματοποιημένου και κεντρικά ελεγχόμενου.
Έργα επεξεργασίας στραγγισμάτων-υγρών αποβλήτων ΟΕΔΑ Ύδρας
Προκειμένου να εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα φυσικοχημκά χαρακτηριστικά εκροής
των παραγόμενων στραγγισμάτων και υγρών αποβλήτων της ΟΕΔΑ, επιβάλλεται η
επεξεργασία τους στην ΕΕΣ που θα συνοδεύει το Έργο. Συνολικά η παραγωγή υγρών
αποβλήτων εκτιμάται σε 8,6 m3/ημέρα και η για τη δυναμικότητα της ΕΕΣ λαμβάνεται
παροχή εισόδου ίση με 10m3/ημέρα. Η εγκατάσταση θα είναι προσαρμοσμένη στον
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περιβάλλοντα χώρο χωρίς να προξενεί θορύβους, οσμές και κινδύνους. Στη μονάδα θα
προβλεφθεί και σύστημα προχωρημένης επεξεργασίας των στραγγισμάτων.
Το σύστημα επεξεργασίας που επιλέγεται είναι ο συνδυασμός βιολογικής επεξεργασίας
και αντίστροφης όσμωσης, διότι:
•
η ποσότητα και η ποιότητα των της επεξεργασία στραγγισμάτων παρουσιάζει
μεγάλες διακυμάνσεις.
•
συνδυάζει υψηλή περιβαλλοντική απόδοση με αποδεκτό οικονομικό κόστος.
•
Έχει μεγάλη ελαστικότητα.
•
έχει αμελητέες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Όσον αφορά στις διάφορες μεθόδους βιολογικής επεξεργασίας, επιλέγεται η μέθοδος
ΜBR διότι:
•
Προσφέρει οικονομία σε χώρο και κατασκευαστικά υλικά.
•
Είναι εύκολη προσαρμογή του συστήματος σε στράγγισμα μεταβαλλόμενης
ποσότητας και ποιότητας.
•
Αποφεύγονται μεγάλοι όγκοι δεξαμενών για την τροφοδοσία της μονάδας
αντίστροφης ώσμωσης που θα υπήρχαν με άλλα συστήματα. Επιπλέον η αυξημένη
συγκέντρωση της βιομάζας της αντιδραστήρες επιτρέπει την επεξεργασία μεγαλύτερων
όγκων στραγγισμάτων σε της, καλύπτοντας έτσι της αυξημένες υδραυλικές παροχές.
Πιο συγκεκριμένα, η εγκατάσταση κατ’ ελάχιστον θα αποτελείται από τα εξής στάδια:
• Φρεάτιο εισόδου
• Δεξαμενή εξισορροπησης – αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης
• Μονάδα λεπτοκοσκινισης
• Βιολογική βαθμίδα
o
Βιοαντιδραστήρας
o
Σύστημα διαχωρισμου αναμικτου υγρου – υπερδιηθησης (M.B.R.)
• Μονάδα αντίστροφης όσμωσης (RO)
• Δεξαμενή απολύμανσης – αποθήκευσης καθαρών – αντλιοστάσια διάθεσης
o
Μονάδα χλωρίωσης
o
Δεξαμενή και αντλιοστάσιο τελικής διάθεσης
• Δεξαμενή πάχυνσης – αποθήκευσης ιλύος – αντλιοστάσιο τελικής διάθεσης
• Λοιπά υποστηρικτικά έργα, όπως δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, οικίσκος τύπου
ISOBOX κλπ.
• Σύστημα ανακυκλοφορίας παραπροϊόντων στον ΧΥΤΥ
o
Αντλίες ανακυκλοφορίας παχυμένης ιλύος
o
Αντλίες ανακυκλοφορίας άλμης
o
Αγωγούς επανακυκλοφορίας των ανωτέρων ρευμάτων
o
Θέση ανακυκλοφορίας στον ΧΥΤΥ
Η κατασκευή των έργων θα γίνει με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του
Χ.Υ.Τ.Υ. για όλο το χρονικό ορίζοντα λειτουργίας της, αλλά και κατά τη διάρκεια
αποκατάστασης και μεταφροντίδας του. Η προσπέλαση της την εγκατάσταση θα γίνεται
μέσω εσωτερικής οδού, η οποία θα παρέχει άνετη προσπέλαση τόσο στο χώρο των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας.
Η μέθοδος επαναχρησιμοποίησης που θα ακολουθηθεί είναι αυτής της περιορισμένης
άρδευσης, αφού τα επεξεργασμένα στραγγίσματα θα χρησιμοποιούνται για την άρδευση
της περιμετρικής δενδροφύτευσης και των φυτεύσεων του αποκατεστημένου αναγλύφου
του ΧΑΔΑ. Η άρδευση θα αφορά αποκλειστικά έκταση εντός της περίφραξης του
γηπέδου που περιλαμβάνει την ΟΕΔΑ και τον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ με ελεγχόμενη
είσοδο και έξοδο. Επιπλέον, ανάλογα με τις απαιτήσεις σε υγρασία από το ΧΥΤΥ και σε
βιομηχανικό νερό από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της ΟΕΔΑ, μέρος των
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων δύναται να χρησιμοποιηθεί για ανακυκλοφορία ή
ως βιομηχανικό νερό. Η περίσσεια των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (μετά από
την άρδευση και άλλες χρήσεις όπως ανακυκλοφορία και ως βιομηχανικό νερό) θα
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οδηγείται εκτός των εγκαταστάσεων της ΟΕΔΑ στον παρακείμενο φυσικό αποδέκτη. Το
πρόγραμμα
παρακολούθησης
των
ποιοτικών
χαρακτηριστικών
των
επαναχρησιμοποιούμενων υγρών αποβλήτων θα είναι το προβλεπόμενο στην Κ.Υ.Α.
145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) για χρήση επεξεργασμένων λυμάτων σε
περιορισμένη άρδευση (Παράρτημα Ι, Πίνακας 1).
Διαχείριση αέριων ρύπων
ΧΥΤΥ
Κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΥ αναμένονται οι ακόλουθες αέριες εκπομπές:
1. Βιοαέριο από το ΧΥΤΥ, η παραγόμενη ποσότητα του οποίου αναμένεται να
μεγιστοποιηθεί μετά το πέρας της λειτουργίας του (περίπου το 2040), φτάνοντας
περίπου τα 25,3m3/h, ποσότητα ιδιαίτερα μικρή. Επομένως, επιλέγεται η εφαρμογή
συστήματος για την παθητική απαγωγή του βιοαερίου και τη χρήση βιόφιλτρων, για
τον καθαρισμό και την απόσμηση των αερίων. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να
εξεταστεί ως εναλλακτική, μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας του ΧΥΤΥ και πριν
την κατασκευή δικτύου συλλογής του βιοαερίου, η εγκατάσταση πυρσού καύσης.
2. Οσμές, οι οποίες στην παρούσα περίπτωση αναμένεται να είναι αμελητέες, διότι
αφορούν σε ταφή σταθεροποιημένων ΑΣΑ (υπολείμματος από ΔσΠ), με σημαντική
μείωση του περιεχόμενου σε αυτά οργανικού φορτίου, ενώ, ταυτόχρονα, θα
τηρούνται όλες οι ορθές πρακτικές λειτουργίας του ΧΥΤΥ.
3. Σκόνη (κυρίως από το ΧΥΤΥ και την κίνηση οχημάτων) που προκύπτει από
δραστηριότητες λειτουργίας του ΧΥΤΥ, όπως η επικάλυψη των απορριμμάτων με
κατάλληλο υλικό, και εμφανίζεται κυρίως κατά τους ξηρούς μήνες του χρόνου.
Μονάδα Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων
Στις εγκαταστάσεις της Μονάδας οι εκπομπές ρύπων στον αέρα περιλαμβάνουν:
• Σκόνη και οσμές κατά την υποδοχή των αποβλήτων.
• Σκόνη και οσμές κατά την προεπεξεργασία των απορριμμάτων πριν το στάδιο της
βιολογικής επεξεργασίας (π.χ. μείωση μεγέθους).
• Σκόνη κατά τις εργασίες κατά το στάδιο της μετ-επεξεργασίας.
• Οσμές, αμμωνία και πτητικές οργανικές ενώσεις της VOCs, από τα στάδια της
βιολογικής επεξεργασίας.
Όλοι οι κλειστοί χώροι θα διαθέτουν δίκτυα αεροεξαγωγών και ο αέρας θα οδηγείται
προς κατάλληλα συστήματα αποκονίωσης και απόσμησης για την επεξεργασίας τους.
Αναρρόφηση αέρα, θα πραγματοποιείται στους χώρους, όπου συμβαίνουν διεργασίες
κατά τις οποίες μεγιστοποιείται η επιφάνεια επαφής των απορριμμάτων με τον αέρα.
Τέτοιες διεργασίες είναι το κοσκίνισμα, ο τεμαχισμός, ο αεροδιαχωρισμός, πτώσεις
υλικών από ταινία σε ταινία κλπ.
Ως προς τα συστήματα επεξεργασίας αέριων ρύπων, θα χρησιμοποιηθούν
σακόφιλτρα, για την αντιμετώπιση της παραγόμενης σκόνης, και βιόφιλτρα, για την
αντιμετώπιση των παραγόμενων οσμών. Τα σακόφιλτρα θα πρέπει να έχουν απόδοση
≥95%, καθώς και να επιτυγχάνουν τελική συγκέντρωση σκόνης στον απορριπτόμενο στο
περιβάλλον αέρα κατά μέγιστο 5 mg/m3. Η απόδοση του βιόφιλτρου θα πρέπει να είναι
≥95%, ενώ στην έξοδό του οι οσμές δε θα πρέπει να ξεπερνούν τα 1000 OUE/m3.
Επιπλέον, στο σύνολο της ΟΕΔΑ αναμένεται η παραγωγή καυσαερίων α) κατά τη
λειτουργία των μηχανημάτων του χώρου και β) κατά την κίνηση των οχημάτων
μεταφοράς εντός του συνόλου της εγκατάστασης. Για το λόγο αυτό:
• Όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται να είναι σε καλή
κατάσταση και να πληρούν της προδιαγραφές του κατασκευαστή.
• Ακολουθείται το πρόγραμμα συντήρησης των μηχανημάτων του έργου.
Όπως αναλύεται και στην Ενότητα 6.10.6 του Κεφαλαίου 6 της παρούσας ΜΠΕ,
δεν υπάρχει σοβαρή πιθανότητα επεισοδίου ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τη
λειτουργία και κίνηση των μηχανημάτων και οχημάτων, επομένως, δεν απαιτείται η
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λήψη ειδικών μέτρων, πέραν βεβαίως των γενικών μέτρων ελέγχου της αέριας
ρύπανσης που επιβάλλονται από την πολιτεία.
ix. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Η μελέτη βασίζεται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών της περιοχής τα οποία είναι
πιθανόν να επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα από την κατασκευή και τη λειτουργία των
προτεινόμενων δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα:
• Παρουσιάζονται το είδος των αποβλήτων και οι ποσότητες των αποβλήτων που θα
συλλέγονται και θα μεταφέρονται προς τις εξεταζόμενες δραστηριότητες,
• Γίνεται περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης τόσο του φυσικού όσο και του
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του έργου,
• Γίνεται παρουσίαση του έργου ως προς τον τρόπο λειτουργίας του ώστε να γίνει
απόλυτα κατανοητή η αλληλεπίδραση του με το περιβάλλον,
• Παρουσιάζονται εναλλακτικές λύσεις, ως προς τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες,
• Γίνεται εκτίμηση των αναμενόμενων επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία
του έργου και ακολουθούν τα συμπεράσματα για τις πιθανές επιπτώσεις, στο
εγγύτερο και ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής και
• Γίνεται περιγραφή των μέτρων που προβλέπεται να ληφθούν προκειμένου να
αποφευχθούν, να μειωθούν και εφόσον είναι δυνατό να επανορθωθούν τυχόν
σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον
• Περιγράφεται Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο προτείνεται να
εφαρμοσθεί για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος
και της ποιότητας του τελικού προϊόντος
Από την ανάλυση που γίνεται στο Κεφάλαιο 9 της παρούσας μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων συμπερασματικά προκύπτει ότι από την κατασκευή και
λειτουργία της εγκατάστασης δεν αναμένεται η δημιουργία μη αντιμετωπίσιμων
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τους κατοίκους της περιοχής.
Ειδικότερα:
Φάση Κατασκευής
Η φάση κατασκευής των προτεινόμενων έργων περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:
• Προπαρασκευαστικές
εργασίες (εκκαθάριση του χώρου, απομάκρυνση
επιφανειακού χώματος (φυτόχωμα), κ.λπ.)
• Εργασίες διαμόρφωσης της λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Υ. (εκσκαφές ενεργού χώρου
ΧΥΤΥ, επιχώσεις ενεργού χώρου ΧΥΤΥ & έργα συμπύκνωσης και στεγανοποίησης
του πυθμένα του ΧΥΤΥ)
• Χωματουργικές εργασίες εκσκαφής και διαμόρφωσης των χώρων για την
εγκατάσταση της Μονάδας Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων, της ΕΕΣ και
των λοιπών υποστηρικτικών υποδομών και κτιριακών εγκαταστάσεων της ΟΕΔΑ.
• Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου (περίφραξη, διάστρωση με μπετόν, κ.λπ.)
• Εργασίες κατασκευής εσωτερικών οδών πρόσβασης των οχημάτων
• Εργασίες κατασκευής των απαιτούμενων κτιρίων
• Κατασκευή δικτύων (ρεύματος, υδροδότησης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης,
πυρανίχνευσης, εξαερισμού, κ.λπ.)
• Εργασίες μεταφοράς αδρανών υλικών και αμμοχάλικων για τις ανάγκες
κατασκευής επιχωμάτων, διάστρωσης οδών ή τυχόν επιτόπου παρασκευής
σκυροδεμάτων - Μεταφορά των χωμάτων από τις εκσκαφές στον χώρο απόθεσης
στο νότιο τμήμα του υφιστάμενου γηπέδου
• Εργασίες συναρμολόγησης του μηχανολογικού εξοπλισμού
• Εργασίες των διάφορων μικροκατασκευών από σκυρόδεμα (κράσπεδα, βάσεις
τοποθέτησης εξοπλισμού κ.λπ.) και εργασίες ασφαλτόστρωσης.
Η φύση των προτεινόμενων εργασιών προκαλεί περιορισμένες περιβαλλοντικές
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πιέσεις κατά τη φάση κατασκευής, δεδομένου ότι δεν σχετίζεται με κατασκευαστικές
εργασίες μεγάλης κλίμακας και μεγάλης διάρκειας.
Η κατασκευαστική όμως δραστηριότητα θα επιφέρει παροδικές αρνητικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής του έργου. Οι κύριες επιπτώσεις
συνοψίζονται:
• στην μικρή υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας από τους αέριους ρύπους
και τη σκόνη που εκπέμπουν τα κατασκευαστικά μηχανήματα και τα οχήματα
μεταφοράς υλικών.
• στην υψηλότερη στάθμη θορύβου που δημιουργεί η κατασκευαστική δραστηριότητα
στην εγγύς του έργου περιοχή, τόσο σε ότι αφορά στις αμιγώς κατασκευαστικές
δραστηριότητες, όσο και στην κίνηση των βαρέων οχημάτων.
• περιορισμένης έκτασης οχλήσεις και προσωρινή μικρής κλίμακας μετακίνηση των
ειδών της πανίδας, τα οποία όμως περιορίζονται σε κοινά είδη.
Οι επιπτώσεις αυτές είναι γενικά αναπόφευκτες κατά την κατασκευή οποιουδήποτε
αντίστοιχου έργου, έχουν περιορισμένη διάρκεια, θα είναι πολύ μικρής κλίμακας και θα
εκλείψουν με την αποπεράτωση του έργου με αποτέλεσμα να μην αναμένεται να
προκαλέσουν δυσμενείς καταστάσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον αλλά
ούτε και να επηρεάσουν δυσμενώς τις χρήσεις γης της περιοχής.
Εντούτοις, με την λήψη κατάλληλων μέτρων σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή
στάνταρντ, την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, του καλού σχεδιασμού λειτουργίας του
εργοταξίου και της κατάλληλης σήμανσης μπορούν να μετριασθούν οι επιπτώσεις αυτές
σχεδόν στο ελάχιστο.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην μορφολογία του χώρου, το τοπίο της
περιοχής, στη προστασία των επιφανειακών νερών.
Συνεπώς, οι παραπάνω ενδεχόμενες επιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως εν γένει ήπιες,
αναστρέψιμες και παροδικές.
Φάση Λειτουργίας
Στη φάση της λειτουργίας το έργο περιλαμβάνει τη λειτουργία της ΟΕΔΑ Ύδρας.
Ειδικότερα στη φάση της λειτουργίας το έργο περιλαμβάνει:
• Έργα επεξεργασίας και διαχείρισης τριών διακριτών ρευμάτων αποβλήτων, τα
οποία αναφέρονται στα:
• προεπεξεργασία σύμμεικτων ΑΣΑ
• επεξεργασίας βιοαποβλήτων, τα οποία αναφέρονται στα προδιαλεγμένα οργανικά
του καφέ κάδου (ή του αντίστοιχου συστήματος ΔσΠ που θα οριστεί) και στα
πράσινα απόβλητα του δήμου
• δεματοποίηση και προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών που θα
συλλέγονται μέσω προγράμματος ΔσΠ που θα εφαρμόσει ο δήμος
• Υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων από την προ-επεξεργασία των ΑΣΑ και την
κομποστοποίηση των προδιαλεγμένων ΒΑ
• Έργα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
• Εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης για τη διενέργεια
δειγματοληψιών και αναλύσεων σε: υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, αέριες
εκπομπές, θόρυβο και καθιζήσεις απορριμματικού αναγλύφου
Μετά τη έναρξη λειτουργίας της ΟΕΔΑ, οι κυριότερες επιπτώσεις αφορούν το θόρυβο,
τις αέριες εκπομπές και τα υγρά απόβλητα. Ειδικότερα:
Τα επίπεδα θορύβου αναμένεται να είναι χαμηλά και μέσα στα ακουστικά όρια. Οι
πιθανές πηγές θορύβου αναφέρονται στην παρουσία βαρέων μηχανημάτων με υψηλές
στάθμες θορύβου (κίνηση των απορριμματοφόρων από και προς την εγκατάσταση,
κίνηση βαρέων οχημάτων για τη μεταφορά και διάστρωση των απορριμμάτων).
Ειδικότερα:
•
Αναφορικά με τη κίνηση των βαρέων οχημάτων εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει
επιβάρυνση στο υπάρχον τοπικό οδικό δίκτυο. Σε ότι αφορά τον κυκλοφοριακό
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φόρτο σε σχέση με την λειτουργία του έργου και αναφορικά με αυτό που ήδη
υφίσταται στην περιοχή από την λειτουργία του υφιστάμενου ΧΑΔΑ, σημειώνεται
ότι δεν θα τον διαφοροποιήσει προκαλώντας κάποιου είδους επιβάρυνση στην
κίνηση των τροχοφόρων στο υπάρχον τοπικό δίκτυο. Να σημειωθεί στο σημείο
αυτό ότι στην ευρύτερη περιοχή, ο φόρτος δεν θα αυξηθεί, αφού το υφιστάμενο
οδικό δίκτυο χρησιμοποιείται και σήμερα για τη μεταφορά των απορριμμάτων στο
ΧΥΑ Ύδρας.
Τυπικά όμως μια αύξηση της κυκλοφορίας κατά 50% είναι δυνατό να προκαλέσει
3dB(A) διαφορά στα υφιστάμενα επίπεδα θορύβου, ενώ 25% περίπου αύξηση στην
κυκλοφορία είναι δυνατό να προκαλέσει 1dB(A) διαφορά. Για ένα δέκτη σε απόσταση
100m από την εγκατάσταση υπολογίζεται το Laeq(8h) ίσο με 50 dB(A) από την κίνηση
των Α/Φ. Επομένως η όχληση στους κατοίκους θα είναι αμελητέα. Η απομακρυσμένη
θέση του έργου από οικιστικές και τουριστικές περιοχές δεν θέτει ουσιαστικά ζητήματα
ακουστικής όχλησης από τη λειτουργία του έργου.
•
Αναφορικά με τον παραγόμενο θόρυβο από το μέτωπο λειτουργίας του ΧΥΤ
(συμπίεση, επικάλυψη, χωματουργικές εργασίες κλπ.) θα γίνεται αντιληπτός μόνο
από το προσωπικό που ευρίσκεται εντός του «μετώπου» εργασίας.
•
Αντίστοιχα αναφορικά με τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας και
Διαχείρισης Αποβλήτων, η ίδια η μονάδα αποτελεί πηγή θορύβου, λόγω της
λειτουργίας του εξοπλισμού της. Ωστόσο όλες οι παραγωγικές διαδικασίες και ο
μηχανολογικός εξοπλισμός που σχετίζονται με την επεξεργασία και διαχείριση των
αποβλήτων θα βρίσκονται είτε εντός κλειστών κτιρίων, είτε σε στεγασμένους
χώρους με αποτέλεσμα οι εκπομπές θορύβου να είναι ουσιαστικά πολύ χαμηλές
έως ελάχιστες.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ηχητική όχληση περιορίζεται αποκλειστικά στη
διάρκεια κατά την οποία ο χώρος βρίσκεται σε λειτουργία, και μόνο κατά τις ώρες που η
ΟΕΔΑ φιλοξενεί απορριμματοφόρα ή που εκτελούνται εργασίες διάστρωσης, συμπίεσης
και επικάλυψης των απορριμμάτων.
Συμπερασματικά αναφέρεται ότι:
• η ηχορρύπανση επί του ευρύτερου χώρου είναι αμελητέα, λόγω της απόστασης του εν
λόγω έργου από κατοικημένες περιοχές, της γενικότερης γεωμορφολογίας της περιοχής
που καθιστά τη θέση χωροθέτησης των έργων γενικά απομονωμένη, καθώς και του
περιορισμού του παραγόμενου θορύβου πλησίον των ορίων των εγκαταστάσεων
• σε τοπικό επίπεδο και ειδικότερα εντός των ορίων της εγκατάστασης οι επιπτώσεις στο
ακουστικό περιβάλλον είναι αρνητικές, μικρής προς μέτριας έντασης αλλά παροδικές και
με αναστρέψιμο χαρακτήρα. Εντούτοις, η ακουστική επιβάρυνση μπορεί να περιορισθεί
δραματικά λαμβάνοντας το σύνολο των κατάλληλων μέτρων και λειτουργώντας τις
εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων σύμφωνα με τις εθνικές και τις διεθνείς
βέλτιστες πρακτικές
Δεν αναμένονται δονήσεις κατά την λειτουργία του έργου λόγω της φύσης των εργασιών που
θα εκτελούνται.
Αναφορικά με τις παραγόμενες εκπομπές ρύπων (οσμές και σκόνη)στην ατμόσφαιρα ισχύουν
τα εξής:
• Τα κτίρια στα οποία αναμένεται παραγωγή οσμών και σκόνης, θα γίνει
εγκατάσταση συστήματος απόσμησης και αποκονίωσης. Τα εν λόγω κτίρια
αφορούν στα:
• Κτίριο προεπεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ
• Κτίριο προεπεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων
• Κτίριο ραφιναρίας
• Επιπλέον, οι παρακάτω εγκαταστάσεις θα διαθέτουν σύστημα απόσμησης:
• Κτίριο υποδοχής σύμμεικτων ΑΣΑ
• Κτίριο υποδοχής προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και πράσινων αποβλήτων
• Κτίριο προεπεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ
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Containers σταθεροποίησης και κομποστοποίησης-ωρίμανσης
Ο απαγόμενος αέρας από τους ανωτέρω χώρους θα οδηγείται προς επεξεργασία
σε κεντρικά συστήματα απόσμησης και αποκονίωσης, με στόχο τη μείωση των
τιμών σκόνης και οσμών εντός των χώρων εργασίας σε επίπεδα τόσο χαμηλά,
ώστε το προσωπικό να εργάζεται άνετα, με ασφάλεια και χωρίς κίνδυνο της υγείας
του. Επιπλέον, η εξάλειψη των οσμών και της σκόνης απαιτείται να είναι επαρκής,
ώστε να ελαχιστοποιείται στα αποδεκτά όρια η εκπομπή στην ατμόσφαιρα αέριων
και στερεών ρύπων.
• Αντίστοιχα, ο εξεταζόμενος ΧΥΤΥ είναι πολύ μικρής κλίμακας με αποτέλεσμα οι
εκπομπές οσμών να θεωρούνται πολύ περιορισμένες, και δεν επιφέρουν καμία
απολύτως επίπτωση, όχι μόνο στην ευρύτερη αλλά ούτε και στην άμεση περιοχή
επιρροής του έργου. Στο ανωτέρω συνηγορεί και το γεγονός ότι προς ταφή
οδηγούνται υπολείμματα διεργασιών επεξεργασίας, τα οποία θεωρούνται σχετικά
αδρανή.
Σχετικά με την παραγωγή βιοαερίου από το ΧΥΤΥ και την αντιμετώπιση των όποιων
επιπτώσεων, από τους υπολογισμούς που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6, προκύπτει
ότι η παραγόμενη ποσότητα βιοαερίου του ΧΥΤ μεγιστοποιείται μετά το πέρας του
λειτουργίας του και ανέρχεται στα 25,3m3/h. Για το λόγο αυτό το προτεινόμενο σύστημα
διαχείρισης βιοαερίου, όπως αυτό περιγράφεται και στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας
ΜΠΕ, περιλαμβάνει την ανόρυξη κατακόρυφων φρεατίων που θα διανοιχθούν στη μάζα
των απορριμμάτων από όπου το βιοαέριο θα εξέρχεται παθητικά και θα υφίσταται
απόσμηση μέσω βιοφίλτρου.
Γενικά, το σύνολο της εγκατάστασης θα σχεδιασθεί με όλα τα σύγχρονα τεχνικά
στάνταρτ ούτως ώστε να μην διαταραχθεί η ποιότητα της ατμόσφαιρας. Οι εκπομπές
καυσαερίων από την κίνηση των βαρέων οχημάτων από και προς την εγκατάσταση δεν
αναμένονται σημαντικές κυρίως λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας των
χρησιμοποιούμενων οχημάτων. Σημειώνεται λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά στη φάση
λειτουργίας, δεδομένου ότι οι συγκεντρώσεις των αερίων ρύπων από την κυκλοφορία
των οχημάτων στο έργο είναι χαμηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια, δεν απαιτείται η
λήψη ειδικών μέτρων, πέραν βεβαίως των γενικών μέτρων έλεγχου της αέριας
ρύπανσης που επιβάλλονται από την πολιτεία. Λόγω της μη ύπαρξης σοβαρής
πιθανότητας επεισοδίου ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την κίνηση των οχημάτων στην
εν λόγω οδό, δεν κρίνεται σκόπιμο να παρακολουθούνται οι τιμές της αέριας ρύπανσης
με τη λειτουργία κάποιου σταθμού μέτρησης.
Όσο αφορά στα επιφανειακά νερά, ο ορατός κίνδυνος είναι η ρύπανση η οποία μπορεί
να προκληθεί με τους εξής τρόπους:
• Από επιφανειακή απορροή ομβρίων που προέρχονται από τη λεκάνη
απορριμμάτων
• Από επιφανειακή απορροή στα διάφορα τμήματα της μονάδας επεξεργασίας και
διαχείρισης αποβλήτων
• Από αστοχία της στεγανοποίησης
• Από τη διαφυγή υγρών αποβλήτων λόγω ρηγματώσεων ή υπερχειλίσεων των
δεξαμενών της ΕΕΣ
Σε σχέση με τα δυο πρώτα ενδεχόμενα, έχουν ήδη περιγραφεί τα προστατευτικά
μέτρα που προβλέπονται, όπως η κατασκευή τάφρων απορροής των ομβρίων. Στόχος
είναι να αποφεύγεται η ανάμιξή των ομβρίων με τα στραγγίσματα. Θα υπάρξει ιδιαίτερη
πρόβλεψη τόσο για τη συλλογή τυχόν στραγγισμάτων που διαφεύγουν, επιφανειακά
του Χ.Υ.Τ και ενδέχεται να αναμιχθούν με όμβρια, όσο και πρόβλεψη όπου τα όμβρια
μέσω κατάλληλων έργων συλλογής ομβρίων υδάτων θα παροχετεύονται εκτός των
χώρων εργασίας των λοιπών μονάδων επεξεργασίας.
Γενικά για την αντιπλημμυρική προστασία του έργου κατασκευάζεται δίκτυο τάφρων
συλλογής ομβρίων. Το δίκτυο σχεδιάζεται ώστε να αποτρέπει τα όμβρια των
εξωτερικών λεκανών απορροής από το να εισέλθουν στο κύριο χώρο των
•
•
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εγκαταστάσεων και να προσφέρει αντιπλημμυρική προστασία των επιμέρους
κατασκευών και εγκαταστάσεων από τα επιφανειακά ύδατα. Οι τάφροι θα είναι
επενδεδυμένες με σκυρόδεμα και κατάλληλης διατομής ώστε να μεταφέρουν με
ασφάλεια τα όμβρια ύδατα προς τα παρακείμενα ρέματα (τελικοί αποδέκτες ομβρίων).
Τάφροι συλλογής ομβρίων θα εφαρμοστούν όπου απαιτείται και στα έργα οδοποιίας. Ο
σχεδιασμός της αντιπλημμυρικής προστασίας του έργου στο σύνολό του, είναι σαφές
ότι εξασφαλίζει την πλήρη θωράκιση του από τα όμβρια και τις πλημμυρικές παροχές.
Όσον αφορά το ενδεχόμενο αστοχίας της στεγανοποίησης, η περίπτωση αυτή ενέχει
τον κίνδυνο ρύπανσης τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων υδάτων. Ο
κίνδυνος αυτός είναι άμεσα συνδεδεμένος με το πάχος και τον τρόπο κατασκευής του
τεχνητού γεωλογικού φραγμού.
Στην παρούσα περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ληφθεί κατά το τεχνικό
σχεδιασμό το σύνολο των απαιτούμενων έργων για την προστασία των υπογείων
υδάτων, όπως έργα στεγάνωσης, έργα συλλογής στραγγισμάτων, έργα διευθέτησης
ομβρίων υδάτων και εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των
υπογείων υδάτων δεν προβλέπονται αρνητικές επιπτώσεις, όσον αφορά την
πιθανότητα ρύπανσης των υπόγειων νερών, δεδομένου ότι επιλέγονται οι βέλτιστες
τεχνικές λύσεις για το σύνολο του έργου.
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε συμφωνία με την κείμενη
νομοθεσία σχεδιάστηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των στραγγισμάτων
για την προστασία των υπογείων υδάτων και επιφανειακών υδάτων που περιλαμβάνει:
• Χρήση σύνθετου τεχνητού γεωλογικού.
• Μέτρα προστασίας των επιφανειακών νερών (τάφρος απορροής ομβρίων,
κατάλληλες κλίσεις του αναγλύφου για την αποτροπή εισόδου ομβρίων εντός των
αποθέσεων).
• Σύστημα αγωγών συλλογής και μεταφοράς των στραγγισμάτων από τα πρανή και
τον πυθμένα του ενεργού χώρου και του συνόλου των λοιπών παραγόμενων
υγρών αποβλήτων από την ΟΕΔΑ σε μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων
(βιολογική επεξεργασία & αντίστροφη όσμωση).
Η επιλογή δε της διεργασίας της αντίστροφης όσμωσης αποτελεί τεχνολογία
ικανή να παράγει υψηλής «καθαρότητας» νερά, απαλλαγμένα από το ρυπαντικό
φορτίο, τέτοιας ώστε να μπορούν να διατίθενται σε φυσικό αποδέκτη.
• Κατασκευή γεωτρήσεων ελέγχου των υπογείων υδάτων και δειγματοληψίες
στραγγισμάτων και επιφανειακών νερών.
δεν προβλέπονται αρνητικές επιπτώσεις, όσον αφορά την πιθανότητα ρύπανσης των
επιφανειακών και υπόγειων νερών, δεδομένου ότι επιλέγονται οι βέλτιστες τεχνικές
λύσεις για το σύνολο του έργου.
Σε ότι αφορά στα στερεά απόβλητα, ήτοι στερεά απόβλητα προσωπικού και
υπόλειμμα από την επεξεργασία το οποίο είναι και αδρανές, θα συλλέγεται και θα
οδηγείται προς τελική διάθεση στο ΧΥΤ. Γενικά η εγκατάσταση θα δέχεται μόνο μη
επικίνδυνα αστικά και προσομοιούμενα προς αυτά στερεά απόβλητα, σύμφωνα με τον
Ευρωπαϊκό Κατάλογο αποβλήτων ΕΚΑ, Κατηγορία 20 σύμφωνα με την Απόφαση
94/3/ΕΚ. Τα υπόλοιπα απόβλητα εντός του γηπέδου που χρήζουν εναλλακτικής
διαχείρισης (μπαταρίες, ελαστικά, κλπ) θα τυγχάνουν διαχείρισης μέσω συμβεβλημένου
εξωτερικού διαχειριστή.
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της ανάλυσης κινδύνων1, όπως αυτή
αναλυτικά παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 9 και το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας ΜΠΕ
προκύπτει δεν απαιτείται κάποιο σημείο επανασχεδιασμού του έργου ή του τρόπου
λειτουργίας όπως αυτός περιγράφεται καταδεικνύοντας ως επί τω πλείστο χαμηλή
επικινδυνότητα στις εξεταζόμενες κατηγορίες κινδύνων (υγειονομικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι
για την ασφάλεια και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι). Το κύριο δε εξαγόμενο συμπέρασμα
είναι ότι η λειτουργία του εξεταζόμενου έργου ενέχει χαμηλούς κινδύνους για τη δημόσια
υγεία, τους εργαζόμενους και το περιβάλλον της περιοχής γενικότερα εφόσον τηρούνται
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τα μέτρα υγιεινής και ασφαλείας και εφαρμόζεται αδιάλειπτα η ορθή λειτουργία αυτής. Ο
δε σχεδιασμός της μονάδας έχει γίνει σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα και την
κείμενη νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.
Από την άλλη, η λειτουργία της προτεινόμενης ΟΕΔΑ Ύδρας αναμένεται να έχει ως
αποτέλεσμα τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών της εξυπηρετούμενης
περιοχής (σημαντικές θετικές επιπτώσεις) μέσω:
• Της ολοκληρωμένης διαχείρισης με αποτέλεσμα τον περιορισμό και έλεγχο των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την παραγωγή τους και τη
μέχρι σήμερα διαχείρισή τους
• Της σημαντικής μείωσης του όγκου των προς διάθεση αποβλήτων
• Της μείωσης της επικινδυνότητας των προς διάθεση αποβλήτων
• Του περιορισμού της πιθανότητας ρύπανσης των υδροφόρων οριζόντων
• Της ανάκτησης υλικών επιτυγχάνοντας διατήρηση των φυσικών πόρων
• Της αύξησης της ανακύκλωσης
• Της αύξησης της διάρκειας ζωής του ΧΥΤ
• Της ανάκτησης χρήσιμων υλικών από τα απορρίμματα και την επιστροφή αυτών
στον παραγωγικό κύκλο
• Της δημιουργίας νέας αγοράς δευτερογενών προϊόντων με εμπορική αξία (π.χ.
κομπόστ, ανακυκλώσιμα υλικά, κ.λπ.)
• Της κάλυψης των απαιτήσεων του ΕΣΔΑ-ΕΣΔΕΑ 2020-2030 για την υγειονομική
ταφή, η οποία επιβάλει προ-επεξεργασία των απορριμμάτων πριν την είσοδό
τους στο ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ
• Της κάλυψης των απαιτήσεων της κείμενη νομοθεσίας (π.χ. Ν. 4042/2012, ΕΣΔΑΕΣΔΕΑ 2020-2030, κλπ)
• Της εξάλειψης των αναγκών διαρκούς αναζήτησης νέων εκτάσεων για υγειονομική
ταφή και τις συνδεόμενες με αυτό το θέμα κοινωνικές αντιδράσεις
• Της αλλαγής συνολικά του προφίλ της περιβαλλοντικής διαχείρισης στο περιοχή
αυξάνοντας την ευαισθησία των πολιτών και την τεχνογνωσία των εμπλεκόμενων
φορέων
• Της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας
• Εκτροπή σημαντικού όγκου των απορριμμάτων από την ταφή, καθώς και μείωση
της περιεχόμενης υγρασίας των προς διάθεση υπολειμμάτων, ώστε να είναι εύκολα
διαχειρίσιμα και συμπιέσιμα και να μην έχουν οσμές.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις από τη φάση λειτουργίας του έργου.
x. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του έργου θα γίνουν μια σειρά από έργα, προκειμένου να
εξαλειφθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Τα βασικά αυτά μέτρα περιλαμβάνουν:
• Κατάλληλες πρακτικές κατά τη λειτουργία για τον περιορισμό της επιβάρυνσης της
ατμόσφαιρας
• Κατάλληλα μέτρα ηχοπροστασίας
• Έργα στεγανοποίησης της λεκάνης απόθεσης του ΧΥΤΥ
• Σύστημα συλλογής και διαχείρισης του παραγόμενου βιοαερίου
• Σύστημα συλλογής και επεξεργασίας όλων των παραγόμενων υγρών αποβλήτων
• Έργα περιμετρικής δεντροφύτευσης
• Πλήρες σύστημα πυρασφάλειας και αντιπυρική ζώνη
• Σχεδιασμός συστήματος συλλογής ομβρίων, του δικτύου αποχέτευσης, του δικτύου
ύδρευσης / άρδευσης / πυρόσβεσης
• Πλήρη εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης
• Πλήρη εφαρμογή Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών
Αναλυτικά το σύνολο των μέτρων που θα λαμβάνεται υπόψη δίνεται στο Κεφάλαιο
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10 της παρούσας ΜΠΕ.
xi. ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
Οι εναλλακτικές λύσεις συνοψίζονται στα εξής:
Εναλλακτικές λύσεις ως προς το σχέδιο διαχείρισης
Εναλλακτικές λύσεις αναφορικά με το εξεταζόμενο έργο στο εγκεκριμένο σχέδιο
διαχείρισης δεν εξετάζονται. Το υπό μελέτη έργο προβλέπεται από τον Περιφερειακό
Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων – ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Υπ.
Αριθμ. οικ.4533/261/7-02-2017) και βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με αυτόν.
Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση στην Ύδρα, απαιτείται άμεσα η εξεύρεση λύσης
προκειμένου να είναι εφικτή η διαχείριση των στερεών αποβλήτων του νησιού με τέτοιο
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσια υγείας.
Σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαία η άμεση παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ στο νησί και η
αποκατάστασή του ενώ ταυτόχρονα οι επεμβάσεις που θα γίνουν στη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων πρέπει να εξασφαλίζουν την βέλτιστη δυνατή επιλογή με βάση
περιβαλλοντικά, τεχνικά και οικονομικά κριτήρια.
Σε κάθε περίπτωση, στην Ύδρα θα πρέπει να αναπτυχθεί δίκτυο χωριστής συλλογής
βιοαποβλήτων ενώ παράλληλα θα πρέπει να εντατικοποιηθεί η χωριστή διαλογή υλικών
συσκευασίας. Τα υλικά συσκευασίας που θα συλλέγονται θα πρέπει να παραδίδονται
στο αντίστοιχο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία.
Συνεπώς οι εναλλακτικές λύσεις ως προς τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του
νησιού που απομένουν είναι οι εξής:
• Σενάριο 1 που περιλαμβάνει:
o Προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση όλων των ρευμάτων (προδιαλεγμένα
βιοαπόβλητα, προδιαλεγμένα υλικά συσκευασίας και σύμμικτα/υπολειμματικά στερεά
απόβλητα) στην ηπειρωτική Ελλάδα όπου τα υλικά συσκευασίας θα διαχειρίζονται
περαιτέρω με ευθύνη του αντίστοιχου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ενώ τα
υπόλοιπα ρεύματα θα οδηγούνται προς επεξεργασία και διάθεση των υπολειμμάτων σε
κατάλληλη ΟΕΔΑ
• Σενάριο 2 που περιλαμβάνει:
o Επεξεργασία των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων εντός του νησιού με παραγωγή
compost ή/και ενέργειας μέσω βιοαερίου
o Προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση των προδιαλεγμένων υλικών συσκευασίας
προς την ηπειρωτική χώρα προκειμένου να αναλάβει τη διαχείρισή τους το αντίστοιχο
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.
o Προεπεξεργασία των συμμείκτων υπολειμματικών στερεών αποβλήτων πριν την
ασφαλή διάθεσή τους σε εγκαταστάσεις εντός του νησιού.
Και στα δύο παραπάνω σενάρια η απαιτούμενη περιβαλλοντική προστασία από τη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων εξασφαλίζεται. Οι διαφορές μεταξύ των δύο
σεναρίων παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
Το πρώτο σενάριο συνδέεται με πολύ υψηλότερες εκπομπές αερίων ρύπων που
συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου λόγω α. της θαλάσσιας μεταφοράς, και β.
της χερσαίας μεταφοράς για 160 χλμ.
Αυτάρκεια του νησιού
Στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων επιδιώκεται συστηματικά η αυτάρκεια των
εξυπηρετούμενων περιοχών, στο επίπεδο που αυτό είναι εφικτό. Το πρώτο σενάριο
συναρτά την ομαλή διαχείριση των απορριμμάτων στην Ύδρα από την συνεχή και
αδιάλειπτη θαλάσσια μεταφορά, γεγονός που περιορίζει την αυτάρκεια του συστήματος
διαχείρισης απορριμμάτων και ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα ειδικότερα κατά
τη χειμερινή περίοδο. Σημειώνεται δε ότι η θαλάσσια μεταφορά των αποβλήτων από το
νησί της Ύδρας μπορεί να αποδειχτεί πολύ προβληματική αφού στο νησί δεν
επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετείται σε καθημερινή
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βάση από οχηματαγωγό πλοίο και να μην είναι εφικτή η μεταφορά των αποβλήτων μέσα
σε απορριμματοκιβώτια.
Κόστος διαχείρισης
Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα του 1ου σεναρίου αφορά το κόστος διαχείρισης. Έχει
υπολογιστεί από το Δήμο Ύδρας ότι το απαιτούμενο κόστος μεταφοράς και διαχείρισης
των στερεών αποβλήτων στην ΟΕΔΑ της Φυλής ανέρχεται σε 673.000 €/έτος ή περίπου
360 €/τόνο περίπου που κρίνεται απαγορευτικό.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το 2ο Σενάριο είναι σαφώς προτιμητέο έναντι του
1ου.
Εναλλακτικές λύσεις ως προς την εφαρμοζόμενη τεχνολογία & τεχνικό σχεδιασμό
Τα χαρακτηριστικά της εφαρμοζόμενης τεχνολογίας προεπεξεργασίας των
συμμείκτων και της επεξεργασίας των ΒΑ στην περίπτωση της Ύδρας πρέπει να
είναι σύμφωνα:
• με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξυπηρετούμενης περιοχής
• της ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση των αστικών στερεών
αποβλήτων
Σε ότι αφορά τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξυπηρετούμενης
περιοχής, παρατίθενται συμπεράσματα που προκύπτουν από τα ποσοτικά και ποιοτικά
χαρακτηριστικά των ΑΣΑ και την υφιστάμενη διαχείριση στην περιοχή , τα οποία
οδηγούν στο συμπέρασμα της επιλογής ως καταλληλότερης τεχνολογίας επεξεργασίας
αυτής της Βιολογικής Επεξεργασίας (Αερόβια Επεξεργασία – Κομποστοποίηση) η
οποία:
• θα οδηγήσει στην παραγωγή κόμποστ υψηλής ποιότητας από τα βιοαπόβλητα και
• θα γίνει προεπεξεργασία – σταθεροποίηση των συμμίκτων ΑΣΑ πριν την διάθεσή τους
στο ΧΥΤΥ με μερική ανάκτηση υλικών (μέταλλα)
Συγκεκριμένα τα συμπεράσματα που οδήγησαν στην ανωτέρω επιλογή αναφέρονται στα
εξής:
• Πρέπει να εξασφαλιστεί η προεπεξεργασία των σύμμικτων ΑΣΑ πριν τη διάθεσή τους
στο ΧΥΤΥ
• Οι ποσότητες των παραγόμενων απορριμμάτων είναι μικρές με αποτέλεσμα μέθοδοι
θερμικής επεξεργασίας των ΑΣΑ να καθίστανται μη βιώσιμες
• Παρόλο που οι ποσότητες των σύμμικτων ΑΣΑ εμφανίζουν σημαντικά ποσοστά
χαρτιού και πλαστικού, η ανάκτηση τους μέσω μηχανικής διαλογής είναι οικονομικά
ασύμφορη.
• Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συμμίκτων ΑΣΑ εμφανίζουν σημαντικό ποσοστό
οργανικού, που δημιουργούν καλές προϋποθέσεις για την προεπεξεργασία και
αδρανοποίησή τους με βιολογική επεξεργασία πριν την ταφή. Σημειώνεται ότι με τη
διαδικασία αδρανοποίησης εκτιμάται ότι μειώνεται το ποσοστό των βιοαποδομήσιμων
κατά 20% περίπου.
• Η τεχνολογία που θα επιλεγεί θα πρέπει να επιτρέπει την επεξεργασία σύμμεικτων
απορριμμάτων
• Οι ποσότητες οργανικών και υλικών συσκευασίας που θα συλλέγονται χωριστά μέσω
προγράμματος διαλογής στην πηγή πρόκειται να αυξηθούν σημαντικά στο άμεσο
μέλλον.
• Ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων, προτάσσει τεχνολογίες ενεργειακής
αξιοποίησης, στις οποίες μπορεί να γίνεται ανάκτηση ενέργειας με θερμική επεξεργασία
των Υπολειμμάτων ΜΕΑ ή/και των εναλλακτικών καυσίμων προκειμένου να είναι εφικτή
η δραστική ελαχιστοποίηση του τελικού υπολείμματος προς υγειονομική ταφή
(απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου ταφής έως 10% μέχρι το 2030). Εντούτοις
λαμβάνοντας υπόψη τη φυσιογνωμία της εξυπηρετούμενης περιοχής, ήτοι την
νησιωτικότητά της καθώς και τις μικρές παραγόμενες ποσότητες , ως προς την επιλογή
της καταλληλότερης τεχνολογίας επεξεργασίας δεν θα εξεταστεί η δυνατότητα
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παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου καθώς στην περίπτωση αυτή θα είναι αναγκαία η
μεταφορά και η διάθεσή του σε κεντρικές μονάδες αξιοποίησής του, γεγονός που απειλεί
σοβαρά τη βιωσιμότητα του έργου.
• Οι ποσότητες των απορριμμάτων που αναμένεται να οδηγηθούν προς επεξεργασία,
είναι πολύ μικρές ώστε να μπορούν να εξεταστούν όλες οι μέθοδοι βιολογικής
επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις μικρές διαθέσιμες ποσότητες.
Η μικρής δυναμικότητας μονάδες προεπεξεργασίας συμμείκτων και επεξεργασίας ΒΑ
καθιστά σχεδόν απαγορευτική την εξέταση της αναερόβιας επεξεργασίας μετά το στάδιο
της μηχανικής διαλογής δεδομένου ότι:
• Η βιολογική (αερόβια) επεξεργασία είναι περισσότερο ευέλικτη σε θέματα ποσοτήτων,
με ρύθμιση του χρόνου ωρίμανσης και δημιουργία «γραμμών» λειτουργίας σε σχέση με
την αντίστοιχη αναερόβια επεξεργασία καθιστώντας την τελευταία ιδιαιτέρως ευαίσθητη
σε «αλλαγές» τροφοδοσίας.
• Το κόστος επένδυσης και λειτουργίας είναι υψηλότερο στην περίπτωση της
αναερόβιας επεξεργασίας σε σχέση με την αντίστοιχη αερόβια επεξεργασία των
αποβλήτων
• Κατά την επιλογή δόθηκε προτεραιότητα σε τεχνολογίες που με βάσει τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα της επένδυσης με
όρους, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς.
Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω λόγους εξάγεται το συμπέρασμα ότι το μέγεθος
λοιπόν της προτεινόμενης Μονάδας Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων δεν
επιτρέπει «πειράματα» στην παρούσα φάση αναφορικά με την επιλεγείσα τεχνολογία
επεξεργασίας, αλλά επιβάλλει δοκιμασμένες λύσεις σε σχέση με την κλίμακα αυτής,
παρέχοντας ικανοποιητικά «εχέγγυα» για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αυτής
και την βιωσιμότητά της.
Αναφορικά με την υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων της επεξεργασίας των στερεών
αποβλήτων αποτελεί μονοσήμαντη λύση σε όλα τα ολοκληρωμένα συστήματα
διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Αυτό ισχύει διότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ανακύκλωσης αλλά και οποιαδήποτε
τεχνολογία ανάκτησης υλικών και αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων μειώνουν την
ποσότητα των αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή και διαφοροποιούν τη
συμπεριφορά τους (σε ότι αφορά την παραγωγή και τη σύσταση στραγγισμάτων και
βιοαερίου, τις καθιζήσεις, τη δυνατότητα συμπίεσης, κ.λπ.). Η μείωση αυτή της
ποσότητας αλλά και της βλαπτικότητας των αποβλήτων δεν σημαίνει ότι δεν απομένουν
υπολείμματα (συνήθως από 20-50% κ.β. της αρχικής ποσότητας ανάλογα με τη μέθοδο),
που είναι μη αξιοποιήσιμα και επομένως πρέπει να οδηγηθούν προς ταφή.
Για το λόγο αυτό, δεν έχει έννοια για έργα του είδους (χώροι υγειονομικής ταφής) η
εξέταση εναλλακτικών λύσεων, παρά μόνο για επιμέρους χαρακτηριστικά αυτών, π.χ.,
ως προς τη μέθοδο επεξεργασίας των στραγγισμάτων, το σχεδιασμό του δικτύου
συλλογής βιοαερίου (π.χ. οριζόντια ή κατακόρυφα φρεάτια), τη χωροθέτηση των
διαφόρων εγκαταστάσεων και της λεκάνης απόθεσης, κ.λπ.
Εναλλακτικές λύσεις ως προς τη χωροθέτηση του έργου
Η κεντρική ιδέα γα την χωροθέτηση έργων επεξεργασίας, διαχείρισης και τελικής
διάθεσης ως ένα βασικό έργο διαχείρισης αποβλήτων αφορά συνήθως σε μια συνολική
προσέγγιση για την εξεύρεση κοινού χώρου εγκατάστασης για το σύνολο των έργων
αυτών λόγω της άρρηκτης σχέσης και δυναμικής ανάμεσα στις διαδικασίες αυτές.
Συνάμα, η χωροθέτηση σε ένα γήπεδο συνδράμει σημαντικά στην μείωση τόσο του
συνολικού λειτουργικού κόστους των εγκαταστάσεων αυτών (λιγότερες μετακινήσεις,
χρήση υφιστάμενων υποδομών), όσο και περιβαλλοντικά μειώνοντας στο λιγότερο
δυνατό τις μεταφορές – μετακινήσεις των απορριμματοφόρων.
Ειδικότερα, για την χωροθέτηση της ΟΕΔΑ τέθηκαν τα εξής κριτήρια:
• Να αναζητηθεί χώρος ικανός σε μέγεθος να δεχτεί όλες τις προγραμματιζόμενες
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εγκαταστάσεις
Να υπάρχει συμβατότητα με τα όσα ορίζει το νέο ΕΣΔΑ – ΕΣΔΕΑ 2020-2030 και τα
κριτήρια αποκλεισμού / αξιολόγησης περιοχών που τέθηκαν στη μελέτη αυτού
• Να ληφθεί υπόψη το καθεστώς των χρήσεων γης και η γενικότερη αναπτυξιακή
προοπτική της περιοχής.
• Να αναζητηθεί χώρος για τον οποίο θα υπάρχει κοινωνική αποδοχή
• Να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του παρόντος έργου, καθώς και το μέγεθος και
τη δυναμικότητα αυτού.
Στην παρούσα περίπτωση δεν εξετάσθηκε η συμβατότητα της προτεινόμενης θέσης με
τα όσα ορίζει το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο και τα κριτήρια αποκλεισμού /
αξιολόγησης περιοχών που τέθηκαν στη μελέτη αυτού διότι ο ισχύον ΠΕΣΔΑ βρίσκεται
σε φάση αναθεώρησης / επικαιροποίησης διότι απαιτείται άμεσα να γίνουν αλλαγές,
προσαρμογές και αναθεωρήσεις στο πλαίσιο και στη φιλοσοφία της νέας αναθεώρηση
του ΕΣΔΑ (2020-2030), λόγω υποχρεωτικής εναρμόνισης της χώρας μας με τις νέες
αναθεωρημένες οδηγίες αποβλήτων (2018) της ΕΕ για την κυκλική οικονομία.
Σύμφωνα με τον Νέο ΕΣΔΑ-ΕΣΔΕΑ (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων,
συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων αποβλήτων, 2020-2030), και συγκεκριμένα
βάσει του Παραρτήματος VI: Κριτήρια Χωροθέτησης Μελλοντικών/ Προβλεπόμενων
Υποδομών αναφέρεται ότι για τη χωροθέτηση υποδομών διαχείρισης αποβλήτων δεν
είναι ούτε δυνατόν αλλά ούτε και επιθυμητό να τεθούν δεσμευτικά ή/και καθολικής
εφαρμογής κριτήρια αποκλεισμού και χωροθέτησης.
Τα κριτήρια αποκλεισμού και χωροθέτησης έργων και υποδομών δεν είναι κάτι
«στατικό» και αναλλοίωτο, αλλά απεναντίας είναι δυναμικό στον χρόνο, αφού εξαρτάται
από πλήθος παραμέτρων που συνεχώς διαφοροποιούνται, όπως νομοθετικές
προβλέψεις, χωροταξικά σχέδια, ανάπτυξη λοιπών παραγωγικών δραστηριοτήτων,
λοιπά διαχειριστικά σχέδια (ενδεικτικά υδάτων).
Για τους ανωτέρω λόγους και δεν θεσπίζονται κριτήρια αποκλεισμού και
χωροθέτησης, αλλά προτείνονται ορισμένες ενδεικτικές κατευθύνσεις, που κάθε φορά
συναξιολογούνται και κρίνονται κατά τη διαδικασία για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση ενός έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του και
μετά τη γνωμοδότηση των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών.
Υπό το πρίσμα των παραπάνω, κατά τη διερεύνηση ευρύτερων αλλά και σημειακών
περιοχών για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια αποκλεισμού περιοχών, όπως αυτά απορρέουν από το
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των οικισμών, της βιοποικιλότητας, των
υδατικών πόρων, των πολιτιστικών μνημείων, και τα οποία περιλαμβάνουν
απαγορεύσεις ή ειδικούς περιορισμούς χωροθέτησης σχετικών έργων και
δραστηριοτήτων και εξασφαλίζουν καταρχήν συμβατότητα χρήσεων.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Νέο ΕΣΔΑ-ΕΣΔΕΑ, τα κριτήρια αποκλεισμού για τη
χωροθέτηση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων που λαμβάνονται υπόψη, χωρίς
να σημαίνει ρητά ότι εφαρμόζονται στο σύνολό τους ανάλογα με το είδος, τα
χαρακτηριστικά και το βαθμό όχλησης της δραστηριότητας της εγκατάστασης,
μπορεί να ομαδοποιηθούν στις παρακάτω κατηγορίες, -που είναι εντελώς ενδεικτικές και
όχι περιοριστικές, ενώ ομοίως τα αναφερόμενα κριτήρια είναι ενδεικτικά και όχι
δεσμευτικά, ούτε εξαντλητικά:
•

Σχόλια ως προς την συμβατότητα
της
προτεινόμενης
θέσης
χωροθέτησης

Είδος κριτηρίου
Κριτήρια
Περιβαλλοντικής
Προστασίας
Οι
θεσμοθετημένες
περιοχές
προστασίας του Εθνικού Συστήματος
Προστατευόμενων Περιοχών, σύμφωνα

Οι πλησιέστερες τέτοιου είδους εκτάσεις
εντοπίζονται
σε
πολύ
μεγάλες
αποστάσεις από το εξεταζόμενο
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με την ισχύουσα νομοθεσία και τους
όρους και περιορισμούς που θέτουν τα
ειδικά καθεστώτα προστασίας τους
Άλλες εκτός Εθνικού Συστήματος
Προστατευόμενες
Περιοχές,
όπως
ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία
και στα ειδικά καθεστώτα προστασίας
τους, όπως για παράδειγμα η
οικολογικά ευαίσθητη ζώνη από όχθες
λιμνών ή λιμνοδεξαμενών, κοίτες
ποταμών ή μεγάλων υδατορεμάτων
μόνιμης ροής, σύμφωνα με την σχετική
νομοθεσία
Απόσταση από πυρήνες βιοτόπων,
υγροτόπων,
σημειακά
διατηρητέα
μνημεία της φύσης και του τοπίου,
όπως ορίζεται από την κείμενη
νομοθεσία ή εφόσον ορίζεται ρητά στα
ειδικά
σχέδια
και
καθεστώτα
προστασίας τους

γήπεδο. Το σύνολο αυτών βρίσκεται
εκτός νήσου Ύδρας

Στην άμεση περιοχή του έργου δεν
εντοπίζονται τέτοιου είδους περιοχές

Στην άμεση περιοχή του έργου δεν
εντοπίζονται τέτοιου είδους περιοχές.
Σημειακά διατηρητέα μνημεία της
φύσης
και
του
τοπίου
δεν
παρατηρούνται στη Νήσο Ύδρα.
Χαρακτηριστικά
αναφέρεται
ότι
σύμφωνα με την Υπ. Αριθμ. Απόφαση
Κήρυξης Φ31/1518/650/10-3-75 (ΦΕΚ
334Β/22-3-75) το σύνολο της Νήσου
Ύδρας έχει χαρακτηρισθεί ως Τοπίο
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και τόπου
όπου χρήζει ειδική Κρατική Προστασία,
διότι:
• στο νησί απαντώνται τοπία εξαίρετου
φυσικού κάλλους
• η δε Ύδρα πλην της ιστορικής της
σημασίας
περιλαμβάνει
αξιόλογα
αρχιτεκτονικά
συγκροτήματα
ενδιαφέροντα από άποψη τόσο ως
προς της ελληνική αρχιτεκτονική, όσο
και ως προς την ελληνική ιστορία
Δάση
Για την περιοχή όπου αναπτύσσεται το
εξεταζόμενο γήπεδο έχει μερικώς
κυρωθεί ο δασικός χάρτης των τοπικών
και δημοτικών κοινοτήτων των δήμων
Αίγινας, Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου,
Τροιζηνίας-Μεθάνων,
Ύδρας
και
Σπετσών, της Περιφερειακής Ενότητας
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ
44Δ/9-02-2018) σύμφωνα με τον οποίο:
• τμήμα του εξεταζόμενου γηπέδου
αποτελεί έκταση που δεν διέπεται από
τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
(βλέπε στο ακόλουθο απόσπασμα
χάρτη περιοχή με κίτρινο περίγραμμα
και κίτρινη διαγράμμιση)
• το λοιπό γήπεδο εντοπίζεται εκτός
περιοχών
του
δασικού
χάρτη,
δεδομένου ότι για τις περιοχές αυτές
έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις και δεν
αποτελεί αντικείμενο του μερικώς
κυρωθέντα δασικού χάρτη.
Το τμήμα αυτό του γηπέδου σύμφωνα

Τα Δάση και οι περιοχές Γεωργικής Γης
Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ),
όπως προβλέπεται από την κείμενη
νομοθεσία
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με την από 10-02-2017 ανάρτηση του
δασικού
χάρτη
(υπ.
αριθμ.
9585/228/10-02-2017 απόφαση της
Δ/νσης
Δασών
Πειραιά,
ΑΔΑ:
ΩΞΕ1ΟΡ1Κ-Ε9Τ)
εμφανίζεται
με
κωδικούς ΔΔ, ΔΔ&ΑΝ, ΔΑ&ΑΝ,
ΑΑ&ΑΝ.
Ειδικότερα, τα τμήματα του γηπέδου με
κωδικούς ΔΔ&ΑΝ, ΔΑ&ΑΝ, ΑΑ&ΑΝ
αποτελούν τμήμα ευρύτερης έκτασης
που έχει κηρυχτεί ως αναδασωτέα με
την υπ. αριθμ. Δ/321089/16-9-1985
απόφαση κήρυξης ως αναδασωτέας
λόγω πυρκαγιάς του Νομάρχη Πειραιά,
η οποία τροποποιήθηκε με την υπ.
αριθμ.
Δ/1048/14-10-1996
(ΦΕΚ
1248Δ/96)
Απόφαση
του
περιφερειακού Διευθυντή Πειραιά.
Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας
Τέτοιου είδους περιοχές δεν έχουν
θεσμοθετηθεί στη Νήσο Ύδρα.
Σύμφωνα με το CORINE LAND
COVER 2018 το γήπεδο εντοπίζεται σε
εκτάσεις με αραιή βλάστηση.
Η κρίσιμη παραθαλάσσια/παράκτια
ζώνη και η οικολογικά ευαίσθητη ζώνη
των ακτών της χώρας με απόσταση
από την ακτογραμμή, σύμφωνα με την
σχετική νομοθεσία και τους όρους και
περιορισμούς που προβλέπονται σε
ειδικές διατάξεις
Η όμορη γειτνίαση με επιχειρήσεις
(βιομηχανίες – βιοτεχνίες) τροφίμων και
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη
σίτιση και την παραγωγή φαρμάκων ή
άλλα ευαίσθητα προϊόντα
Κριτήρια
Προστασίας
Υδατικών
Πόρων
Οι
ανάντη
λεκάνες
απορροήςτροφοδοσίας ταμιευτήρων ύδρευσης ή
και άρδευσης με υδρευτικές χρήσεις,
στις ζώνες εκείνες όπου με βάση τις
ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί,
απαγορεύονται
οι
εν
λόγω
εγκαταστάσεις και δραστηριότητες
Οι ζώνες ελεγχόμενης προστασίας
σημείων και έργων υδροληψίας για
χρήση
πόσιμου
νερού
που
προβλέπονται
από
τα
Σχέδια
Διαχείρισης
Λεκανών
Απορροής
Ποταμών των ΥΔ της χώρας ή τα
ισχύοντα περιοριστικά μέτρα ανά Π.Ε.
Η προστατευτική ζώνη περιμετρικά
ιαματικών πηγών της χώρας κάθε
κατηγορίας, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία (Ν.3498/06) και τους όρους
και περιορισμούς που θέτουν ειδικά

Το κατάντη όριο του γηπέδου του
έργου απέχει σε ευθεία απόσταση από
την ακτογραμμή περί τα 250m

Τέτοιου
είδους
βιομηχανικές
–
βιοτεχνικές
δραστηριότητες
δεν
εντοπίζονται στην άμεση περιοχή
χωροθέτησης του έργου

Στην άμεση περιοχή του έργου δεν
εντοπίζονται έργα τροφοδοσίας ή
ταμίευσης τέτοιου είδους

Στην άμεση περιοχή εγκατάστασης του
έργου δεν εντοπίζονται τέτοιου είδους
ζώνες
ελεγχόμενης
προστασίας
σημείων και έργων υδροληψίας για
χρήση πόσιμου νερού
Στην άμεση περιοχή του έργου δεν
εντοπίζονται ιαματικές πηγές, όπως
αυτές συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο
Ιαματικών Πηγών & Φυσικών Πόρων
του ΕΟΤ
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καθεστώτα προστασίας τους
Οικιστικά
–
Πολεοδομικά,
Χωροταξικά & Αναπτυξιακά Κριτήρια
Απόσταση από κατοικημένες περιοχές,
οικισμούς,
αστικές
περιοχές
και
οικιστικές
ενότητες,
όπως:
τα
θεσμοθετημένα όρια Σχεδίου Πόλης,
όρια οικισμών <2.000 κατ. ή οικισμών
προ του 1923, περιοχών ιδιωτικής
πολεοδόμησης,
όρια
οικιστικών
επεκτάσεων
προβλεπόμενων
από
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΧΣ και το κέντρο μη
οριοθετημένων
οικισμών
βάσει
ΕΛΣΤΑΤ 2011, σύμφωνα με την παρ 3
του Άρθρου 4 του πδ/24-5‐1985 (Α΄
270) και σύμφωνα με την παρ. 9.3. του
Άρθ. 1, του πδ/ 16‐5‐1989 (Α΄ 293)
Απόσταση
από
χαρακτηρισμένες
Αναπτυγμένες Τουριστικά Περιοχές
(Α1) του ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό,
από
Οργανωμένους
Υποδοχείς
Τουριστικών Δραστηριοτήτων όπως
ΠΟΤΑ, ΠΟΑΠΔ Τουρισμού, ΠΕΡΠΟ
Τουρισμού-Αναψυχής, ΕΣΧΑΔΑ με
βασικό
χωρικό
προορισμό
τον
Τουρισμό‐Αναψυχή, ΕΣΧΑΣΕ στον
τομέα του τουρισμού, Τουριστικούς
Λιμένες,
από
όρια
περιοχών
Τουρισμού‐Αναψυχής προβλεπόμενων
από ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΣΧ και λοιπές
Τουριστικές Ζώνες από θεσμοθέτηση
ΖΟΕ ή από άλλο θεσμοθετημένο
καθορισμό χρήσεων γης κ.λπ. κατ'
αναλογία με τις οικιστικές περιοχές και
με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία

Η
θέση
εντοπίζεται
εκτός
θεσμοθετημένου
ορίου
οικισμού,
σχεδίου πόλεως, κπλ.
Η πλησιέστερη οικιστική συγκέντρωσης
ντοπίζεται στο Μανδράκι σε ευθεία
απόσταση περί τα 0,5km, ενώ ο
οικισμός της Ύδρας εντοπίζεται σε
ευθεία απόσταση περί τα 1,8km.

Τόσο στην άμεση, όσο και στο σύνολο
της Νήσου Ύδρας δεν εντοπίζονται
τέτοιου είδους περιοχές που αναφέρει
το εν λόγω κριτήριο.

Αναφορικά με τα ύδατα κολύμβηση, η
εξεταζόμενη θέση εντοπίζεται σε ευθεία
απόσταση περί τα 506m από την
πλησιέστερη ακτή αναψυχής που είναι
η ακτή «Μανδράκι».
Άμεση γειτνίαση με την εν λόγω ακτή
κολύμβησης δεν παρατηρείται

Απόσταση από ακτές κολύμβησης που
περιλαμβάνονται
καταρχήν
στο
πρόγραμμα
παρακολούθησης
του
ΥΠΕΝ, κατ' αναλογία με τις τουριστικές
περιοχές και με βάση τη σχετική
νομοθεσία όπως εκάστοτε ισχύει
Οι ζώνες που υπάγονται σε ειδικό
καθεστώς
χρήσεων
γης,
όπως:
Αεροδρόμια, περιοχές ενδιαφέροντος
για λόγους εθνικής άμυνας κ.λπ.,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ισχύουσα γι' αυτές τις περιοχές
νομοθεσία και τους όρους και
περιορισμούς που θέτουν τα ειδικά
καθεστώτα ίδρυσης και λειτουργίας
τους
Κριτήρια Προστασίας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
Οι οριοθετημένες Αρχαιολογικές Ζώνες
προστασίας
Α
θεσμοθετημένων
αρχαιολογικών χώρων και άλλων

Στη Νήσο Ύδρα δεν
τέτοιου είδους ζώνες

εντοπίζονται

Οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες
προστασίας
Α
θεσμοθετημένων
αρχαιολογικών χώρων και άλλων
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πολιτιστικών
μνημείων
εφόσον
υφίστανται ειδικοί όροι και περιορισμοί

πολιτιστικών μνημείων δεν εντοπίζονται
στην άμεση περιοχή του έργου.
Εντούτοις, το σύνολο του νησιού έχει
κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος
σύμφωνα
με
την
Απόφαση
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1 /Φ43/10105/487/30-41996 (ΦΕΚ 453/Β/96).
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση
κηρύσσεται:
«ως αρχαιολογικός χώρος ολόκληρη τη
νήσο Ύδρα για την προστασία των
εκτεταμένων καταλοίπων επί αυτής,
που χρονολογούνται από τους
προϊστορικούς έως τους
παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Η
πυκνότητα των προϊστορικών θέσεων
• Βλυχός: συνεχής κατοίκηση από τους
μυκηναϊκούς μέχρι τους ελληνιστικούς
χρόνους
• κόλπος
Πηγαδάκι
ή
Μπαλί:
Πρωτοελλαδικός οικισμός
• Όρμος Άη - Γιώργη: Πρωτοελλαδικός
οικισμός
• Κόλπος Άη - Νικόλα: μυκηναϊκή παλαιοχριστιανική εγκατάσταση
• κόλπος Νησίζας: Πρωτοελλαδικός
οικισμός
• κόλπος Λιμνιώνιζας: πρωτοελλαδική
κατοίκηση στη βραχονησίδα του
κόλπου
• οροπέδιο
Επισκοπής:
Πρωτοελλαδικός οικισμός, μυκηναϊκή
ταφική
χρήση,
παλαιοχριστιανική
κατοίκηση
• περιοχή Παλαμιδά: μυκηναϊκοί τάφοι
και κτηριακά λείψανα
αλλά και νέες θέσεις, που
εξακολουθούν να εντοπίζονται,
επιβάλλουν τον έλεγχο, προκειμένου να
προληφθούν τυχόν καταστροφές από
μελλοντική οικιστική επέκταση".
Αντίστοιχα στην άμεση περιοχή
ανάπτυξης του προτεινόμενου έργου
δεν εντοπίζονται Διατηρητέα Μνημεία
της Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς ή Μνημεία Μείζονος
Σημασίας.

Απόσταση από κηρυγμένα Διατηρητέα
Μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς,
Μνημεία
Μείζονος
Σημασίας και άλλα μνημεία εφόσον
υπάρχουν ειδικοί όροι προστασίας

Συμπληρωματικά των ανωτέρω στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται κατά πόσο η
προτεινόμενη θέση πληρεί ή όχι τα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής (αποκλεισμού)
σύμφωνα με την ΚΥΑ 114218/97 (παρ.3 σελ. 12935) για τη χωροθέτηση έργων
επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων (απαγόρευση εγκατάστασης μονάδων
επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων εντός των παρακάτω περιοχών):
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 114218/97
Περιοχές αρχαιολογικού-πολιτιστικού

Παρατηρήσεις
ως
προς
την
συμβατότητα
Οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες
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ενδιαφέροντος, δηλαδή κηρυγμένοι
αρχαιολογικοί χώροι (Ζώνη Α)

προστασίας
Α
θεσμοθετημένων
αρχαιολογικών χώρων και άλλων
πολιτιστικών μνημείων δεν εντοπίζονται
στην άμεση περιοχή του έργου.
Εντούτοις, το σύνολο του νησιού έχει
κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος
σύμφωνα
με
την
Απόφαση
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1 /Φ43/10105/487/30-41996 (ΦΕΚ 453/Β/96).
Η προτεινόμενη θέση βρίσκεται σε
μεγάλη
απόσταση
από
τους
χαρακτηρισμένους
παραδοσιακούς
οικισμούς του νησιού
Οι
πλησιέστερες
θεσμοθετημένες
περιοχές προστασίας του Εθνικού
Συστήματος
Προστατευόμενων
Περιοχών εντοπίζονται σε πολύ
μεγάλες
αποστάσεις
από
το
εξεταζόμενο γήπεδο. Το σύνολο αυτών
βρίσκεται εκτός νήσου Ύδρας.
Σημειακά διατηρητέα μνημεία της
φύσης
και
του
τοπίου
δεν
παρατηρούνται στη Νήσο Ύδρα.
Χαρακτηριστικά
αναφέρεται
ότι
σύμφωνα με την Υπ. Αριθμ. Απόφαση
Κήρυξης Φ31/1518/650/10-3-75 (ΦΕΚ
334Β/22-3-75) το σύνολο της Νήσου
Ύδρας έχει χαρακτηρισθεί ως Τοπίο
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και τόπου
όπου χρήζει ειδική Κρατική Προστασία,
διότι:
• στο νησί απαντώνται τοπία εξαίρετου
φυσικού κάλλους
• η δε Ύδρα πλην της ιστορικής της
σημασίας
περιλαμβάνει
αξιόλογα
αρχιτεκτονικά
συγκροτήματα
ενδιαφέροντα από άποψη τόσο ως
προς της ελληνική αρχιτεκτονική, όσο
και ως προς την ελληνική ιστορία
Αναφορικά με τις δασικές εκτάσεις,
τμήμα του γηπέδου σύμφωνα με την
από 10-02-2017 ανάρτηση του δασικού
χάρτη (υπ. αριθμ. 9585/228/10-022017 απόφαση της Δ/νσης Δασών
Πειραιά,
ΑΔΑ:
ΩΞΕ1ΟΡ1Κ-Ε9Τ)
εμφανίζεται με κωδικούς ΔΔ, ΔΔ&ΑΝ,
ΔΑ&ΑΝ, ΑΑ&ΑΝ.
Ειδικότερα, τα τμήματα του γηπέδου με
κωδικούς ΔΔ&ΑΝ, ΔΑ&ΑΝ, ΑΑ&ΑΝ
αποτελούν τμήμα ευρύτερης έκτασης
που έχει κηρυχτεί ως αναδασωτέα με
την υπ. αριθμ. Δ/321089/16-9-1985
απόφαση κήρυξης ως αναδασωτέας
λόγω πυρκαγιάς του Νομάρχη Πειραιά,
η οποία τροποποιήθηκε με την υπ.
αριθμ. Δ/1048/14-10-1996 (ΦΕΚ
1248Δ/96) Απόφαση του
περιφερειακού Διευθυντή Πειραιά.

Παραδοσιακοί οικισμοί

Θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας
και μεμονωμένα στοιχεία της φύσης και
του τοπίου (όπως αυτά ορίζονται από
τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 21
του Ν.1650/86 – ΦΕΚ 160/Α/86) και
από τις διατάξεις του Ν.Δ. 996/71 (ΦΕΚ
192/71), εκτός εάν η συγκεκριμένη
χρήση έχει προβλεφθεί από άλλο
διαχειριστικό σχέδιο ή άλλη νομοθετική
ρύθμιση
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Η προτεινόμενη θέση βρίσκεται σε
μεγάλη
απόσταση
από
τους
χαρακτηρισμένους
παραδοσιακούς
οικισμούς του νησιού
Η προτεινόμενη θέση βρίσκεται σε
μεγάλη
απόσταση
από
τους
χαρακτηρισμένους
παραδοσιακούς
οικισμούς του νησιού
Δεν αναπτύσσονται τέτοιου είδους
περιοχές στην Ύδρα
Δεν αναπτύσσονται τέτοιου είδους
περιοχές στην Ύδρα
Τόσο στο νησί, όσο και στην ευρύτερη
περιοχή
δεν
αναπτύσσονται
αεροδρόμια

Οικιστικές περιοχές
Περιοχές εντός ορίων σχεδίου πόλης
και εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό
κάτω των 2.000 κατοίκων
Περιοχές ιδιωτικής πολεοδόμησης του
Ν. 1947/91 για οικιστική χρήση
Περιοχές εντός ορίων Οικοδομικών
Συνεταιρισμών Α ή και Β κατοικίας
Σε περιοχές που γειτνιάζουν με
αεροδρόμια σύμφωνα με τη σχετική
νομοθεσία
Περιοχές για τις οποίες ισχύει ειδική ή
γενική απαγορευτική διάταξη που
αφορά σε θέματα Εθνικής Άμυνας και
Ασφάλειας

Δεν αναπτύσσονται
περιοχές στην Ύδρα

τέτοιου

είδους

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω κατευθύνσεις ο προτεινόμενος χώρος έχει κατ΄ αρχήν
συμβατότητα με αυτές, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο προστατευτέα αντικείμενα.
Τέλος, σημαντικό πλεονέκτημα της προτεινόμενης θέσης αποτελεί και το γεγονός ότι
πρόκειται για θέση παγιωμένη στη συνείδηση των πολιτών ως χώρο διάθεσης
αποβλήτων, δεδομένης της λειτουργία του υφιστάμενου ΧΑΔΑ στην περιοχή.
Μηδενική λύση (μη υλοποίηση προτεινόμενου έργου)
Η περίπτωση της μηδενικής λύσης, δηλαδή η μη κατασκευή και λειτουργία της ΟΕΔΑ
Ύδρας, δεν δύναται να εξετασθεί ως εναλλακτικό σενάριο δεδομένης της ανάγκης για
εξασφάλισης της επεξεργασίας, διαχείρισης και του τρόπου ασφαλούς διάθεσης των
παραγόμενων στερεών αποβλήτων της περιοχής.
Στην παρούσα φάση η Ύδρα δεν εξυπηρετείται από κάποιο οργανωμένο χώρο
υγειονομικής ταφής αποβλήτων, όπως ορίζει η ΥΑ 29407/3508 16.12.2002 «Μέτρα και
όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», αλλά γίνεται απλή απόθεση των
απορριμμάτων στο νησί.
Ο υφιστάμενος λοιπόν τρόπος διάθεσης χαρακτηρίζεται ως ανεξέλεγκτος, καθώς δεν
πληρεί κανέναν από τους στοιχειώδεις κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας και του
περιβάλλοντος, ενώ οι αποθέσεις των απορριμμάτων γίνονται σε φυσικό έδαφος,
δημιουργώντας εν δυνάμει σοβαρούς κινδύνους ρύπανσης όχι μόνο της επιφάνειας του
εδάφους, αλλά και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Από τυπική άποψη κάθε
απόρριψη ή/και άλλου είδους διάθεση στερεών αποβλήτων χωρίς επιστημονικό
σχεδιασμό και εποπτεία από ειδικευμένο προσωπικό θεωρείται ανεξέλεγκτη.
Ενδεικτικά, ακολούθως αναφέρονται οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που
προκαλούνται από την ανεξέλεγκτη διάθεση:
• Διαφυγή στραγγισμάτων από τον πυθμένα των ΧΑΔΑ προς τα υπόγεια εδαφικά
στρώματα και τα υπόγεια ύδατα με αποτέλεσμα να εγκυμονούν σημαντικότατοι
κίνδυνοι
• Υπόγεια μετανάστευση βιοαερίου: Η έλλειψη συστήματος στεγάνωσης του πυθμένα
και των πρανών, σε συνδυασμό με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, καθιστούν πολύ
πιθανή την υπόγεια μετανάστευση του βιοαερίου, κάτι το οποίο μπορεί να έχει
αρνητικές επιδράσεις στα υπόγεια ύδατα, αλλά επίσης μπορεί να βρει δίοδο και να
εμφανιστεί σε αρκετή απόσταση από το χώρο, με πιθανές σημαντικές συνέπειες
• Οσμές: Η ανυπαρξία επεξεργασίας του διαφεύγοντος βιοαερίου, έχει αρνητικές
συνέπειες που συνοδεύονται από την έκλυση οσμών
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Καθιζήσεις - εκρήξεις - αναφλέξεις: Η μη απαγωγή του βιοαερίου προκαλεί συχνά
συσσώρευση του και βίαιη εκτόνωσή του, με αποτέλεσμα την εμφάνιση των
ανωτέρω φαινομένων
• Πυρκαγιές: στο παρελθόν έχουν εκδηλωθεί αρκετές φορές πυρκαγιές στους ΧΑΔΑ
και συχνά λαμβάνει χώρα επέκτασή τους
• Ύπαρξη ζώων στους ΧΑΔΑ: Συνήθως λόγω της έλλειψης περίφραξης,
παρατηρείται συχνά το φαινόμενο κοπάδια ζώων (π.χ. κατσίκια), σκυλιά, πουλιά ή
τρωκτικά να βρίσκονται εντός των ΧΑΔΑ και μάλιστα να τρέφονται από τα
απορρίμματα, εγκυμονώντας έτσι κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
•

Πέραν των ανωτέρω η μηδενική λύση θα έχει ως αποτέλεσμα τα εξής:
• Μη Συμμόρφωση με το ισχύον ΠEΣΔΑ
Σύμφωνα με τον Εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Αττικής ένας από τους βασικούς στόχους που
έχουν τεθεί είναι η εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών αποβλήτων από την
περιφέρεια. Συμπληρωματικά στο ισχύον ΠΕΣΔΑ:
• υποστηρίζεται η δημιουργία απλών εκτατικών εγκαταστάσεων κομποστοποίησης
για την 2ης Δ.Ε.. και τα νησιά της Περιφέρειας, στα πλαίσια αναμόρφωσης και
εξειδίκευσης των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης των απορριμμάτων τους.
• προτείνεται δημιουργία δικτύου νέων χώρων διάθεσης υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.)
για την κάλυψη των μεσο-μακροπρόθεσμων αναγκών (20ετίας). Το δίκτυο των
νέων Χ.Υ.Τ.Υ. σχεδιάζεται ανεξάρτητα από την χωροθέτηση των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας συμμείκτων.
• Μη Προσαρμογή με τις επιταγές του νέου ΕΣΔΑ 2020-2030
Η εξεταζόμενη ΟΕΔΑ συμβάλει ως «συμπληρωματικό έργο» της περιφέρειας Αττικής
στην επίτευξη των στόχων που τίθενται στο νέο ΕΣΔΑ.
• Μη επίτευξη των στόχων ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (Ν.4042/12)
Σύμφωνα με το Νόμο 4042/12 και την Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, θα
πρέπει να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι: ‘έως το 2020 η προετοιμασία για την
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, τουλάχιστον το
χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως της
προέλευσης στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των
νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί κατ’ ελάχιστον στο 50% κατά βάρος’. Με το
προτεινόμενο έργο επιτυγχάνεται ένα σημαντικό ποσοστό ανάκτησης
ανακυκλώσιμων υλικών, επικουρικά με τα συστήματα διαλογής στην πηγή που θα
εφαρμόζουν οι Δήμοι της εξυπηρετούμενης περιοχής.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.4042/2012 οι Δήμοι που διαθέτουν σε
Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) τα απόβλητα που κατατάσσονται της παρακάτω
κωδικούς ΕΚΑ: 20 01 08, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02, χωρίς να έχουν
προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας επιβαρύνονται με το ειδικό τέλος ταφής.
Σύμφωνα με τη Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ,
θεσπίζονται νέοι στόχοι για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την
ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων για τα έτη 2025 (55%), 2030 (60%) και 2035
(65%).
• Μη Εκτροπή των Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων από την ταφή
Με την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης (υγειονομική ταφή του συνόλου σχεδόν
των παραγόμενων αποβλήτων) προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις σε πολλούς
τομείς της ζωής της περιοχής αναφοράς. Εκτός των αναμφισβήτητων
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης ΑΣΑ έχει και
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, καθώς και επιπτώσεις στην αναπτυξιακή
πορεία των Δήμων που εξυπηρετούνται από το ΧΥΤΑ.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί, ότι η υγειονομική ταφή αποτελεί αναπόσπαστο
στάδιο κάθε βιώσιμου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων.
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Οποιαδήποτε τεχνολογία ή συνδυασμός τεχνολογιών και να επιλεγεί, όσο
πολύπλοκο και εξελιγμένο να είναι ένα σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων,
η ύπαρξη υπολειμμάτων επεξεργασίας και αποβλήτων που δεν μπορούν ή δεν
πρέπει να τύχουν επεξεργασίας καθιστά αναγκαία την ύπαρξη της χώρου
υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
Εντούτοις, όταν η υγειονομική ταφή εφαρμόζεται για το σύνολο των παραγόμενων
αποβλήτων και κατ’ επέκταση όλων των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων δημιουργεί
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, της έκλυση βιοαερίου, οσμών και υψηλού
ρυπαντικού φορτίου στραγγίσματα. Για το λόγο αυτό, η εκτροπή των
βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από την ταφή έχει σημαντικές θετικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ειδικότερα:
• Μειώνονται οι εκπομπές βιοαερίου και στραγγισμάτων.
• Περιορίζονται χρονικά οι λειτουργικές ανάγκες διαχείρισης βιοαερίου και
στραγγισμάτων.
• Μειώνεται το λειτουργικό κόστος των χώρων υγειονομικής ταφής.
• Μειώνονται οι απαιτούμενοι για τελική διάθεση χώροι και επιμηκύνεται ο χρόνος
ζωής των υπαρχόντων ή μελλοντικών.
Βάσει όλων των παραπάνω, συμπεραίνεται ότι η μηδενική λύση, δηλαδή η μη
πραγματοποίηση του έργου, αποτελεί πάντα μια εναλλακτική επιλογή, χρήσιμη ως
βάση αναφοράς για την εκτίμηση των επιπτώσεων.
Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι το προτεινόμενο έργο αποτελεί ένα
έργο μείζονος σημασίας για το δήμο, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος
και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.
Συνεπώς, η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης δεν αποτελεί κατάλληλη
επιλογή για την περιοχή και, επομένως, ως λύση απορρίπτεται.
xii. Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις:
➢ Στερεά απόβλητα: Το Νόμο 4685/2020 ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 Εκσυγχρονισμός
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
λοιπές διατάξεις ο οποίος καταργεί την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03)
«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός
Σχεδιασμός Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνεται ο
αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι
κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάμει
επικίνδυνα απόβλητα και Ν4042/12 (ΦΕΚ24/Α΄/13-2-2012) Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και
διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
➢ Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου
ζωής
τους,
των
χρησιμοποιημένων
ανταλλακτικών
τους
και
των
απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων…»
➢ Μεταχειρισμένα ελαστικά: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την
εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων.
Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».
➢ Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
➢ Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ
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80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού>>
Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)
Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»
Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση
Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική
Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει
τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801)
και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089)
Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006)
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Η. Π.
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ
“για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991.
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι
για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”.
Διαχείριση και προστασία των υδάτων:
α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την
ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις»
β) Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των
υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000»
γ) ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και Διαδικασιών
για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον
τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»
δ)
ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης
ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)»
ε) ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης»
Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκπομπής
αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 καθώς και μετρήσεις για τους ρύπους
της παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του
άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81).
Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα
στις αποφάσεις:
α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689Β/18-08-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων
αεροσφυρών»,
β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570Β/9-9-86) «Προσδιορισμός της ηχητικής
εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις
οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.»,
γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751Β/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή
τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών»
όπως έχει συμπληρωθεί απόπ την ΥΑ 10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91),
δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81Β/21-2-91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης
θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητικών
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γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί
με την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97).
Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ
293 Α/1981.
Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ
37393/202 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν.
Αέριοι ρύποι οχημάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρμογή της
Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 «περί
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει
να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους
κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και
κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που
τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα»,
καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που
τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και
2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα Ι της Οδηγίας
2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.»
Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα:
α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87),
β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88)
γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02),
δ) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται
μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.
ε) ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία καθορίζονται
τιμές - στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του
καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών
υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της οδηγίας 2004/107/ΕΚ.
στ) ΚΥΑ 38638/2016 (ΦΕΚ 1334/Β/21-9-2005), με την οποία καθορίζονται οριακές
και κατευθυντήριες τιμές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα,
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/3/ΕΚ
ζ) ΚΥΑ 9238/332 (ΦΕΚ 405/Β/27-2-2004), με την οποία καθορίζονται οριακές και
κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του
άνθρακα.
Αμιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθμ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-6-2009) Όροι
και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες
κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από
κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις
εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που
περιέχουν αμίαντο.
Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/248-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν4030/12.
Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: ΚΥΑ 3060(ΦΟΡ) 238 (ΦΕΚ512/Β/25-04-2002)
περί «Μέτρων προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων».
Ειδικά έλαια μετασχηματιστών: ΚΥΑ 7589/731/29-03-2000 (ΦΕΚ514/Β/11-042000) περί «Καθορισμού μέτρων και όρων για τη διαχείριση των
πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)” και ΚΥΑ
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18083/1098
Ε.103/8-03-2003
(ΦΕΚ606/Β/15-5-2003)
διάθεσης/απολύμανσης συσκευών που περιέχουν PCB κλπ».

περί

«Σχεδίων

xiii. Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή
γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που
επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
➢ Οι παρακάτω περιγραφόμενοι περιβαλλοντικοί όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί
στην τήρησή τους, αφορούν:
α) στον κύριο του έργου
β) στις αρμόδιες για την κατασκευής και τη λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και
Φορείς και στον ΕΔΣΝΑ
γ) στους προϊσταμένους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να
μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κλιμακίων ελέγχου ποιότητας
περιβάλλοντος
δ) σε όλους, όσοι εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον
σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση,
παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και στη
λειτουργία του έργου.
ε) στον Ανάδοχο του έργου, στο μέρος που τον αφορούν.
➢ Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του έργου, να γίνουν
όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται:
α) η τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον
αφορούν.
β) η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά
καταστάσεων, οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά
παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
➢ Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται
κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του
περιβάλλοντος (έργα στεγάνωσης, έργα διαχείρισης στραγγισμάτων, έργα
διαχείρισης βιοαερίου, έργα και πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών
παραμέτρων, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και περιφρούρησης κλπ).
➢ Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή –
λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι
προβλεπόμενες
από
την
κείμενη
νομοθεσία
άδειες
και
εγκρίσεις,
συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για
τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις όπως η αποκατάσταση του
υφιστάμενου ΧΑΔΑ.
➢ Η οποιαδήποτε φθορά καλλιεργούμενης γης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή
και να τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας στο γεωργικό περιβάλλον.
➢ Η αφαιρούμενη φυτική γη να διαφυλαχθεί κατάλληλα έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί
στις φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις.
➢ Να κατασκευαστεί περίφραξη περιμετρικά του γηπέδου, όπου δεν υπάρχει, ώστε
αφενός να παρεμποδίζεται η διασπορά μικροαπορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή
και η είσοδος στο χώρο, ζώων και αναρμόδιων με το έργο προσώπων και αφετέρου
να εξασφαλίζεται η οριοθέτηση της ιδιοκτησίας του χώρου.
➢ Η οπτική απομόνωση των εγκαταστάσεων να εξασφαλιστεί με την δεντροφύτευση
εσωτερικά της περίφραξης του γηπέδου και παράλληλα της περιφερειακής ζώνης
πλάτους τουλάχιστον 10μ, (η οποία θα χρησιμοποιείται ως αντιπυρική ζώνη και ως
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περιμετρική οδοποιία των εγκαταστάσεων) ή και όπου αλλού απαιτείται.
Να εξασφαλισθεί η ελαχιστοποίηση της οπτικής ρύπανσης και της έντονης
αλλοίωσης του φυσικού ανάγλυφου και του περιβάλλοντος από την κατασκευή των
έργων και να γίνει κατάλληλη διαμόρφωση και προσαρμογή των εν λόγω
παρεμβάσεων στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής με κατάλληλες κλίσεις και
στρογγυλεύσεις των πρανών των ορυγμάτων και επιχωμάτων ώστε να γίνει δυνατή
η φυτική αποκατάστασή τους.
Το μόνιμο εσωτερικό δίκτυο να παρέχει τη δυνατότητα προσέγγισης σε όλες τις
εγκαταστάσεις, να είναι επαρκών διαστάσεων , ασφαλτοστρωμένο με τάφρους
συλλογής όμβριων και επιφανειακών υδάτων και να φέρει την σχετική
σηματοδότηση . Επίσης με ευθύνη του φορέα του έργου να συντηρείται ώστε να
βρίσκεται σε καλή κατάσταση .
Τα απαιτούμενα για τις κατασκευές υλικά να εξασφαλιστούν είτε από νομίμως
λειτουργούντα λατομεία της περιοχής (τα οποία έχουν εφοδιασθεί με
περιβαλλοντικούς όρους τους οποίους τηρούν) είτε από λατομεία - δανειοθαλάμους
που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν1428/84,
Ν2115/93 και Ν998/79, και τους όρους της παρούσας, μετά από εκπόνηση σχετικής
Μ.Π.Ε. και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και την κατάθεση εγγυητικών επιστολών
για τα έργα αποκατάστασης.
Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη υλικών από κοίτες
ποταμών, ρεμάτων, χειμάρρων ή άκτων για υλικά που πιθανά απαιτηθούν για την
κατασκευή του έργου.
Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής του έργου που δεν είναι δυνατόν να διατεθούν
για κάλυψη αναγκών του, δύνανται να διατεθούν, σε περίπτωση σχετικής
καταλληλότητάς τους, για:
α) χρήση ως υλικό επιχωμάτων σε εργασίες αποκατάστασης - βελτίωσης αγροτικών
οδών της περιοχής,
β) την εξυπηρέτηση της κατασκευής άλλων έργων,
γ) την αποκατάσταση αργούντων λατομείων και δανειοθαλάμων, υπό την
προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των κυρίων των εκτάσεων όπου θα
διατεθούν και των φορέων των έργων υποδοχής τους, καθώς και της
συμμόρφωσης της εν λόγω διάθεσης με τους περιβαλλοντικούς όρους των
έργων υποδοχής τους. Σε περίπτωση που τα πλεονάζοντα θα αποτεθούν σε
αργούντα λατομεία ή δανειοθαλάμους εντός έκτασης δασικού χαρακτήρα,
απαιτείται πριν, η έγκριση μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης (την οποία
θα υποβάλλει ο φορέας κατασκευής του έργου), από το Γενικό Γραμματέα της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου
Δασάρχη, κατά τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του
Ν.4014/2011.
Απαγορεύεται η προσωρινή ή μόνιμη απόθεση υλικών σχετιζόμενων με την
κατασκευή του έργου, όπως αδρανή, χωματουργικά, αγωγοί, πλεονάζοντα κλπ,
εντός: α) τμημάτων του υδρογραφικού δικτύου, β) περιοχών δασικού χαρακτήρα, με
εξαίρεση τις περιπτώσεις που γίνεται διάθεση πλεοναζόντων στο πλαίσιο της
αποκατάστασης λατομείων, δανειοθαλάμων και παλαιών ΧΑΔΑ, και γ)
αρχαιολογικών περιοχών.
Η απόθεση των ακατάλληλων ή τελικά πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής ή υλικών
ΑΕΚΚ να γίνει σε θέσεις με ήπιες κλίσεις, όπου δεν επηρεάζεται η επιφανειακή ροή
των υδάτων, δεν θα είναι δασικές και θα απέχουν τουλάχιστον 250m από όρια
οικισμών και νεκροταφεία, ύστερα από συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της
Περιφέρειας. Ενώ θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του
αποτιθέμενου υλικού από τα όμβρια ύδατα. Επιτρέπεται η απόθεση τους για την
αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής.
Απαγορεύεται η ρήψη έστω και προσωρινά μπαζών και άλλων αδρανών στην κοίτη
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ρεμάτων, χειμάρρων, ακτές και σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη- οικοσύστημα της
περιοχής.
Για τις πάσης φύσεως εργασίες, εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες εντός περιοχών
δασικού χαρακτήρα, που προκύπτει από κυρωμένους δασικούς χάρτες ή κατά τη
διαδικασία του άρθρου 14 του Ν.998/1979, ή που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα κατά τη
διαδικασία του άρθρου 41 του ως άνω νόμου, η εγκατάσταση του φορέα κατασκευής
του έργου στην εν λόγω έκταση και η εκτέλεση των απαιτούμενων επεμβάσεων να
πραγματοποιηθούν υπό την εποπτεία και σύμφωνα με τις εντολές της αρμόδιας
Δασικής Υπηρεσίας, τηρουμένων και των όρων της παρούσας Απόφασης. Σε
περίπτωση κατά την οποία γίνονται μόνιμες επεμβάσεις σε αναδασωτέα έκταση, να
εκδοθεί σχετική απόφαση άρσης αναδάσωσης, πριν τη λήψη της άδειας έγκρισης
επέμβασης.
Τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη κατασκευής του κάθε τμήματος του έργου,
να ειδοποιηθούν εγγράφως όλες οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες και οι
εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία αυτών και
σύμφωνα με τις υποδείξεις τους. Στην περίπτωση αρχαιολογικών ευρημάτων, οι
εργασίες θα συνεχιστούν σύμφωνα με τις οδηγίες, όρους και υποδείξεις των
αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και την
Υπηρεσία μας. Η δαπάνη, προερχόμενη από την παρακολούθηση των εργασιών και
από τις απαιτούμενες εκσκαφικές εργασίες (τομές) των αρμόδιων Αρχαιολογικών
Υπηρεσιών, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. Όταν η δαπάνη αυτή, κατά
τη φάση των εργασιών, υπερβεί το 10% του προϋπολογισμού του έργου, απαιτείται
έγγραφη συγκατάθεση του φορέα κατασκευής του έργου, μετά από σχετικό ερώτημα
της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπ. Πολιτισμού. Τα ανωτέρω ισχύουν τόσο για το
ΧΥΤΥ όσο και τα έργα βελτίωσης της οδικής πρόσβασης.

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
➢ Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την
ελαχιστοποίηση της ρύπανσης από εκπομπές σκόνης (συστηματική διαβροχή των
χώρων), θόρυβο και εν γένει απόβλητα και να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες
ασφαλείας και υγιεινής, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία. Γενικότερα να τηρούνται τα
ακόλουθα:
α) Προσεκτικοί χειρισμοί οχημάτων και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στη
φάση κατασκευής.
β) Διαβροχή, όταν απαιτείται, των περιοχών εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών,
γ) Διαβροχή, όταν απαιτείται, των θαλάμων αποθήκευσης αδρανών υλικών για την
αποφυγή δημιουργίας σκόνης,
δ) Μεταφορά των αδρανών υλικών με σκεπασμένα φορτηγά οχήματα,
ε) Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα,
λάδια, λάστιχα, γωυφάσματα κλπ να συλλέγονται και να απομακρύνονται από το
χώρο των έργων, η δε διάθεση τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις. Απαγορεύεται η καύση υλικών (ελαστικών, λαδιών κλπ) στην περιοχή
των έργων,
στ) Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε
είδους λάδια, καύσιμα κλπ κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, όπως και η
απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων
ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 82/04, δηλαδή θα συλλέγονται σε
ειδικά δοχεία και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις διαχείρισης
αποβλήτων.
ζ) Στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχουν στεγνά απορροφητικά υλικά (άμμος,
πριονίδια κλπ) για αντιμετώπιση διαρροής πετρελαιοειδών (καυσίμων ή
λιπαντικών) από τυχαία γεγονότα.
η) Συλλογή των προαναφερθέντων απορροφητικών υλικών σε περίπτωση
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χρησιμοποίησής τους και κατόπιν διάθεσή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από τη νομοθεσία.
θ) Η έκπλυση των μηχανημάτων κατά τη φάση κατασκευής του έργου, να γίνεται σε
χώρο με στεγανό κεκλιμένο δάπεδο από όπου τα νερά θα συλλέγονται σε
δεξαμενή καθίζησης, τα κατάλοιπα της οποίας πρέπει να συλλέγονται και να
διατίθενται μαζί με τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια,
ι) Τακτική συλλογή και διάθεση προς Υγειονομική Ταφή των απορριμμάτων των
παραγόμενων από το προσωπικό του εργοταξίου,
ια) Απαγόρευση απόρριψης οποιασδήποτε ποσότητας στερεών αποβλήτων απ' το
προσωπικό του εργοταξίου προς τη γύρω περιοχή,
ιβ) Προσεκτική διέλευση των φορτηγών μεταφοράς υλικών μέσω κατοικημένων
περιοχών.
ιγ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πολύ μεγάλη αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου,
να πραγματοποιηθούν μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης και επιπέδων
θορύβου, και εφόσον απαιτείται η παρακολούθηση αυτή να γίνει τακτική,
ιδ) Εάν συμβεί κάποιο οδικό ατύχημα, να γίνεται το ταχύτερο δυνατό αποκατάσταση
της κυκλοφορίας.
ιε) Εάν συμβεί διαρροή επικίνδυνων ουσιών από κάποιο όχημα μεταφοράς, να
λαμβάνονται άμεσα τα απαιτούμενα μέτρα για απορρύπανση και αποτροπή
επέκτασης της ρύπανσης.
ιστ)Η οδός και οι παρόδιες εκτάσεις, να καθαρίζονται τακτικά από αντικείμενα που
διασκορπίζονται κατά τη μεταφορά των απορριμμάτων ή των αδρανών
αποβλήτων.
Ιζ) ελαχιστοποίησης εριβαλλοντικών οχλήσεων από πουλιά, τρωκτικά, ζωύφια και
έντομα
Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έργου (κύρια εργοτάξια) να χωροθετηθούν κατά
προτίμηση εντός του γηπέδου του έργου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η
εγκατάσταση κυρίων εργοταξίων εκτός των ως άνω γηπέδων, αυτή να γίνει εκτός
εκτάσεων δασικού χαρακτήρα και αρχαιολογικών περιοχών. Στην περίπτωση αυτή η
χωροθέτηση, η διαμόρφωση, ο τρόπος λειτουργίας και αποκατάστασής του θα
εγκριθούν από την Αρχή περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, ύστερα από
υποβολή Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), κατά τα προβλεπόμενα από
το άρθρο 7 του Ν.4014/2011, το περιεχόμενο της οποίας θα πρέπει να
συμμορφώνεται και προς τους όρους της παρούσας.
Μετά το πέρας της εργολαβίας να απομακρυνθούν όλες οι εργοταξιακές
εγκαταστάσεις (γραφεία, αποθήκες, συνεργεία κ.λπ.) και ο χώρος να αποκατασταθεί,
ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε εργοταξιακού χώρου.
Η διάθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής και γενικότερα των Αποβλήτων
Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με την
σχετική ΚΥΑ. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η ρίψη - έστω και προσωρινά –
μπαζών και άλλων αδρανών στις κοίτες ρεμάτων. Να λαμβάνεται μέριμνα για την
αποφυγή παράσυρσης από τις βροχές των αποτιθέμενων υλικών.
Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και πυρόσβεσης
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε όλα τα τμήματα και εγκαταστάσεις τους
γηπέδου. Για την προστασία των κτιριακών εγκαταστάσεων από κεραυνούς να
προβλεφθούν εγκαταστάσεις γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας.
Να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω αστοχίας του
έργου ή αυτανάφλεξης ποσοτήτων βιοαερίου μη δυνάμενων να διαφύγουν, όπως
εγκατάστασης συστήματος επιτήρησης εκρηκτικών συγκεντρώσεων ,τήρησης
κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων, διάνοιξη τάφρων οι οποίοι θα πληρωθούν με
αμμοχάλικο, και θα τοποθετηθούν πολυμερή υλικά περιμετρικά των υφισταμένων και
νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για προστασία από τυχόν μετανάστευση του
βιοαέριου κλπ.
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Να ληφθεί μέριμνα για την φύτευση νέων φυτών –δένδρων τοπικής χλωρίδας
(πικροδάφνες, σκίνα, χαρουπιές, ελιές, αμυγδαλιές)της περιοχής , και τη συντήρηση
των υφισταμένων, περιμετρικά της περίφραξης αλλά και σε επιλεγμένους χώρους
εντός του γηπέδου (περιβάλλοντας χώρος) ώστε να δημιουργηθεί οπτική
απομόνωση του ΧΥΤΥ από τη γύρω περιοχή και κατακράτηση μέρους των
εκπομπών σκόνης και θορύβου.
Πριν την έναρξη κατασκευής των νέων έργων να διασφαλιστεί:
o Η εύρυθμη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων.
o Η ομαλή λειτουργία και συντήρηση του έργου στο σύνολο του, ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις ρύπανσης και υποβάθμισης του
περιβάλλοντος από την κακή λειτουργία ή αστοχία του έργου.
o Ότι δεν υπάρχουν επιφανειακές απορροές και ρύπανση των επιφανειακών και
υπογείων υδάτων της περιοχής, με την πραγματοποίηση κατάλληλων
δειγματοληψιών και αναλύσεων, οι οποίες να αρχειοθετηθούν με μέριμνα του
φορέα λειτουργίας του έργου.
o Η ασφαλής θεμελίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλιστεί με τις κατάλληλες γεωτεχνικές
έρευνες και μελέτες, η ασφαλής κατασκευή και λειτουργία του έργου, η ευστάθεια και
η αντιδιαβρωτική προστασία των πρανών των ορυγμάτων και των επιχωμάτων που
θα δημιουργηθούν.
Καθόλη την διάρκεια λειτουργίας του έργου να διατηρείται ο χώρος εντός και εκτός
του γηπέδου καθαρός, απαλλαγμένος από απόβλητα (πλαστικές σακούλες κλπ) που
τυχόν έχουν διασκορπιστεί.
Να οριστεί από το φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του έργου, Υπεύθυνος
παρακολούθησης & εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων που καθορίζονται με
την παρούσα Απόφαση.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΟΕΔΑ
Σχεδιασμός
➢ Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία όλων των Μονάδων να γίνει σύμφωνα
με την ΚΥΑ114218/1997 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» και την ΚΥΑ 29407/3508/2002
«Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», με τους πρόσθετους
όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις που τίθενται με την παρούσα απόφαση, και
υπό προϋποθέσεις που τίθενται ακολούθως με την ΗΠ 4641/232/1-2-2006
(ΦΕΚ168/Β΄/06) περί μικρών χώρων υγειονομικής ταφής σε νησιά και
απομονωμένους οικισμούς
➢ Η εξυπηρέτηση του έργου με τις απαιτούμενες παροχές να γίνεται ως εξής:
Υδροδότηση από εξωτερικό δίκτυο της περιοχής ή με γεώτρηση. Ο φορέας οφείλει
να μας προσκομίσει τη σχετική αδειοδότηση σε χρονικό διάστημα δυο ετών.
Ηλεκτροδότηση από το δίκτυο της ΔΕΗ και από Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) για
μέγιστη ασφάλεια σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης
➢

➢

➢

Πριν το τερματισμό λειτουργίας της κάθε μονάδας ή εγκατάστασης ο φορέας
λειτουργίας θα πρέπει να προβεί στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την
εξυγίανση, αποκατάσταση του χώρου και αξιοποίηση του μηχανολογικού
εξοπλισμού
Κατά την φάση οριστικής κατασκευής του ΧΥΤΥ απαιτείται η πρόγνωση ευστάθειας
του ΧΥΤ με βάση εκτιμήσεις, υπολογισμούς και μετρήσεις και κάθε άλλου
πρόσφορου μέσου, σύμφωνα με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και
της τεχνικής, των εδαφομηχανικών παραμέτρων (αντοχή, παραμόρφωση κλπ) και
του τρόπου λειτουργίας με αποκλειστική ευθύνη και έλεγχο του φορέα του έργου.
Μετά το πέρας λειτουργίας κάθε φάσης και του συνόλου του ΧΥΤΥ να ξεκινούν τα
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έργα αποκατάστασης (προσωρινής και τελικής) που να συνδυάζονται απαραίτητα με
πρόγραμμα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων.
Χώρος Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ)
➢ Η μέθοδος διάθεσης που θα εφαρμοστεί είναι αυτή της Υγειονομικής Ταφής μη
επικινδύνων στερεών αποβλήτων.
➢ Ο χώρος διάθεσης θα δέχεται μόνο μη επικίνδυνα οικιακά και προσομοιούμενα προς
αυτά στερεά απόβλητα, συγκεκριμένα:
α) δημοτικά απόβλητα και μη επικίνδυνα απόβλητα τα οποία πληρούν τα κριτήρια
για την αποδοχή σε χώρους υγειονομικής ταφής μη επικινδύνων αποβλήτων
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ),
κωδ 20):
200101χαρτία και χαρτόνια
200102 γυαλιά
200108 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης
200110 ρούχα
200111 υφάσματα
200132 φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 200131
200138 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνεται στο σημείο 200137
200139 πλαστικά
200140 μέταλλα
200141 απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων
200199 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως
200201 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
200202 χώματα και πέτρες
200203 άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
200301 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα
200302 απόβλητα από αγορές
200303 υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων
200304 λάσπη σηπτικής δεξαμενής
200306 απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων
200307 ογκώδη απόβλητα
200399 δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
➢

➢

➢

➢

Επιπλέον, δυνητικά θα γίνονται αποδεκτά όσα μη επικίνδυνα απόβλητα άλλων
κατηγοριών κρίνει ο Φορέας Λειτουργίας του έργου πως μπορούν να οδηγηθούν
προς επεξεργασία και διάθεση, ασφαλώς, με βάση τα ποιοτικά και ποσοτικά
χαρακτηριστικά τους.
Στην περίπτωση που εντός των εισερχομένων αποβλήτων υπάρχουν και απόβλητα
που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων
αποβλήτων, όπως συσσωρευτές Απόβλητα Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού
Εξοπλισμού, μεταχειρισμένα ελαστικά κλπ θα διαχειρίζονται σύμφωνα με την σχετική
νομοθεσία και συγκεκριμένα κατόπιν διαλογής τους θα αποθηκεύονται προσωρινά
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο-κατάλληλους κάδους συλλογής και θα παραδίδονται
σε αδειοδοτημένες εταιρείας για την παραπέρα διαχείρισή τους (ανακύκλωση –
αξιοποίηση κλπ).
Όσα απόβλητα κρίνονται ως επικίνδυνα σύμφωνα με τον ΕΚΑ, να απομακρύνονται,
να αποτίθενται προσωρινά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, να διαχωρίζονται, να
συσκευάζονται ασφαλώς, και εν τέλει να διατίθενται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ανά είδος αποβλήτου. Το μέγιστο χρονικό
διάστημα παραμονής των ανωτέρω αποβλήτων στο ανωτέρω χώρο απόθεσης θα
είναι 15 μέρες.
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα προβαίνουν στη διάθεση στερών αποβλήτων
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στη μονάδα θα ορίζονται με την Απόφαση του Φορέα λειτουργίας του έργου.
Ο ΧΥΤΥ δεν θα δέχεται:
• όσα απόβλητα εμπίπτουν στην ΚΥΑ 13588/725/2006 - περί επικίνδυνων
αποβλήτων.
• Δοχεία περιέχοντα υγρά ή αέρια υπό πίεση
• Απόβλητα με υψηλό ποσοστό υγρασίας ή υγρών.
Επιπλέον, σύμφωνα με την ΚΥΑ 29408/3508/16.12.2002 (άρθρο 6) στην ΟΕΔΑ
δεν γίνονται δεκτά τα ακόλουθα απόβλητα:
• Τα υγρά απόβλητα
• Τα απόβλητα, τα οποία σε συνθήκες υγειονομικής ταφής, είναι εκρηκτικά,
διαβρωτικά, οξειδωτικά, πολύ εύφλεκτα ή εύφλεκτα
• απόβλητα νοσοκομείων και συναφή, προερχόμενα από ιατρικές ή κτηνιατρικές
εγκαταστάσεις τα οποία είναι μολυσματικού ή τοξικού ή μικτού (μολυσματικού και
τοξικού) χαρακτήρα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
• Ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων, εκτός από τα υλικά που
προορίζονται για χρήση σε κατασκευαστικά έργα εντός της ΟΕΔΑ και τεμαχισμένα
μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων
• Οποιοσδήποτε άλλος τύπος αποβλήτων που δεν πληροί τα κριτήρια αποδοχής,
όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα II του άρθρου 20 της ΚΥΑ
29407/3508/16.12.2002 ή που εμπίπτουν σε διατάξεις εναλλακτικής διαχείρισης και
αξιοποίησης, ανά είδος αποβλήτου, ως ισχύουν. Τα τελευταία θα πρέπει να
διατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις εναλλακτικής διαχείρισης και αξιοποίησης, ανά
είδος αποβλήτου.
• Αδρανή υλικά, πέραν αυτών που απαιτούνται ως υλικό επικάλυψης και των λοιπών
εδαφικών υλικών που κρίνονται απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του (π.χ.
ανυψούμενα αναχώματα, υλικά πυρόσβεσης κλπ.)
Εντός των ορίων του ΧΥΤΥ απαγορεύεται:
o Η καύση αποβλήτων,
o Η κατασκευή υπόγειων χώρων, εκτός και αν αερίζονται επαρκώς
o Η αραίωση ή η ανάμειξη των αποβλήτων, προκειμένου να τηρηθούν τα κριτήρια
αποδοχής αποβλήτων
Το υλικό επικάλυψης των κυττάρων θα είναι μικρής περιεκτικότητας σε άργιλο και
τέτοιο ώστε να έχει υψηλή διαπερατότητα για την διέλευση των υγρών και των
αερίων. Η ημερήσια κάλυψη θα είναι πάχους 15-20εκ.
Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) θα λειτουργεί για
τουλάχιστον 20 χρόνια.
Μετά το πέρας λειτουργίας κάθε φάσης και του συνόλου του Χ.Υ.Τ.Υ., θα ξεκινούν
τα έργα αποκατάστασης (αρχικά προσωρινής και εν συνεχεία τελικής) που θα
συνδυάζονται απαραιτήτως με κατάλληλο πρόγραμμα παρακολούθησης των
περιβαλλοντικών παραμέτρων.
Κάθε προσωρινή διακοπή λειτουργίας του έργου για χρονική περίοδο μεγαλύτερη
από ένα (1) μήνα και κάθε προτεινόμενη αλλαγή στη μέθοδο διαχείρισης των
αποβλήτων πρέπει να γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
Αττικής. Για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια διακοπής της
λειτουργία του ΧΥΤΥ, θα πραγματοποιείται ενδιάμεση στρώση από εδαφικό υλικό,
πάχους 30 cm.
Προς την ολοκληρωμένη και φιλικότερη προς το περιβάλλον αντιμετώπιση και προς
την αύξηση του χρόνου ζωής του Χ.Υ.Τ.Υ., και, κρίνεται σκόπιμο ο αρμόδιος φορέας
λειτουργίας του έργου να εξετάσει και εν τέλει να εφαρμόσει συστήματα διαλογής
στερεών αποβλήτων στην πηγή, τουλάχιστον όσον αφορά το αλουμίνιο, γυαλί,
χαρτί-χαρτόνι και ξύλο ή και άλλων υλικών όπως πλαστικό και στις ανάλογες
μετέπειτα ενέργειες διάθεσής τους προς ανακύκλωσή-αναγέννηση τους, σε
αδειοδοτημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αυτών των υλικών, σύμφωνα με
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τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Προς την υλοποίηση στην
πράξη του ανωτέρου στόχου, θα πρέπει να υλοποιήσει ανάλογο πρόγραμμα
εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Η μεταφορά των απορριμμάτων στο χώρο ταφής να γίνεται με ειδικά φορτηγά
οχήματα
Η εκφόρτωση των απορριμμάτων να διενεργείται κατά το δυνατόν προς τη
διεύθυνση του ανέμου.
Να πραγματοποιείται συμπίεση των απορριμμάτων και να καλύπτονται σε
καθημερινή βάση με χωμάτινο κάλυμμα ικανού πάχους.
Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού του παρασιτολογικου φορτίου
του ΧΥΤΥ και να προβλεφθεί παράλληλο πρόγραμμα καταπολέμησης των
εκτοπαρασίστων
Να λαμβάνονται μέτρα παρεμπόδισης της διασπορά μικροαπορριμμάτων εκτός του
ενεργού χώρου διάθεσης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
➢ Πύλη : Προβλέπεται μία πύλη εισόδου. Οι διαστάσεις της θα είναι τουλάχιστον 2,0μ.
ύψος και 6,0μ άνοιγμα ώστε να επιτρέπει τη διέλευση 2 βαρέων οχημάτων
ταυτοχρόνως και θα είναι κατασκευασμένη από βαμμένο ή γαλβανισμένο
μορφοσίδερο ή από άλλο ισοδύναμο υλικό. Η θύρα θα είναι συρόμενη και θα
φυλάσσεται επαρκώς ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος του χώρου.
➢ Στην πύλη εισόδου να αναρτηθεί πινακίδα, όπου θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
όνομα και είδος εγκατάστασης, φορέας λειτουργίας, διεύθυνση, τηλέφωνα
επικοινωνίας, όνομα, δ/νση και τηλέφωνα της αρμοδίας αρχής και της υπηρεσίας
παρακολούθησης, αριθμ. απόφασης άδειας λειτουργίας και της απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων, το ωράριο λειτουργίας της εγκατάστασης, ημερ/νια έναρξης
λειτουργίας του ΧΥΤΥ και προβλεπόμενο οριστικό κλείσιμο, ενώ σε όλους τους
εργοταξιακούς χώρους να αναρτηθεί σχέδιο Οδηγιών Πυρόσβεσης.
➢ Ο χώρος εκφόρτωσης φορτίων για δειγματοληψία (οπτικός μακροσκοπικός έλεγχος)
θα πρέπει να είναι ειδικά διαμορφωμένος, με ασφαλτοστρωμένο δάπεδο και
περιφραγμένος για την αποφυγή διασκορπισμού των μικροαπορριμμάτων στον
περιβάλλοντα χώρο. Θα είναι προσβάσιμος στις οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες,
κοντά στον οικίσκο ελέγχου, ώστε να διευκολύνεται η λήψη στοιχείων για τους
εργαστηριακούς ελέγχους.
➢ Ο καθαρισμός των τροχών των απορριμματοφόρων θα γίνεται μετά την εκφόρτωση,
κατά την έξοδο των οχημάτων από την εγκατάσταση, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
Ο καθαρισμός των τροχών θα γίνεται εν ξηρώ ή με σύστημα έκπλυσης. Στη δεύτερη
περίπτωση θα πρέπει το νερό από την έκπλυση τροχών να υπόκειται σε κατάλληλη
επεξεργασία όπως να διοχετεύεται στην εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων
του ΧΥΤΑ. Τα ίδια θα ισχύσουν και για τον καθαρισμό των τροχών των οχημάτων
που εργάζονται στο χώρο.
➢ Το κτίριο διοίκησης και ελέγχου θα είναι κατάλληλου εμβαδού και θα περιλαμβάνει
τις λειτουργίες διοικητηρίου της εγκατάστασης και θα αποτελείται :
- Από το control-room, από όπου θα υπάρχει οπτικός έλεγχος προς όλα τα σημεία
της εγκατάστασης.
- Αποθήκη μετρικών οργάνων και μικρών εργαλείων - λουτρό και wc - εξοπλισμό
παροχής πρώτων βοηθειών
➢ Να κατασκευαστεί αποθήκη υγρών καυσίμων, η οποία να γίνει σύμφωνα με όσα
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η χρήση των υγρών καυσίμων θα
προβλέπεται μόνο για τα μηχανήματα εργασίας και τα οχήματα της μονάδας. Η
δεξαμενή θα έχει ελάχιστη χωρητικότητα 5,0μ3. Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν όλα
τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.
➢ Το υπόστεγο συντήρησης οχημάτων -γκαράζ-αποθήκη υλικών θα έχει εμβαδόν της
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τάξεως των 100μ2. Τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του κτιρίου είναι:
Βιομηχανικό αντιολισθητικό δάπεδο, μη απορροφητικό, αντοχής σε βαριά φορτία και
σε διάβρωση από ορυκτέλαια και άλλα χημικά πλυντηρίου – λιπαντηρίου
o Κατασκευή τάφρου επίσκεψης με σκάλα
o Το κτίριο δύναται να αποτελείται από μεταλλική κατασκευή / isobox που μπορεί να
μεταφερθεί μετά την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης
Για την κατασκευή της περίφραξης θα χρησιμοποιηθούν γαλβανισμένοι από
μορφοσίδηρο πάσσαλοι, ύψους τουλάχιστον 2,5μ από το έδαφος, σε απόσταση
μεταξύ τους τουλάχιστον 3μ, και συρματόπλεγμα ύψους τουλάχιστον 2,0μ. από το
έδαφος. Τα τελευταία 50cm του σιδηροπασσάλου θα έχουν απόληξη υπό γωνία 30ο
προς την εξωτερική πλευρά της περίφραξης. Το πλέγμα να είναι κατάλληλης
διατομής οπών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η παρεμπόδιση εισόδου τρωκτικών (πχ
ποντικών) ή άλλων ειδών πανίδας, η οποία μπορεί να μεταβληθεί σε φορέα
ασθενειών.
Να υπάρχει εσωτερικά της περίφραξης περιμετρική δενδροφύτευση, με τα
κατάλληλα φυτά, για την απομόνωση του ΧΥΤΥ από τη γύρω περιοχή.
Να κατασκευαστεί οδός πρόσβασης δύο λωρίδων κυκλοφορίας πλάτους
τουλάχιστον 5,0μ. Σε χαρακτηριστικά σημεία θα πρέπει να προβλέπεται χώρος
ελιγμών /διασταυρώσεις. Η μέγιστη κατά μήκος κλίση θα είναι 8-10%.
Οι στρώσεις των υλικών στα οποία θα εδράζεται το κατάστρωμα της οδού και
λαμβάνοντας υπόψη ότι θα χρησιμοποιείται από βαριά οχήματα, θα αποτελούνται
από τα παρακάτω υλικά:
i. Δύο στρώσεις υπόβασης πάχους 10 εκατοστών η κάθε μία.
ii. Μία στρώση από υλικό βάσης πάχους 10 εκατοστών, για εξομάλυνση της
επιφάνειας.
iii. Ασφαλτική προεπάλειψη, για συγκόλληση της ασφαλτικής στρώσης
κυκλοφορίας.
iv. Aσφαλτική στρώση βάσης πάχους 5 εκατοστών.
v. Συγκολλητική επάλειψη.
vi. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 εκατοστών.
Στα βελτιωτικά έργα της υφιστάμενης οδικής πρόσβασης, να προβλεφθούν τα
επαρκή απαιτούμενα τεχνικά έργα απαγωγής όμβριων. Να γίνει η ελάχιστη δυνατή
παρέμβαση στο ανάγλυφο του εδάφους κατά τη διάνοιξη του οδικού δικτύου.
Η πρόσβαση στο χώρο να είναι δυνατή σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
Τα εσωτερικά δρομολόγια θα είναι κατασκευασμένα σε επίχωμα 30cm, ώστε να είναι
ορατά από τους οδηγούς των απορριμματοφόρων. Η περιμετρική οδοποιία στα όρια
του γηπέδου, να ταυτίζεται με την αντιπυρική ζώνη προστασίας. Το εσωτερικό
δίκτυο θα συντηρείται τακτικά.
Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας. Σε αυτά
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε:
α. Η δημιουργία αντιπυρικής ζώνης περιμετρικά παράλληλα στην περίφραξη,
πλάτους 8 m (όπου αυτό μπορεί να τηρηθεί λόγω της μορφολογίας του
περιβάλλοντος χώρου) μέσα στα όρια του γηπέδου.
γ. Δεξαμενή πυρόσβεσης χωρητικότητας τουλάχιστον 50μ3. Η δεξαμενή πυρόσβεσης
δύναται να είναι κοινή με τη δεξαμενή ύδρευσης - άρδευσης κι εφόσον
διαστασιολογηθεί κατάλληλα ώστε να καλύπτονται πρωταρχικά οι ανάγκες
ύδρευσης της εγκατάστασης. H χρήση νερού για την κατάσβεση πυρκαγιάς εντός
του απορριμματικού αναγλύφου δεν ενδείκνυται, για την αποφυγή εκρηκτικών
καταστάσεων εξ΄ αιτίας παρουσίας του βιοαερίου.
δ. Η αποθήκευση γαιών τουλάχιστον 250μ3 εντός του οικοπέδου για κάλυψη εστιών
πυρκαγιάς
δ. Πυροσβεστικά σημεία, εφοδιασμένα με τον απαραίτητο εξοπλισμό
(πυροσβεστήρες, μάσκες κλπ.)
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ε. Απομάκρυνση ξηρής βιομάζας από φυτοκάλυψη των πρανών και απαγόρευση της
σκόπης διενέργειας καύσης για την καταστροφή των απορριμμάτων ως μεθόδου
μείωσης του όγκου τους.
Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και έργα για τον περιορισμό της
εισροής στο χώρο ταφής επιφανειακών ή/και υπόγειων υδάτων από τις γειτονικές
εκτάσεις με κατασκευή φρεατίων και τάφρων κατάλληλης διατομής και κλίσης
(ενδεχομένως και με δενδροφύτευση) περιμετρικά του συνολικού χώρου αλλά και
περιμετρικά του χώρου απόθεσης
Να κατασκευαστεί περιμετρική αντιπλημμυρική τάφρος κατά μήκος της στέψης των
πρανών του ΧΥΤΥ, ώστε να ελαχιστοποιείται η ποσότητα όμβριων υδάτων που
εισρέουν στη μάζα των απορριμμάτων από τις επιφάνειες εκτός ενεργού ΧΥΤΥ.
Η τάφρος να διαστασιολογηθεί για να καλύπτει την μέγιστη βροχόπτωση περιόδου
επαναφοράς τουλάχιστον 20ετίας. Η μέγιστη ταχύτητα ροής να μην ξεπερνά το
1,5m/s σε περίπτωση ανεπένδυτης τάφρου.
Τα συλλεγόμενα όμβρια να οδηγούνται κατάντη του χώρου ταφής στον φυσικό τους
αποδέκτη.
Ο χώρος να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος, με κλίσεις που να επιτρέπουν την
γρήγορη αποστράγγισή του, ενώ η διαμορφωμένη επιφάνεια του να συμπυκνωθεί με
κατάλληλα μηχανήματα ώστε να αποφευχθεί η γρήγορη κατείσδυση των
επιφανειακών υδάτων και να εξασφαλισθεί η ασφαλής απόθεσή τους και η
αποτροπή ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.
Να προβλεφθεί η προμήθεια συμπιεστή απορριμμάτων στο ΧΥΤΥ.
Για του λόγους ασφαλείας και ομαλής λειτουργίας του ΧΥΤΥ απαιτούνται
εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και τηλεφωνικής επικοινωνίας. Για την
περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος να ληφθεί μέριμνα για την
εγκατάσταση ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Σε περίπτωση λειτουργίας της
εγκατάστασης και κατά τις νυκτερινές ώρες, να παρέχεται επαρκής φωτισμός στο
χώρο απόθεσης.

ΈΡΓΑ ΜΟΝΩΣΗΣ-ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
➢ Ο πυθμένας και τα πρανή του ΧΥΤΥ να στεγανοποιηθούν με σύστημα σύνθετης
στεγάνωσης, το οποίο θα αποτελείται από συνδυασμό φυσικών και γεωσυνθετικών
στεγανωτικών υλικών, με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ή και να μηδενίζεται
πρακτικά η διαφυγή στραγγισμάτων και η διαρροή ή μετανάστευση βιοαερίου από
την βάση και τα πλευρικά τοιχώματα του χώρου απόθεσης αποβλήτων.
➢ Για την άρτια εφαρμογή του συστήματος στεγάνωσης, οι κλίσεις των πρανών της
διαμορφωμένης λεκάνης υποδοχής απορριμμάτων να είναι της τάξης του 1:3 (ύψος
/ βάθος).
➢ Το στρώμα γεωλογικού φραγμού να προσδιορίζεται από τις γεωλογικές και
υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν κάτω από τον ΧΥΤΥ σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και εάν αυτό δεν είναι εφικτό να επιλέγονται οι αυστηρότερες
➢ Η τοποθέτηση του τεχνητού γεωλογικού φραγμού αφορά τόσο τον πυθμένα, όσο και
τα πρανή του ΧΥΤΥ και τίθεται επί της υποκείμενης επιφάνειας εξομάλυνσης.
➢ Το σύστημα μόνωσης του πυθμένα και των περιμετρικών πρανών του ΧΥΤΥ να
πληροί τις απαιτήσεις υδροπερατότητας και πάχους, οι οποίες όσον αφορά την
προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, έχουν
συνδυασμένο αποτέλεσμα ισοδύναμο με εκείνο που προκύπτει από Κ=10-9μ/s,
πάχους 1μ στρώμα αργίλου. Εάν το στρώμα γεωλογικού φραγμού δεν πληρεί εκ
φύσεως τις ως άνω προϋποθέσεις, μπορεί τότε να συμπληρώνεται τεχνητά και να
ενισχύεται με άλλα μέσα που παρέχουν ισοδύναμη προστασία. Οι τεχνητά
σχηματιζόμενοι γεωλογικοί φραγμοί πρέπει να έχουν πάχος τουλάχιστον 0,5μ. Οι
απαιτούμενες ιδιότητες του προς εφαρμογή εδαφικού υλικού να αποδεικνύονται με
κατάλληλους προς τούτου ελέγχους τα αποτελέσματα των οποίων να είναι στη
54

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

διάθεση των ενδιαφερομένων
Η επιφάνεια του τεχνητού γεωλογικού φραγμού πρέπει να είναι ομοιογενής, λεία και
ομοιόμορφη και να μη περιέχει κόκκους μεγαλύτερους των 10χιλ.. Η κλίση της
στρώσης γεωλογικού φραγμού να είναι κατάλληλα διαμορφωμένη τουλάχιστον της
τάξης του 3% κατά πλάτος και τουλάχιστον 1% κατά μήκος ώστε να βοηθάει στην
αποστράγγιση ακόμα και στην περίπτωση αστοχία των αγωγών στραγγισμάτων.
Η συμπύκνωση των επαλλήλων στρώσεων, πάχους 20-25εκ., του γεωλογικού
φραγμού να γίνεται εντός μικρού χρονικού διαστήματος, ώστε να αποφεύγεται η
παρατεταμένη έκθεση της επιφάνειας του υλικού στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Η διάστρωση του τεχνητού γεωλογικού φραγμού να πραγματοποιείται μόνο όταν το
επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και η συμπύκνωση των επαλλήλων στρώσεων στα
πρανή του ΧΥΤΥ να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Σε περίπτωση που επιλεγεί η
μέθοδος συμπύκνωσης με οριζόντιες στρώσεις, η επιφάνεια μεταξύ των επάλληλων
στρώσεων να έχει μικρή κλίση προς το εσωτερικό του ΧΥΤΥ.
Πάνω από τον ανωτέρω τεχνητό γεωλογικό φραγμό και σε άμεση επαφή με αυτόν,
να τοποθετηθεί συνθετική γεωεμβράνη από υλικό HDPE. Το πάχος των φύλλων της
μεμβράνης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5mm ως όριο. Το πλάτος των ρολών θα
είναι τουλάχιστον 5μ. και το μήκος τουλάχιστον 150μ. Στα πρανή του χώρου με
κλίσεις μεγαλύτερες του 25% να τοποθετείται ανάγλυφη μεμβράνη και από τις δύο
πλευρές, ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ευστάθεια των συνθετικών
στεγανωτικών υλικών έναντι ολίσθησης.
Όλα τα γεωσυνθετικά υλικά να αγκυρώνονται σε κατάλληλες τάφρους αγκύρωσης,
περιμετρικά της λεκάνης στο ύψος του ορίου με επιτυγχανόμενο συντελεστή
αγκύρωση έναντι ολίσθησης 1,5.
Οι προδιαγραφές της συνθετικής γεωμεμβράνης να συνοδεύονται από τα
πιστοποιητικά ελέγχου του εγκεκριμένου οίκου παραγωγής αυτής (αντοχή σε
εφελκυσμό, σε σχισμό, διάτρηση, αποκόλληση κ.α.) και η τοποθέτησή της να γίνεται
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του εγκεκριμένου οίκου παραγωγής
της.
Κατά τη διάρκεια τοποθέτησης της συνθετικής γεωμεμβράνης να υπάρχει μέριμνα
για την αντιμετώπιση δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος
να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 40ο C.
Η επίστρωση της συνθετικής γεωμεμβράνης να γίνεται κατά το δυνατόν σε μικρό
χρονικό διάστημα από την παραλαβή της στο έργο. Σε περίπτωση που για
διαφόρους λόγους η άμεση τοποθέτηση δεν είναι δυνατή, τότε να υπάρξει μέριμνα
αποθήκευσής της, με τρόπο ώστε να μην προκαλείται καταπόνηση ή διάρρηξή της.
Το ανώτατο όριο αποθήκευσης να μην υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
Να δοθούν εγγυήσεις τόσο για τα χαρακτηριστικά αντοχής της συνθετικής
γεωμεμβράνης, όσο και για την επί τόπου συγκόλληση/συρραφή της από
εξειδικευμένο προσωπικό. Κάθε σημείο συγκόλλησης να παρουσιάζει την ίδια
στεγανότητα και αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις με αυτή των μη
συγκολλημένων τμημάτων.
Η γεωμεμβράνη να προστατεύεται στην επάνω της επιφάνεια από γωνιώδεις
χάλικες, από μη υφαντό γεωύφασμα PP κατάλληλων αντοχών, για το οποίο
προηγουμένως να έχει αποδειχθεί ότι καλύπτει όλες τις απαιτήσεις προστασίας της
συνθετικής στρώσης (ελαχίστου βάρους 500g/μ2) και να συνοδεύονται από
πιστοποιητικά ελέγχου (αντοχή σε εφελκυσμό κλπ).
Πάνω από το γεωύφασμα προστασίας θα τοποθετηθεί μια στρώση αποστράγγισης
πάχους τουλάχιστον 10εκ. από θραυστό υλικό, φτωχό σε ανθρακικό ασβέστιο έως
20% (πχ άμμο θαλάσσης), διαβάθμισης 16/32 με συντελεστή διαπερατότητας 103μ/s.

ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
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Να κατασκευαστεί κατάλληλο σύστημα συλλογής και απομάκρυνσης των
παραγόμενων στραγγισμάτων με αγωγούς από HDPE τουλάχιστον 6 atm (κύριων
και δευτερευόντων) στη ζώνη αποστράγγισης.
Η διαστασιολόγηση και τοποθέτηση των αγωγών να γίνει σύμφωνα με τις ακραίες
εισροές στραγγισμάτων, που να αντιστοιχούν στη μέγιστη πλημμυρικής παροχής 20
ετίας (να μην είναι μικρότερη των Φ150 mm (τοπικά, για μικρή επιφάνεια συλλογής)
και θα πρέπει να επιτρέπει τον καθαρισμό και τον έλεγχό τους.
Οι αγωγοί στραγγισμάτων να τοποθετηθούν με τα διάτρητα μέρη προς το επάνω στα
κατώτερα σημεία της στρώσης αποστράγγισης, σε αποστάσεις που να μην
ξεπερνούν τα 40μ, να είναι υδραυλικά αποδοτικοί και να αντέχουν σε χημικές,
βιοχημικές και φυσικές καταπονήσεις, τόσο κατά τη φάση λειτουργίας, όσο και κατά
τη διάρκεια της μετέπειτα φροντίδας του ΧΥΤΥ.
Οι οπές του κάθε αγωγού να καλύπτουν τα 2/3 της επιφάνειάς του. Ο αγωγός παύει
να είναι διάτρητος λίγο πριν εξέλθει από το πρανές των απορριμμάτων.
Το σύστημα αγωγών και η ζώνη αποστράγγισης να κατασκευαστούν με τρόπο ώστε
να μη προκληθούν βλάβες, παραμορφώσεις ή μετατοπίσεις στο σύστημα μόνωσης.
Τα στραγγίσματα να οδηγούνται μέσω φρεατίου συλλογής σε διθάλαμη δεξαμενή
καθίζησης – εξισορρόπησης στραγγισμάτων 150μ3 κατά ελάχιστον.
Τα απόβλητα από το θάλαμο εξισορρόπησης – αποθήκευσης όσο και ιλύς (σε τακτά
χρονικά διαστήματα) του θαλάμου καθίζησης θα συλλέγονται και θα
επανακυκλοφορούν στο σώμα του ενεργού ΧΥΤΥ
Να προβλεφθεί σύστημα επεξεργασίας των στραγγισμάτων πριν την οριστική
διάθεσή τους εκτός ΧΥΤΥ, τουλάχιστον αντίστροφης όσμωσης.
Τα επεξεργασμένα να διατίθενται στο καθορισμένο αποδέκτη με χαρακτηριστικά
όπως αυτά θα προβλέπονται στη σχετική απόφαση και στη μελέτη
επαναχρησιμοποίησής τους.
Προτεινόμενες Τιμές Δεικτών

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε διάθεση ανεπεξέργαστων αποβλήτων.

Έργα συλλογής και διαχείρισης βιοαερίου (σε περίπτωση που απαιτηθεί και
λειτουργήσει)
➢ Το δίκτυο συλλογής του βιοαερίου να αποτελείται από κάθετα φρεάτια απαγωγής
,κατασκευασμένα υπό μορφή γεωτρήσεων Φ500, στα περαιωμένα κάθε φορά
απορριμματικά πρανή των λεκανών απόθεσης.
➢ Να επιτυγχάνεται ελεγχόμενη απαγωγή του βιοαερίου μέσω διάτρητων
κατακόρυφων αγωγών από HDPE τουλάχιστον Φ90. Οι αποστάσεις μεταξύ των
σημείων συλλογής βιοαερίου να είναι τουλάχιστον 40μ. Οι διάτρητοι αγωγοί να
τοποθετηθούν εντός στρώσης από αμμοχαλικώδες υλικό (διαβάθμισης 16/32) σε
απόσταση από την στρώση μόνωσης τουλάχιστον 2,0μ
➢ Οι αγωγοί μεταφοράς βιοαερίου να διαστασιολογηθούν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
εντός των αγωγών ταχύτητα αερίων κάτω των 10m/s.
➢ Στο επάνω μέρος των φρεατίων θα τοποθετηθούν βιοφίλτρα για τον καθαρισμό και
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την απόσμηση των αερίων
Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εμποδίζεται η εισροή υδάτων και
ατμοσφαιρικού αέρα στο παθητικό σύστημα απαγωγής βιοαερίου. Στους αγωγούς
μεταφοράς του βιοαερίου, σε κατάλληλα σημεία να εγκατασταθούν μονάδες
συλλογής συμπυκνωμάτων (αφύγρανση).
Τα συμπυκνώματα που συλλέγονται εντός του απορριμματικού ανάγλυφου να
διαχέονται στα απορρίμματα. Τα συμπυκνώματα που συλλέγονται εκτός του
απορριμματικού ανάγλυφου να συλλέγονται στη δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων.
Να ληφθεί μέριμνα αντιεκρηκτικής προστασίας του συστήματος συλλογής βιοαερίου.
Οι μέγιστες συγκεντρώσεις του βιοαερίου εντός των ορίων ΧΥΤΥ, να παραμένει
κάτω από 1%κ.ο. και του διοξειδίου του άνθρακα κάτω από 1,5%κ.ο.

Τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του ΧΥΤΥ
➢ Ο τρόπος απόθεσης των απορριμμάτων να γίνεται κατά διαμερίσματα
απορριμμάτων, ξεκινώντας από τα χαμηλότερα υψόμετρα με σταδιακή πλήρωση του
ωφέλιμου όγκου. Η κλίση του μετώπου εργασίας (πρανούς) να είναι της τάξης του
1:3 (υ:β) ή και ηπιότερη. Η αρχική διάστρωση των απορριμμάτων εντός του ΧΥΤΥ
πάχους 30-40cm να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα σε σχέση με αιχμηρά
υλικά που μπορεί να επιφέρουν βλάβη στο σύστημα στεγάνωσης. Το απορριμματικό
ανάγλυφο πρέπει να είναι επισκέψιμο σε όλα τα σημεία στα οποία προβλέπονται
εργασίες διαχείρισης βιοαερίου και στραγγισμάτων και για αυτό η διαμόρφωση
αναβαθμών είναι απαραίτητη. Η επιφάνεια του τελευταίου (επιφανειακού) κυττάρου
να έχει κλίση έως 5%.
➢ Η εκφόρτωση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΥ να διενεργείται προς την διεύθυνση του
ανέμου. Η συμπίεση των απορριμμάτων να γίνεται με επαναλαμβανόμενη διέλευση
ερπυστριοφόρου προωθητή ή συμπιεστή (ή άλλο τρόπο ισοδύναμου συστήματος
συμπίεσης). Τα απορρίμματα να καλύπτονται με χωμάτινο κάλυμμα πάχους 1520cm σε καθημερινή βάση. Η αναλογία υλικού καθημερινής επικάλυψης και
απορριμμάτων να είναι της τάξης του 10-20%. Το υλικό επικάλυψης δεν πρέπει να
περιλαμβάνει τεμάχια βράχου μεγαλύτερης διαμέτρου από τα 15 cm. Να υπάρχει
πάντα αποθηκευμένη ποσότητα ικανού υλικού επικάλυψης για την κάλυψη αναγκών
τουλάχιστον μηνός.
➢ Η μεταφορά των απορριμμάτων στο χώρο διάθεσης να γίνεται με ειδικά
ανατρεπόμενα φορτηγά οχήματα (κλειστού τύπου απορριμματοφόρα). Όλα τα
εισερχόμενα απορριμματοφόρα οχήματα να ελέγχονται οπτικά πριν εναποθέσουν τα
απορρίμματά τους και περιοδικά να εκτελούνται δειγματοληψίες στο φορτίο τους.
➢ Να γίνεται καθαρισμός των τροχών των διακινούμενων απορριμματοφόρων στον
ειδικά κατασκευασμένο χώρο, μετά την εκφόρτωση, πριν την έξοδό τους από το
ΧΥΤΥ.
➢ Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού του παρασιτολογικού φορτίου
(μικροοργανισμοί, έντομα, ζωύφια, τρωκτικά κλπ) του ΧΥΤΥ.
➢ Το υλικό των επικαλύψεων πρέπει να έχει συντελεστή διαπερατότητας k της τάξης
του 10-5 έως 10-7m/s, ώστε αφ' ενός να αποστραγγίζεται επιφανειακά μεγάλη
ποσότητα ομβρίων, με κατάλληλες κλίσεις της επιφανείας, αφ' ετέρου να επιτρέπεται
η αργή κατείσδυση των στραγγισμάτων από στρώση σε στρώση αντί αυτά να
οδηγούνται εκτός του όγκου των απορριμμάτων.
➢ Εναλλακτικά σαν υλικό επικάλυψης μπορεί να χρησιμοποιηθούν αδρανή υλικά
κατάλληλων προδιαγραφών.
➢ Για την καλύτερη παρεμπόδιση της διασποράς μικροαπορριμμάτων, εφόσον
απαιτείται, να τοποθετούνται κοντά στο χώρο απόθεσης κινητά παραπετάσματα
μήκους 5μ και ύψους 3μ και ανάλογα με τη διεύθυνση των ανέμων. Τα υλικά που θα
συλλέγονται θα οδηγούνται προς ταφή.
➢ Να εφαρμόζονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των
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εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Έλεγχος – Παρακολούθηση – Επιτήρηση
➢ Απαιτείται η αυστηρή τήρηση συγκεκριμένου πρωτοκόλλου κατά τις δειγματοληψίες/
μετρήσεις/ αναλύσεις, την καταχώρηση στοιχείων και τη διατήρηση των
αποτελεσμάτων κατά τη φάση λειτουργίας του έργου.
➢ Ο υπεύθυνος φορέας λειτουργίας του έργου να τηρεί βιβλία λειτουργίας, ελέγχου και
παρακολούθησης τους, (επεξεργασία και αξιολόγησης στατιστικών στοιχείων) και να
διαβιβάζει σε ετήσια έκθεση με τα συγκεντρωτικά και επεξεργασμένα αποτελέσματα,
τις εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της
Περιφέρειας Αττικής και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προκειμένου να
αποδεικνύεται η τήρηση των τεθέτων περιβαλλοντικών όρων.
➢ Πρόγραμμα μετρήσεων καθιζήσεων στον ΧΥΤΥ (ολικών ή και διαφορικών). Κατά τη
φάση λειτουργίας του έργου και κατά τη φάση της μετέπειτα φροντίδας, οι μετρήσεις
να γίνονται ετησίως και να σταματούν όταν η διαφορά μεταξύ δύο γειτνιαζόντων
μαρτύρων καθίζησης είναι μικρότερη της οριακής τιμής του εξαμήνου.
➢ Οι αναλύσεις των στραγγισμάτων να πραγματοποιούνται σε αρμόδιο κρατικό φορέα
ή αναγνωρισμένο ιδιωτικό εργαστήριο. Οι παράμετροι που θα αναλύονται
οπωσδήποτε είναι: pΗ, COD, BOD, οσμές, αγωγιμότητα, θολερότητα, θερμοκρασία,
φαινόλες, As, Cd, Cu, Hg, Zn, πτητικά κυανίδια, φθορίδια, ολικός φώσφορος,
αμμωνιακό άζωτο, ολικά στερεά, αιωρούμενα στερεά, διαλυμένα στερεά. Το κόστος
των αναλύσεων βαρύνει το φορέα λειτουργίας του έργου.
➢ Η συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης - από δείγμα αντιπροσωπευτικό της
μέσης σύνθεσης- να γίνονται:
α) Κατά την φάση λειτουργίας μηνιαίως για τον όγκο των στραγγισμάτων και ανά
τρίμηνο για την σύνθεση των στραγγισμάτων.
β) Κατά την φάση της μετέπειτα φροντίδας η συχνότητα των δειγματοληψιών και
αναλύσεων για τον όγκο και την σύνθεση των στραγγισμάτων να γίνεται ανά
εξάμηνο.
➢ Για τον άμεσο εντοπισμό προβλημάτων σε όλο το δίκτυο συλλογής και απαγωγής
βιοαερίου να γίνονται σε τακτά διαστήματα έλεγχοι με κατάλληλη φορητή συσκευή, η
οποία θα ελέγχει την παροχή, την θερμοκρασία, την πίεση, όπως επίσης, και την
περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο, οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα, ώστε
να υπάρχει άμεση εξακρίβωση και καταγραφή του ποσοστού του κατώτερου ορίου
έκρηξης.
➢ Η παρακολούθηση ενδεχόμενης υπεδάφιας διαφυγής του βιοαερίου εκτός ΧΥΤΑ να
διενεργείται, δια μέσω των περιμετρικών φρεατίων παρακολούθησης του βιοαερίου,
έξω από τα όρια της λεκάνης απόθεσης των απορριμμάτων. Σε περίπτωση
ανίχνευσης
βιοαερίου,
δείγματα
θα
αποστέλλονται
για
εργαστηριακή
χρωματογραφική ανάλυση.
➢ Τα συστατικά του βιοαερίου που πρέπει να μετρούνται σε μακροπρόθεσμη βάση
είναι: μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο, ολικό χλώριο, ολικό φθόριο, ολικό
θείο, άζωτο, βενζόλιο, χλωροαιθάνιο. Η συχνότητα δειγματοληψίας των δυνητικών
εκπομπών αερίων κατά τη φάση λειτουργία να γίνεται μηνιαία ενώ κατά τη φάση
μετέπειτα φροντίδας να γίνεται ανά εξάμηνο.
➢ Από τυχόν υπάρχουσες γεωτρήσεις κι εφόσον κριθούν κατάλληλες, σε κοντινή
απόσταση από τον ΧΥΤΑ να διενεργούνται δειγματοληψίες ποιότητας υδάτων (μία
ανάντη και μία κατάντη) πριν την έναρξη των εργασιών πλήρωσης, ώστε να
λαμβάνονται συγκριτικές τιμές αναφοράς για τις μελλοντικές δειγματοληψίες και
αναλύσεις. Οι έλεγχοι και οι ποιοτικές αναλύσεις των υπογείων υδάτων να
πραγματοποιούνται τουλάχιστον ανά τέσσερις μήνες. Οι παράμετροι που θα
μετρούνται είναι η αγωγιμότητα, η στάθμη και το pH. Η παρακολούθηση κρίνεται
αναγκαία ακόμη και όταν δεν υπάρχει υδροφορία. Για τον έλεγχο των επιφανειακών
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➢

➢

➢

υδάτων να υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη.
Τυχόν αστοχίες στην λειτουργία του έργου και τυχόν σημαντικές δυσμενείς
επιπτώσεις στο περιβάλλον που ενδεχομένως διαπιστωθούν κατά τις διαδικασίες
ελέγχου και παρακολούθησης, να γνωστοποιούνται αμέσως στις αρμόδιες
υπηρεσίες, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία λήψης επανορθωτικών μέτρων
και η επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων. Ο υπόχρεος διαχειριστής
λειτουργίας του έργου υποχρεούται να συμμορφώνεται με την απόφαση των
αρμοδίων για το είδος και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των επανορθωτικών
μέτρων.
Από την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΥ να παύσει η λειτουργία του ΧΑΔΑ και να
ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης του σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Το πρόγραμμα ασφάλειας (πυρασφάλεια/ αποκατάστασης ποιότητας υδάτων/
χωματουργικά έργα) και οργάνωσης του έργου να κατατεθεί στην αρμόδια Δ/νση
Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής/ Τμήμα Περιβάλλοντος/ ΠΕ Πειραιά και Νήσων
και Δ/νση Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Τήρηση αρχείων - Ετήσια έκθεση
➢ Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί βιβλία λειτουργίας, ελέγχου και
παρακολούθησης του ΧΥΤΥ (επεξεργασία και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων).
➢ Οι ετήσιες εκθέσεις να φυλάσσονται επί μία δεκαετία.
➢ Όλα τα πρωτογενή και επεξεργασμένα στοιχεία λειτουργίας, ελέγχου και
συντήρησης να φυλάσσονται στο κτίριο διοίκησης επί μία τριετία, υπό ηλεκτρονική
μορφή και να τίθενται στη διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας.
Αποκατάσταση και τερματισμός λειτουργίας του ΧΥΤΥ
➢ Μετά το πέρας λειτουργίας κάθε φάσης και του συνόλου του ΧΥΤΥ να ξεκινούν τα
έργα αποκατάστασης και μετέπειτα φροντίδας τους σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες
διατάξεις.
➢ Ο φορέας του έργου υποχρεούται στη μετέπειτα φροντίδα του χώρου και ειδικότερα
στη συντήρηση, παρακολούθηση και διενέργεια σχετικών ελέγχων για χρονικό
διάστημα που ορίζεται με σχετική Απόφαση. Στις εργασίες της μετέπειτα φροντίδας
περιλαμβάνονται και η συλλογή και η επεξεργασία των στραγγισμάτων, καθώς και η
διάθεση του βιοαερίου όπως και η σύνθεσή τους αλλά και οι εμφανιζόμενες
καθιζήσεις για μια δεκαετία μετά το τέλος των εργασιών της τελικής επικάλυψης
➢ Σε περίπτωση που από τη διενέργεια των ως άνω ελέγχων διαπιστωθούν δυσμενείς
επιπτώσεις στο περιβάλλον και την δημόσια υγεία ο φορέας του έργου το
γνωστοποιεί αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικίας Περιφέρειας
προκειμένου να καθορισθούν τα απαραίτητα επανορθωτικά μέτρα. Η αρμόδια
υπηρεσία Περιβάλλοντος να προβεί στην έκδοση σχετικής απόφασης με την οποία
θα καθορίζονται το είδος και το χρονοδιάγραμμα των απαραίτητων επανορθωτικών
μέτρων.
➢ Η παρακολούθηση του βιοαερίου από το φορέα λειτουργίας σταματά όταν η μέγιστη
συγκέντρωση του βιοαερίου παραμένει κάτω από 1% κ.ο. και του διοξειδίου του
άνθρακα κάτω από 1,5% κ.ο. μετρούμενων σε όλα τα σημεία παρακολούθησης του
ΧΥΤΥ και σε μία περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, λαμβανομένων τουλάχιστον
σε 4 διαφορετικές χρονικές περιόδους.
➢ Όσον αφορά τις εργασίες αποκατάστασης να εξελίσσονται σταδιακά, ακολουθώντας
την παρακάτω διαδικασία:
1. Σύστημα προσωρινής κάλυψης του ΧΥΤΥ
Πάνω από το υλικό καθημερινής επικάλυψης, τοποθετείται στρώση εξομάλυνσης
πάχους τουλάχιστον 50 cm, από ομοιογενή υλικά με κόκκους μεγίστης
διαμέτρου 15 cm, που εφαρμόζεται με σκοπό την εξομάλυνση του τελικού
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απορριμματικού αναγλύφου και την προσωρινή κάλυψη του ΧΥΤΥ με
περιορισμό της κατεισδύουσας ποσότητας ομβρίων υδάτων.
2. Σύστημα τελικής κάλυψης του ΧΥΤΥ, που τοποθετείται μετά την σταθεροποίηση
των καθιζήσεων του απορριμματικού αναγλύφου και περιλαμβάνει (από κάτω
προς τα πάνω):
α)Στρώση συλλογής βιοαερίου, πάχους 30 cm, από χαλικώδες υλικό,
διαβάθμισης 16/32 και με τιμή υδροπερατότητας Κ>10-3m/sec.
β)Γεωύφασμα διαχωρισμού κατάλληλων αντοχών και εν συνεχεία_
γ)Συμπυκνωμένο αργιλικό υλικό ελάχιστου τελικού πάχους τουλάχιστον 50 cm
και χαμηλής υδροπερατότητας (K<10-7m/sec). Οι προδιαγραφές και ο τρόπος
συμπύκνωσης του μονωτικού υλικού είναι ανάλογος με αυτόν του συστήματος
στεγάνωσης του πυθμένα του ΧΥΤΥ. Η στρώση αυτή να διαμορφωθεί με
τρόπο που να την καθιστά πρακτικά αδιαπέρατη από το ριζικό σύστημα των
φυτών. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή και τη διαμόρφωση αυτής της
στρώσης, θα πρέπει να καθοριστούν στα πλαίσια ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης
αποκατάστασης.
Εναλλακτικά προτείνεται και η λύση της ειδικής γεωμεμβράνης.
δ)Στρώση αποστράγγισης όμβριων υδάτων, πάχους τουλάχιστον 30 cm, από
χαλικώδες υλικό, διαβάθμισης 16/32mm και με τιμή υδροπερατότητας Κ>10 3m/sec.
ε) Γεωύφασμα διαχωρισμού κατάλληλων αντοχών, βάρους 200g/m2
στ)Στρώση από εδαφικό υλικό και φυτόχωμα συνολικού πάχους τουλάχιστον
1,00m για την φύτευση του χώρου, όπου η στρώση του φυτοχώματος θα έχει
ελάχιστο πάχος 50cm. Το υλικό επιφανειακής επικάλυψης του ΧΥΤΥ που
προβλέπεται για φύτευση να πληροί τους όρους φυσιολογικής ανάπτυξης των
φυτών. Η επιλογή των φυτών με κατάλληλο ριζικό σύστημα να καθοριστεί στα
πλαίσια ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης η οποία θα πρέπει να
συνταχθεί έγκαιρα πριν τη λήξη της ζωής του έργου. Για την αποκατάσταση να
προτιμηθούν είδη φυτών αυτόχθονα. Τα φυτά να συντηρηθούν για τα τρία
πρώτα χρόνια τουλάχιστον.
3. Μετά το τέλος των φαινομένων καθίζησης η κλίση της επιφάνειας του ΧΥΤΥ να
είναι κατ' ελάχιστον 5% αλλά να μην υπερβαίνει τιμή 1:4 (υ:β).
4. Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ
1572/Β/16.12.2002) και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 αυτής περί της
Διαδικασίας παύσης της λειτουργίας και μετέπειτα φροντίδας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και
προτείνονται από την Περιβαλλοντική Μελέτη εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους
προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,
εισηγείται υπέρ της υποβληθείσας ΜΠΕ για τη διαμόρφωση και λειτουργία του εν λόγω
ΧΥΤΥ με παράλληλη αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΑΔΑ στην ίδια θέση.
Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
 κατά το σχεδιασμό του έργου και της κατασκευής του να τηρούνται οι επιταγές της
ΥΑ Η.Π. 4641/232/2006 (ΦΕΚ 168/Β` 13.2.2006) περί «Καθορισμού τεχνικών
προδιαγραφών μικρών χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων σε νησιά και
απομονωμένους οικισμούς». Η σύνταξη σχετικής υδρολογικής και υδρογεωλογικής
μελέτης πρίν την οριστικοποίηση των έργων, μπορεί να επιτρέψει την επιλογή και
λιγότερο αυστηρών επιλογών από τους προτεινόμενους
 να πραγματοποιηθεί περιμετρική φύτευση του συνολικού οικοπέδου των
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εγκαταστάσεων και διαμόρφωση ικανού φυτοφράκτη με χρήση ενδημικών ταχυαυξή
μη κωνοφόρων φυτών για την εξυπηρέτηση αισθητικών, οπτικών, ακουστικών,
οσμικών και πυροπροστατευτικών διορθωτικών μέτρων
 για την μείωση του όγκου των επεξεργαζομένων, προτείνεται η υποστήριξη μέρους
των ακόλουθων προγραμμάτων: ανακύκλωσης στην πηγή, ενίσχυσης
επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών, περιεκτών και πρακτικών, προγραμμάτων
ανταποδοτικής ανακύκλωσης, συνεργασιών στη διαχείριση των ανακυκλωσίμων με
το ηπειρωτικό τμήμα της περιφέρειας. Επίσης προτείνεται ενίσχυση του περιορισμού
των οργανικών μέσω προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης και αξιοποίησης
αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και φυτικών υπολειμμάτων
 ο Δήμος σε συνεργασία με τα αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης θα
πρέπει να ωθήσει του δημότες και λοιπούς καταναλωτές προς την κατεύθυνση της
ελαχιστοποίησης των παραγομένων αποβλήτων και προς την αξιοποίηση των
οργανικών, διαμορφώνοντας και οργανώνοντας κατάλληλα το δίκτυο συλλογής
 θα απαιτηθεί χαρακτηρισμός του
εγγύς αποδέκτη για τη διάθεση των
επεξεργασμένων όπως και έγκριση της μελέτης επαναχρησιμοποίησής τους
 θα απαιτηθεί αδιεοδότηση της δραστηριότητας από την αρμόδια υπηρεσία Δ/νση
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
και
έχοντας υπόψη :
• την υπ’ αριθμ. 40/2021 (ΑΔΑ: 96ΠΝΩΗΞ-9ΙΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ύδρας,
• την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της
Περιφέρειας Αττικής,
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:
«Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Ύδρας», για τη
διαμόρφωση και λειτουργία του εν λόγω ΧΥΤΥ με παράλληλη αποκατάσταση του
υφιστάμενου ΧΑΔΑ στην ίδια θέση, με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί
όροι, τα τεχνικά έργα και τα μέτρα αντιρρύπανσης, καθώς και να ληφθούν υπόψη οι
επιπρόσθετες επισημάνσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής:
Ι) Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις:
➢ Στερεά απόβλητα: Το Νόμο 4685/2020 ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 Εκσυγχρονισμός
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
λοιπές διατάξεις ο οποίος καταργεί την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03)
«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός
Σχεδιασμός Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνεται ο
αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι
κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάμει
επικίνδυνα απόβλητα και Ν4042/12 (ΦΕΚ24/Α΄/13-2-2012) Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής
και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
➢ Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου
ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των
απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων…»
➢ Μεταχειρισμένα ελαστικά: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την
εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων.
Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».
➢ Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές
στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών
➢ Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ
80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού>>
➢ Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)
➢ Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»
➢ Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων
και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση
Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική
Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει
τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801)
και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089)
➢ Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006)
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Η. Π.
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13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12 ης Δεκεμβρίου
1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και
όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”.
Διαχείριση και προστασία των υδάτων:
α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την
ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις»
β) Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης των
υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000»
γ) ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και Διαδικασιών
για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον
τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»
δ)
ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης
ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)»
ε) ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης»
Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκπομπής
αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 καθώς και μετρήσεις για τους ρύπους
της παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του
άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81).
Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα
στις αποφάσεις:
α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689Β/18-08-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων
αεροσφυρών»,
β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570Β/9-9-86) «Προσδιορισμός της ηχητικής
εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις
οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.»,
γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751Β/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή
τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών,
των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών
ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και
αεροσφυρών» όπως έχει συμπληρωθεί απόπ την ΥΑ 10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91),
δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81Β/21-2-91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης
θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητικών
γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί
με την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97).
Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ
293 Α/1981.
Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ
37393/202 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν.
Αέριοι ρύποι οχημάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρμογή της
Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 «περί
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από
τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς
και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης
που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε
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οχήματα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης
Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της Οδηγίας
2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα Ι
της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.»
Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα:
α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87),
β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88)
γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02),
δ) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται
μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.
ε) ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία καθορίζονται
τιμές - στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του
καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών
υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της οδηγίας 2004/107/ΕΚ.
στ) ΚΥΑ 38638/2016 (ΦΕΚ 1334/Β/21-9-2005), με την οποία καθορίζονται οριακές
και κατευθυντήριες τιμές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό
αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/3/ΕΚ
ζ) ΚΥΑ 9238/332 (ΦΕΚ 405/Β/27-2-2004), με την οποία καθορίζονται οριακές και
κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του
άνθρακα.
Αμιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθμ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-6-2009) Όροι
και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες
κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από
κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις
εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που
περιέχουν αμίαντο.
Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/248-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν4030/12.
Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: ΚΥΑ 3060(ΦΟΡ) 238 (ΦΕΚ512/Β/25-04-2002)
περί «Μέτρων προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων».
Ειδικά έλαια μετασχηματιστών: ΚΥΑ 7589/731/29-03-2000 (ΦΕΚ514/Β/11-042000) περί «Καθορισμού μέτρων και όρων για τη διαχείριση των
πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)” και ΚΥΑ
18083/1098
Ε.103/8-03-2003
(ΦΕΚ606/Β/15-5-2003)
περί
«Σχεδίων
διάθεσης/απολύμανσης συσκευών που περιέχουν PCB κλπ».

ΙΙ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να
εφαρμόζονται:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
➢ Οι παρακάτω περιγραφόμενοι περιβαλλοντικοί όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί
στην τήρησή τους, αφορούν:
α) στον κύριο του έργου
β) στις αρμόδιες για την κατασκευής και τη λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και
Φορείς και στον ΕΔΣΝΑ
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γ) στους προϊσταμένους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να
μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κλιμακίων ελέγχου ποιότητας
περιβάλλοντος
δ) σε όλους, όσοι εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για
τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση,
παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και στη
λειτουργία του έργου.
ε) στον Ανάδοχο του έργου, στο μέρος που τον αφορούν.
Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του έργου, να
γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα,
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
α) η τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον
αφορούν.
β) η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά
καταστάσεων, οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά
παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται
κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του
περιβάλλοντος (έργα στεγάνωσης, έργα διαχείρισης στραγγισμάτων, έργα
διαχείρισης βιοαερίου, έργα και πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών
παραμέτρων, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και περιφρούρησης κλπ).
Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή –
λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι
προβλεπόμενες
από
την
κείμενη
νομοθεσία
άδειες
και
εγκρίσεις,
συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για
τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις όπως η αποκατάσταση του
υφιστάμενου ΧΑΔΑ.
Η οποιαδήποτε φθορά καλλιεργούμενης γης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή
και να τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας στο γεωργικό περιβάλλον.
Η αφαιρούμενη φυτική γη να διαφυλαχθεί κατάλληλα έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί
στις φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις.
Να κατασκευαστεί περίφραξη περιμετρικά του γηπέδου, όπου δεν υπάρχει, ώστε
αφενός να παρεμποδίζεται η διασπορά μικροαπορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή
και η είσοδος στο χώρο, ζώων και αναρμόδιων με το έργο προσώπων και αφετέρου
να εξασφαλίζεται η οριοθέτηση της ιδιοκτησίας του χώρου.
Η οπτική απομόνωση των εγκαταστάσεων να εξασφαλιστεί με την δεντροφύτευση
εσωτερικά της περίφραξης του γηπέδου και παράλληλα της περιφερειακής ζώνης
πλάτους τουλάχιστον 10μ, (η οποία θα χρησιμοποιείται ως αντιπυρική ζώνη και ως
περιμετρική οδοποιία των εγκαταστάσεων) ή και όπου αλλού απαιτείται.
Να εξασφαλισθεί η ελαχιστοποίηση της οπτικής ρύπανσης και της έντονης
αλλοίωσης του φυσικού ανάγλυφου και του περιβάλλοντος από την κατασκευή των
έργων και να γίνει κατάλληλη διαμόρφωση και προσαρμογή των εν λόγω
παρεμβάσεων στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής με κατάλληλες κλίσεις και
στρογγυλεύσεις των πρανών των ορυγμάτων και επιχωμάτων ώστε να γίνει δυνατή
η φυτική αποκατάστασή τους.
Το μόνιμο εσωτερικό δίκτυο να παρέχει τη δυνατότητα προσέγγισης σε όλες τις
εγκαταστάσεις, να είναι επαρκών διαστάσεων, ασφαλτοστρωμένο με τάφρους
συλλογής όμβριων και επιφανειακών υδάτων και να φέρει την σχετική
σηματοδότηση . Επίσης με ευθύνη του φορέα του έργου να συντηρείται ώστε να
βρίσκεται σε καλή κατάσταση .
Τα απαιτούμενα για τις κατασκευές υλικά να εξασφαλιστούν είτε από νομίμως
λειτουργούντα λατομεία της περιοχής (τα οποία έχουν εφοδιασθεί με
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περιβαλλοντικούς όρους τους οποίους τηρούν) είτε από λατομεία - δανειοθαλάμους
που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν1428/84,
Ν2115/93 και Ν998/79, και τους όρους της προς έκδοση ΑΕΠΟ, μετά από
εκπόνηση σχετικής Μ.Π.Ε. και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και την κατάθεση
εγγυητικών επιστολών για τα έργα αποκατάστασης.
Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη υλικών από κοίτες
ποταμών, ρεμάτων, χειμάρρων ή άκτων για υλικά που πιθανά απαιτηθούν για την
κατασκευή του έργου.
Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής του έργου που δεν είναι δυνατόν να διατεθούν
για κάλυψη αναγκών του, δύνανται να διατεθούν, σε περίπτωση σχετικής
καταλληλότητάς τους, για:
α) χρήση ως υλικό επιχωμάτων σε εργασίες αποκατάστασης - βελτίωσης
αγροτικών οδών της περιοχής,
β) την εξυπηρέτηση της κατασκευής άλλων έργων,
γ) την αποκατάσταση αργούντων λατομείων και δανειοθαλάμων, υπό την
προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των κυρίων των εκτάσεων όπου θα
διατεθούν και των φορέων των έργων υποδοχής τους, καθώς και της
συμμόρφωσης της εν λόγω διάθεσης με τους περιβαλλοντικούς όρους των
έργων υποδοχής τους. Σε περίπτωση που τα πλεονάζοντα θα αποτεθούν σε
αργούντα λατομεία ή δανειοθαλάμους εντός έκτασης δασικού χαρακτήρα,
απαιτείται πριν, η έγκριση μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης (την οποία
θα υποβάλλει ο φορέας κατασκευής του έργου), από το Γενικό Γραμματέα της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σχετική εισήγηση του
αρμόδιου Δασάρχη, κατά τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 4 του άρθρου
7 του Ν.4014/2011.
Απαγορεύεται η προσωρινή ή μόνιμη απόθεση υλικών σχετιζόμενων με την
κατασκευή του έργου, όπως αδρανή, χωματουργικά, αγωγοί, πλεονάζοντα κλπ,
εντός: α) τμημάτων του υδρογραφικού δικτύου, β) περιοχών δασικού χαρακτήρα, με
εξαίρεση τις περιπτώσεις που γίνεται διάθεση πλεοναζόντων στο πλαίσιο της
αποκατάστασης λατομείων, δανειοθαλάμων και παλαιών ΧΑΔΑ, και γ)
αρχαιολογικών περιοχών.
Η απόθεση των ακατάλληλων ή τελικά πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής ή
υλικών ΑΕΚΚ να γίνει σε θέσεις με ήπιες κλίσεις, όπου δεν επηρεάζεται η
επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικές και θα απέχουν τουλάχιστον
250m από όρια οικισμών και νεκροταφεία, ύστερα από συνεννόηση με τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Περιφέρειας. Ενώ θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή
παράσυρσης του αποτιθέμενου υλικού από τα όμβρια ύδατα. Επιτρέπεται η
απόθεση τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής.
Απαγορεύεται η ρήψη έστω και προσωρινά μπαζών και άλλων αδρανών στην κοίτη
ρεμάτων, χειμάρρων, ακτές και σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη- οικοσύστημα της
περιοχής.
Για τις πάσης φύσεως εργασίες, εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες εντός περιοχών
δασικού χαρακτήρα, που προκύπτει από κυρωμένους δασικούς χάρτες ή κατά τη
διαδικασία του άρθρου 14 του Ν.998/1979, ή που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα κατά
τη διαδικασία του άρθρου 41 του ως άνω νόμου, η εγκατάσταση του φορέα
κατασκευής του έργου στην εν λόγω έκταση και η εκτέλεση των απαιτούμενων
επεμβάσεων να πραγματοποιηθούν υπό την εποπτεία και σύμφωνα με τις εντολές
της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας, τηρουμένων και των όρων της προς έκδοση
ΑΕΠΟ. Σε περίπτωση κατά την οποία γίνονται μόνιμες επεμβάσεις σε αναδασωτέα
έκταση, να εκδοθεί σχετική απόφαση άρσης αναδάσωσης, πριν τη λήψη της άδειας
έγκρισης επέμβασης.
Τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη κατασκευής του κάθε τμήματος του έργου,
να ειδοποιηθούν εγγράφως όλες οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες και οι
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εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία αυτών και
σύμφωνα με τις υποδείξεις τους. Στην περίπτωση αρχαιολογικών ευρημάτων, οι
εργασίες να συνεχιστούν σύμφωνα με τις οδηγίες, όρους και υποδείξεις των
αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τη Δ/νση
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. Η δαπάνη,
προερχόμενη από την παρακολούθηση των εργασιών και από τις απαιτούμενες
εκσκαφικές εργασίες (τομές) των αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών, θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό του έργου. Όταν η δαπάνη αυτή, κατά τη φάση των εργασιών,
υπερβεί το 10% του προϋπολογισμού του έργου, απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση
του φορέα κατασκευής του έργου, μετά από σχετικό ερώτημα της αρμόδιας
Υπηρεσίας του Υπ. Πολιτισμού. Τα ανωτέρω ισχύουν τόσο για το ΧΥΤΥ όσο και τα
έργα βελτίωσης της οδικής πρόσβασης.
ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
➢ Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την
ελαχιστοποίηση της ρύπανσης από εκπομπές σκόνης (συστηματική διαβροχή των
χώρων), θόρυβο και εν γένει απόβλητα και να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες
ασφαλείας και υγιεινής, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία. Γενικότερα να τηρούνται τα
ακόλουθα:
α) Προσεκτικοί χειρισμοί οχημάτων και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στη
φάση κατασκευής.
β) Διαβροχή, όταν απαιτείται, των περιοχών εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών.
γ) Διαβροχή, όταν απαιτείται, των θαλάμων αποθήκευσης αδρανών υλικών για την
αποφυγή δημιουργίας σκόνης.
δ) Μεταφορά των αδρανών υλικών με σκεπασμένα φορτηγά οχήματα.
ε) Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα,
λάδια, λάστιχα, γωυφάσματα κλπ να συλλέγονται και να απομακρύνονται από το
χώρο των έργων, η δε διάθεση τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις. Απαγορεύεται η καύση υλικών (ελαστικών, λαδιών κλπ) στην περιοχή
των έργων.
στ) Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε
είδους λάδια, καύσιμα κλπ κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, όπως και η
απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων
ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 82/04, δηλαδή να συλλέγονται σε
ειδικά δοχεία και να διατίθενται σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις διαχείρισης
αποβλήτων.
ζ) Στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχουν στεγνά απορροφητικά υλικά (άμμος,
πριονίδια κλπ) για αντιμετώπιση διαρροής πετρελαιοειδών (καυσίμων ή
λιπαντικών) από τυχαία γεγονότα.
η) Συλλογή των προαναφερθέντων απορροφητικών υλικών σε περίπτωση
χρησιμοποίησής τους και κατόπιν διάθεσή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από τη νομοθεσία.
θ) Η έκπλυση των μηχανημάτων κατά τη φάση κατασκευής του έργου, να γίνεται σε
χώρο με στεγανό κεκλιμένο δάπεδο από όπου τα νερά θα συλλέγονται σε
δεξαμενή καθίζησης, τα κατάλοιπα της οποίας πρέπει να συλλέγονται και να
διατίθενται μαζί με τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια.
ι) Τακτική συλλογή και διάθεση προς Υγειονομική Ταφή των απορριμμάτων των
παραγόμενων από το προσωπικό του εργοταξίου.
ια) Απαγόρευση απόρριψης οποιασδήποτε ποσότητας στερεών αποβλήτων απ' το
προσωπικό του εργοταξίου προς τη γύρω περιοχή.
ιβ) Προσεκτική διέλευση των φορτηγών μεταφοράς υλικών μέσω κατοικημένων
περιοχών.
ιγ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πολύ μεγάλη αύξηση του κυκλοφοριακού
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φόρτου, να πραγματοποιηθούν μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης και
επιπέδων θορύβου, και εφόσον απαιτείται η παρακολούθηση αυτή να γίνει
τακτική.
ιδ) Εάν συμβεί κάποιο οδικό ατύχημα, να γίνεται το ταχύτερο δυνατό αποκατάσταση
της κυκλοφορίας.
ιε) Εάν συμβεί διαρροή επικίνδυνων ουσιών από κάποιο όχημα μεταφοράς, να
λαμβάνονται άμεσα τα απαιτούμενα μέτρα για απορρύπανση και αποτροπή
επέκτασης της ρύπανσης.
ιστ)Η οδός και οι παρόδιες εκτάσεις, να καθαρίζονται τακτικά από αντικείμενα που
διασκορπίζονται κατά τη μεταφορά των απορριμμάτων ή των αδρανών
αποβλήτων.
ιζ) ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικών οχλήσεων από πουλιά, τρωκτικά, ζωύφια και
έντομα.
Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έργου (κύρια εργοτάξια) να χωροθετηθούν κατά
προτίμηση εντός του γηπέδου του έργου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η
εγκατάσταση κυρίων εργοταξίων εκτός των ως άνω γηπέδων, αυτή να γίνει εκτός
εκτάσεων δασικού χαρακτήρα και αρχαιολογικών περιοχών. Στην περίπτωση αυτή
η χωροθέτηση, η διαμόρφωση, ο τρόπος λειτουργίας και αποκατάστασής του να
εγκριθούν από την Αρχή περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, ύστερα από
υποβολή Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), κατά τα προβλεπόμενα από
το άρθρο 7 του Ν.4014/2011, το περιεχόμενο της οποίας θα πρέπει να
συμμορφώνεται και προς τους όρους της ΑΕΠΟ.
Μετά το πέρας της εργολαβίας να απομακρυνθούν όλες οι εργοταξιακές
εγκαταστάσεις (γραφεία, αποθήκες, συνεργεία κ.λπ.) και ο χώρος να
αποκατασταθεί, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε εργοταξιακού
χώρου.
Η διάθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής και γενικότερα των Αποβλήτων
Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με την
σχετική ΚΥΑ. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η ρίψη - έστω και προσωρινά –
μπαζών και άλλων αδρανών στις κοίτες ρεμάτων. Να λαμβάνεται μέριμνα για την
αποφυγή παράσυρσης από τις βροχές των αποτιθέμενων υλικών.
Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και πυρόσβεσης
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε όλα τα τμήματα και εγκαταστάσεις τους
γηπέδου. Για την προστασία των κτιριακών εγκαταστάσεων από κεραυνούς να
προβλεφθούν εγκαταστάσεις γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας.
Να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω αστοχίας
του έργου ή αυτανάφλεξης ποσοτήτων βιοαερίου μη δυνάμενων να διαφύγουν,
όπως εγκατάστασης συστήματος επιτήρησης εκρηκτικών συγκεντρώσεων, τήρησης
κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων, διάνοιξη τάφρων οι οποίοι να πληρωθούν
με αμμοχάλικο, και να τοποθετηθούν πολυμερή υλικά περιμετρικά των υφισταμένων
και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για προστασία από τυχόν μετανάστευση του
βιοαέριου κλπ.
Να ληφθεί μέριμνα για την φύτευση νέων φυτών –δένδρων τοπικής χλωρίδας
(πικροδάφνες, σκίνα, χαρουπιές, ελιές, αμυγδαλιές)της περιοχής, και τη συντήρηση
των υφισταμένων, περιμετρικά της περίφραξης αλλά και σε επιλεγμένους χώρους
εντός του γηπέδου (περιβάλλοντας χώρος) ώστε να δημιουργηθεί οπτική
απομόνωση του ΧΥΤΥ από τη γύρω περιοχή και κατακράτηση μέρους των
εκπομπών σκόνης και θορύβου.
Πριν την έναρξη κατασκευής των νέων έργων να διασφαλιστεί:
o Η εύρυθμη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων.
o Η ομαλή λειτουργία και συντήρηση του έργου στο σύνολο του, ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις ρύπανσης και υποβάθμισης του
περιβάλλοντος από την κακή λειτουργία ή αστοχία του έργου.
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Ότι δεν υπάρχουν επιφανειακές απορροές και ρύπανση των επιφανειακών και
υπογείων υδάτων της περιοχής, με την πραγματοποίηση κατάλληλων
δειγματοληψιών και αναλύσεων, οι οποίες να αρχειοθετηθούν με μέριμνα του
φορέα λειτουργίας του έργου.
o Η ασφαλής θεμελίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλιστεί με τις κατάλληλες γεωτεχνικές
έρευνες και μελέτες, η ασφαλής κατασκευή και λειτουργία του έργου, η ευστάθεια
και η αντιδιαβρωτική προστασία των πρανών των ορυγμάτων και των επιχωμάτων
που θα δημιουργηθούν.
Καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του έργου να διατηρείται ο χώρος εντός και εκτός
του γηπέδου καθαρός, απαλλαγμένος από απόβλητα (πλαστικές σακούλες κλπ)
που τυχόν έχουν διασκορπιστεί.
Να οριστεί από το φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του έργου, Υπεύθυνος
παρακολούθησης & εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων που καθορίζονται με
την προς έκδοση ΑΕΠΟ.
o

➢

➢

➢

ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΟΕΔΑ
Σχεδιασμός
➢ Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία όλων των Μονάδων να γίνει σύμφωνα
με την ΚΥΑ114218/1997 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» και την ΚΥΑ 29407/3508/2002
«Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», με τους πρόσθετους
όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις που τίθενται με την προς έκδοση ΑΕΠΟ,
και υπό προϋποθέσεις που τίθενται ακολούθως με την ΗΠ 4641/232/1-2-2006
(ΦΕΚ168/Β΄/06) περί μικρών χώρων υγειονομικής ταφής σε νησιά και
απομονωμένους οικισμούς
➢ Η εξυπηρέτηση του έργου με τις απαιτούμενες παροχές να γίνεται ως εξής:
Πριν το Υδροδότηση από εξωτερικό δίκτυο της περιοχής ή με γεώτρηση. Ο φορέας
οφείλει να μας προσκομίσει τη σχετική αδειοδότηση σε χρονικό διάστημα δυο
ετών.
Ηλεκτροδότηση από το δίκτυο της ΔΕΗ και από Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ)
για μέγιστη ασφάλεια σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης
➢ Με τον τερματισμό λειτουργίας της κάθε μονάδας ή εγκατάστασης ο φορέας
λειτουργίας θα πρέπει να προβεί στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την
εξυγίανση, αποκατάσταση του χώρου και αξιοποίηση του μηχανολογικού
εξοπλισμού
➢ Κατά την φάση οριστικής κατασκευής του ΧΥΤΥ απαιτείται η πρόγνωση ευστάθειας
του ΧΥΤ με βάση εκτιμήσεις, υπολογισμούς και μετρήσεις και κάθε άλλου
πρόσφορου μέσου, σύμφωνα με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της επιστήμης
και της τεχνικής, των εδαφομηχανικών παραμέτρων (αντοχή, παραμόρφωση κλπ)
και του τρόπου λειτουργίας με αποκλειστική ευθύνη και έλεγχο του φορέα του
έργου.
➢ Μετά το πέρας λειτουργίας κάθε φάσης και του συνόλου του ΧΥΤΥ να ξεκινούν τα
έργα αποκατάστασης (προσωρινής και τελικής) που να συνδυάζονται απαραίτητα
με πρόγραμμα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων.
Χώρος Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ)
➢ Η μέθοδος διάθεσης που θα εφαρμοστεί είναι αυτή της Υγειονομικής Ταφής μη
επικινδύνων στερεών αποβλήτων.
➢ Ο χώρος διάθεσης θα δέχεται μόνο μη επικίνδυνα οικιακά και προσομοιούμενα
προς αυτά στερεά απόβλητα, συγκεκριμένα:
α) δημοτικά απόβλητα και μη επικίνδυνα απόβλητα τα οποία πληρούν τα κριτήρια
για την αποδοχή σε χώρους υγειονομικής ταφής μη επικινδύνων αποβλήτων
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σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ),
κωδ 20):
200101χαρτία και χαρτόνια
200102 γυαλιά
200108 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης
200110 ρούχα
200111 υφάσματα
200132 φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 200131
200138 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνεται στο σημείο 200137
200139 πλαστικά
200140 μέταλλα
200141 απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων
200199 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως
200201 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
200202 χώματα και πέτρες
200203 άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
200301 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα
200302 απόβλητα από αγορές
200303 υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων
200304 λάσπη σηπτικής δεξαμενής
200306 απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων
200307 ογκώδη απόβλητα
200399 δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
Επιπλέον, δυνητικά θα γίνονται αποδεκτά όσα μη επικίνδυνα απόβλητα άλλων
κατηγοριών κρίνει ο Φορέας Λειτουργίας του έργου πως μπορούν να οδηγηθούν
προς επεξεργασία και διάθεση, ασφαλώς, με βάση τα ποιοτικά και ποσοτικά
χαρακτηριστικά τους.
➢ Στην περίπτωση που εντός των εισερχομένων αποβλήτων υπάρχουν και απόβλητα
που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων
αποβλήτων, όπως συσσωρευτές Απόβλητα Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού
Εξοπλισμού, μεταχειρισμένα ελαστικά κλπ να διαχειρίζονται σύμφωνα με την
σχετική νομοθεσία και συγκεκριμένα κατόπιν διαλογής τους να αποθηκεύονται
προσωρινά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο-κατάλληλους κάδους συλλογής και να
παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείας για την παραπέρα διαχείρισή τους
(ανακύκλωση –αξιοποίηση κλπ).
➢ Όσα απόβλητα κρίνονται ως επικίνδυνα σύμφωνα με τον ΕΚΑ, να απομακρύνονται,
να αποτίθενται προσωρινά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, να διαχωρίζονται, να
συσκευάζονται ασφαλώς, και εν τέλει να διατίθενται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ανά είδος αποβλήτου. Το μέγιστο χρονικό
διάστημα παραμονής των ανωτέρω αποβλήτων στο ανωτέρω χώρο απόθεσης να
είναι 15 μέρες.
➢ Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα προβαίνουν στη διάθεση στερών αποβλήτων
στη μονάδα θα ορίζονται με την Απόφαση του Φορέα λειτουργίας του έργου.
➢ Ο ΧΥΤΥ δεν θα δέχεται:
• όσα απόβλητα εμπίπτουν στην ΚΥΑ 13588/725/2006 - περί επικίνδυνων
αποβλήτων.
• Δοχεία περιέχοντα υγρά ή αέρια υπό πίεση
• Απόβλητα με υψηλό ποσοστό υγρασίας ή υγρών.
Επιπλέον, σύμφωνα με την ΚΥΑ 29408/3508/16.12.2002 (άρθρο 6) στην ΟΕΔΑ δεν
γίνονται δεκτά τα ακόλουθα απόβλητα:
• Τα υγρά απόβλητα
• Τα απόβλητα, τα οποία σε συνθήκες υγειονομικής ταφής, είναι εκρηκτικά,
➢
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διαβρωτικά, οξειδωτικά, πολύ εύφλεκτα ή εύφλεκτα
• απόβλητα νοσοκομείων και συναφή, προερχόμενα από ιατρικές ή κτηνιατρικές
εγκαταστάσεις τα οποία είναι μολυσματικού ή τοξικού ή μικτού (μολυσματικού και
τοξικού) χαρακτήρα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
• Ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων, εκτός από τα υλικά που
προορίζονται για χρήση σε κατασκευαστικά έργα εντός της ΟΕΔΑ και τεμαχισμένα
μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων
• Οποιοσδήποτε άλλος τύπος αποβλήτων που δεν πληροί τα κριτήρια αποδοχής,
όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα II του άρθρου 20 της ΚΥΑ
29407/3508/16.12.2002 ή που εμπίπτουν σε διατάξεις εναλλακτικής διαχείρισης
και αξιοποίησης, ανά είδος αποβλήτου, ως ισχύουν. Τα τελευταία θα πρέπει να
διατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις εναλλακτικής διαχείρισης και αξιοποίησης, ανά
είδος αποβλήτου.
• Αδρανή υλικά, πέραν αυτών που απαιτούνται ως υλικό επικάλυψης και των
λοιπών εδαφικών υλικών που κρίνονται απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του
(π.χ. ανυψούμενα αναχώματα, υλικά πυρόσβεσης κλπ.)
Εντός των ορίων του ΧΥΤΥ απαγορεύεται:
o Η καύση αποβλήτων,
o Η κατασκευή υπόγειων χώρων, εκτός και αν αερίζονται επαρκώς
o Η αραίωση ή η ανάμειξη των αποβλήτων, προκειμένου να τηρηθούν τα κριτήρια
αποδοχής αποβλήτων
Το υλικό επικάλυψης των κυττάρων να είναι μικρής περιεκτικότητας σε άργιλο και
τέτοιο ώστε να έχει υψηλή διαπερατότητα για την διέλευση των υγρών και των
αερίων. Η ημερήσια κάλυψη να είναι πάχους 15-20εκ.
Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) θα λειτουργεί για
τουλάχιστον 20 χρόνια.
Μετά το πέρας λειτουργίας κάθε φάσης και του συνόλου του Χ.Υ.Τ.Υ., να ξεκινούν
τα έργα αποκατάστασης (αρχικά προσωρινής και εν συνεχεία τελικής) που θα
συνδυάζονται απαραιτήτως με κατάλληλο πρόγραμμα παρακολούθησης των
περιβαλλοντικών παραμέτρων.
Κάθε προσωρινή διακοπή λειτουργίας του έργου για χρονική περίοδο μεγαλύτερη
από ένα (1) μήνα και κάθε προτεινόμενη αλλαγή στη μέθοδο διαχείρισης των
αποβλήτων πρέπει να γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
Αττικής. Για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια διακοπής της
λειτουργία του ΧΥΤΥ, να πραγματοποιείται ενδιάμεση στρώση από εδαφικό υλικό,
πάχους 30 cm.
Προς την ολοκληρωμένη και φιλικότερη προς το περιβάλλον αντιμετώπιση και προς
την αύξηση του χρόνου ζωής του Χ.Υ.Τ.Υ., κρίνεται σκόπιμο ο αρμόδιος φορέας
λειτουργίας του έργου να εξετάσει και εν τέλει να εφαρμόσει συστήματα διαλογής
στερεών αποβλήτων στην πηγή, τουλάχιστον όσον αφορά το αλουμίνιο, γυαλί,
χαρτί-χαρτόνι και ξύλο ή και άλλων υλικών όπως πλαστικό και στις ανάλογες
μετέπειτα ενέργειες διάθεσής τους προς ανακύκλωσή-αναγέννηση τους, σε
αδειοδοτημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αυτών των υλικών, σύμφωνα με
τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Προς την υλοποίηση
στην πράξη του ανωτέρου στόχου, θα πρέπει να υλοποιήσει ανάλογο πρόγραμμα
εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Η μεταφορά των απορριμμάτων στο χώρο ταφής να γίνεται με ειδικά φορτηγά
οχήματα
Η εκφόρτωση των απορριμμάτων να διενεργείται κατά το δυνατόν προς τη
διεύθυνση του ανέμου.
Να πραγματοποιείται συμπίεση των απορριμμάτων και να καλύπτονται σε
καθημερινή βάση με χωμάτινο κάλυμμα ικανού πάχους.
Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού του παρασιτολογικου φορτίου
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του ΧΥΤΥ και να προβλεφθεί παράλληλο πρόγραμμα καταπολέμησης των
εκτοπαρασίστων
Να λαμβάνονται μέτρα παρεμπόδισης της διασπορά μικροαπορριμμάτων εκτός του
ενεργού χώρου διάθεσης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
➢ Πύλη : Προβλέπεται μία πύλη εισόδου. Οι διαστάσεις της θα είναι τουλάχιστον 2,0μ.
ύψος και 6,0μ άνοιγμα ώστε να επιτρέπει τη διέλευση 2 βαρέων οχημάτων
ταυτοχρόνως και θα είναι κατασκευασμένη από βαμμένο ή γαλβανισμένο
μορφοσίδερο ή από άλλο ισοδύναμο υλικό. Η θύρα θα είναι συρόμενη και θα
φυλάσσεται επαρκώς ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος του χώρου.
➢ Στην πύλη εισόδου να αναρτηθεί πινακίδα, όπου θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
όνομα και είδος εγκατάστασης, φορέας λειτουργίας, διεύθυνση, τηλέφωνα
επικοινωνίας, όνομα, δ/νση και τηλέφωνα της αρμοδίας αρχής και της υπηρεσίας
παρακολούθησης, αριθμ. απόφασης άδειας λειτουργίας και της απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων, το ωράριο λειτουργίας της εγκατάστασης, ημερ/νια έναρξης
λειτουργίας του ΧΥΤΥ και προβλεπόμενο οριστικό κλείσιμο, ενώ σε όλους τους
εργοταξιακούς χώρους να αναρτηθεί σχέδιο Οδηγιών Πυρόσβεσης.
➢ Ο χώρος εκφόρτωσης φορτίων για δειγματοληψία (οπτικός μακροσκοπικός
έλεγχος) θα πρέπει να είναι ειδικά διαμορφωμένος, με ασφαλτοστρωμένο δάπεδο
και περιφραγμένος για την αποφυγή διασκορπισμού των μικροαπορριμμάτων στον
περιβάλλοντα χώρο. Να είναι προσβάσιμος στις οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες,
κοντά στον οικίσκο ελέγχου, ώστε να διευκολύνεται η λήψη στοιχείων για τους
εργαστηριακούς ελέγχους.
➢ Ο καθαρισμός των τροχών των απορριμματοφόρων να γίνεται μετά την εκφόρτωση,
κατά την έξοδο των οχημάτων από την εγκατάσταση, σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο. Ο καθαρισμός των τροχών να γίνεται εν ξηρώ ή με σύστημα έκπλυσης. Στη
δεύτερη περίπτωση θα πρέπει το νερό από την έκπλυση τροχών να υπόκειται σε
κατάλληλη επεξεργασία όπως να διοχετεύεται στην εγκατάσταση επεξεργασίας
στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ. Τα ίδια να ισχύσουν και για τον καθαρισμό των τροχών
των οχημάτων που εργάζονται στο χώρο.
➢ Το κτίριο διοίκησης και ελέγχου να είναι κατάλληλου εμβαδού και να περιλαμβάνει
τις λειτουργίες διοικητηρίου της εγκατάστασης και να αποτελείται :
- Από το control-room, από όπου θα υπάρχει οπτικός έλεγχος προς όλα τα σημεία
της εγκατάστασης.
- Αποθήκη μετρικών οργάνων και μικρών εργαλείων - λουτρό και wc - εξοπλισμό
παροχής πρώτων βοηθειών
➢ Να κατασκευαστεί αποθήκη υγρών καυσίμων, η οποία να γίνει σύμφωνα με όσα
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η χρήση των υγρών καυσίμων να
προβλέπεται μόνο για τα μηχανήματα εργασίας και τα οχήματα της μονάδας. Η
δεξαμενή να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 5,0μ3. Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν όλα
τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.
➢ Το υπόστεγο συντήρησης οχημάτων -γκαράζ-αποθήκη υλικών να έχει εμβαδόν της
τάξεως των 100μ2. Τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του κτιρίου είναι:
o Βιομηχανικό αντιολισθητικό δάπεδο, μη απορροφητικό, αντοχής σε βαριά φορτία
και σε διάβρωση από ορυκτέλαια και άλλα χημικά πλυντηρίου – λιπαντηρίου.
o Κατασκευή τάφρου επίσκεψης με σκάλα.
o Το κτίριο δύναται να αποτελείται από μεταλλική κατασκευή / isobox που μπορεί
να μεταφερθεί μετά την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης.
➢ Για την κατασκευή της περίφραξης να χρησιμοποιηθούν γαλβανισμένοι από
μορφοσίδηρο πάσσαλοι, ύψους τουλάχιστον 2,5μ από το έδαφος, σε απόσταση
μεταξύ τους τουλάχιστον 3μ, και συρματόπλεγμα ύψους τουλάχιστον 2,0μ. από το
έδαφος. Τα τελευταία 50cm του σιδηροπασσάλου να έχουν απόληξη υπό γωνία 30ο
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προς την εξωτερική πλευρά της περίφραξης. Το πλέγμα να είναι κατάλληλης
διατομής οπών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η παρεμπόδιση εισόδου τρωκτικών (πχ
ποντικών) ή άλλων ειδών πανίδας, η οποία μπορεί να μεταβληθεί σε φορέα
ασθενειών.
Να υπάρχει εσωτερικά της περίφραξης περιμετρική δενδροφύτευση, με τα
κατάλληλα φυτά, για την απομόνωση του ΧΥΤΥ από τη γύρω περιοχή.
Να κατασκευαστεί οδός πρόσβασης δύο λωρίδων κυκλοφορίας πλάτους
τουλάχιστον 5,0μ. Σε χαρακτηριστικά σημεία θα πρέπει να προβλέπεται χώρος
ελιγμών /διασταυρώσεις. Η μέγιστη κατά μήκος κλίση να είναι 8-10%.
Οι στρώσεις των υλικών στα οποία θα εδράζεται το κατάστρωμα της οδού και
λαμβάνοντας υπόψη ότι θα χρησιμοποιείται από βαριά οχήματα, να αποτελούνται
από τα παρακάτω υλικά:
i. Δύο στρώσεις υπόβασης πάχους 10 εκατοστών η κάθε μία.
ii. Μία στρώση από υλικό βάσης πάχους 10 εκατοστών, για εξομάλυνση της
επιφάνειας.
iii. Ασφαλτική προεπάλειψη, για συγκόλληση της ασφαλτικής στρώσης
κυκλοφορίας.
iv. Aσφαλτική στρώση βάσης πάχους 5 εκατοστών.
v. Συγκολλητική επάλειψη.
vi. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 εκατοστών.
Στα βελτιωτικά έργα της υφιστάμενης οδικής πρόσβασης, να προβλεφθούν τα
επαρκή απαιτούμενα τεχνικά έργα απαγωγής όμβριων. Να γίνει η ελάχιστη δυνατή
παρέμβαση στο ανάγλυφο του εδάφους κατά τη διάνοιξη του οδικού δικτύου.
Η πρόσβαση στο χώρο να είναι δυνατή σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
Τα εσωτερικά δρομολόγια να είναι κατασκευασμένα σε επίχωμα 30cm, ώστε να
είναι ορατά από τους οδηγούς των απορριμματοφόρων. Η περιμετρική οδοποιία
στα όρια του γηπέδου, να ταυτίζεται με την αντιπυρική ζώνη προστασίας. Το
εσωτερικό δίκτυο να συντηρείται τακτικά.
Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας. Σε αυτά
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε:
α. Η δημιουργία αντιπυρικής ζώνης περιμετρικά παράλληλα στην περίφραξη,
πλάτους 8 m (όπου αυτό μπορεί να τηρηθεί λόγω της μορφολογίας του
περιβάλλοντος χώρου) μέσα στα όρια του γηπέδου.
γ. Δεξαμενή πυρόσβεσης χωρητικότητας τουλάχιστον 50μ 3. Η δεξαμενή
πυρόσβεσης δύναται να είναι κοινή με τη δεξαμενή ύδρευσης – άρδευσης, εφόσον
διαστασιολογηθεί κατάλληλα ώστε να καλύπτονται πρωταρχικά οι ανάγκες
ύδρευσης της εγκατάστασης. H χρήση νερού για την κατάσβεση πυρκαγιάς εντός
του απορριμματικού αναγλύφου δεν ενδείκνυται, για την αποφυγή εκρηκτικών
καταστάσεων εξ΄ αιτίας παρουσίας του βιοαερίου.
δ. Η αποθήκευση γαιών τουλάχιστον 250μ3 εντός του οικοπέδου για κάλυψη εστιών
πυρκαγιάς
δ. Πυροσβεστικά σημεία, εφοδιασμένα με τον απαραίτητο εξοπλισμό
(πυροσβεστήρες, μάσκες κλπ.)
ε. Απομάκρυνση ξηρής βιομάζας από φυτοκάλυψη των πρανών και απαγόρευση
της άσκοπης διενέργειας καύσης για την καταστροφή των απορριμμάτων ως
μεθόδου μείωσης του όγκου τους.
Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και έργα για τον περιορισμό της
εισροής στο χώρο ταφής επιφανειακών ή/και υπόγειων υδάτων από τις γειτονικές
εκτάσεις με κατασκευή φρεατίων και τάφρων κατάλληλης διατομής και κλίσης
(ενδεχομένως και με δενδροφύτευση) περιμετρικά του συνολικού χώρου αλλά και
περιμετρικά του χώρου απόθεσης
Να κατασκευαστεί περιμετρική αντιπλημμυρική τάφρος κατά μήκος της στέψης των
πρανών του ΧΥΤΥ, ώστε να ελαχιστοποιείται η ποσότητα όμβριων υδάτων που
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εισρέουν στη μάζα των απορριμμάτων από τις επιφάνειες εκτός ενεργού ΧΥΤΥ.
Η τάφρος να διαστασιολογηθεί για να καλύπτει την μέγιστη βροχόπτωση περιόδου
επαναφοράς τουλάχιστον 20ετίας. Η μέγιστη ταχύτητα ροής να μην ξεπερνά το
1,5m/s σε περίπτωση ανεπένδυτης τάφρου.
Τα συλλεγόμενα όμβρια να οδηγούνται κατάντη του χώρου ταφής στον φυσικό τους
αποδέκτη.
Ο χώρος να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος, με κλίσεις που να επιτρέπουν την
γρήγορη αποστράγγισή του, ενώ η διαμορφωμένη επιφάνεια του να συμπυκνωθεί
με κατάλληλα μηχανήματα ώστε να αποφευχθεί η γρήγορη κατείσδυση των
επιφανειακών υδάτων και να εξασφαλισθεί η ασφαλής απόθεσή τους και η
αποτροπή ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.
Να προβλεφθεί η προμήθεια συμπιεστή απορριμμάτων στο ΧΥΤΥ.
Για του λόγους ασφαλείας και ομαλής λειτουργίας του ΧΥΤΥ απαιτούνται
εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και τηλεφωνικής επικοινωνίας. Για την
περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος να ληφθεί μέριμνα για την
εγκατάσταση ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Σε περίπτωση λειτουργίας της
εγκατάστασης και κατά τις νυκτερινές ώρες, να παρέχεται επαρκής φωτισμός στο
χώρο απόθεσης.

ΈΡΓΑ ΜΟΝΩΣΗΣ-ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
➢ Ο πυθμένας και τα πρανή του ΧΥΤΥ να στεγανοποιηθούν με σύστημα σύνθετης
στεγάνωσης, το οποίο να αποτελείται από συνδυασμό φυσικών και γεωσυνθετικών
στεγανωτικών υλικών, με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ή και να μηδενίζεται
πρακτικά η διαφυγή στραγγισμάτων και η διαρροή ή μετανάστευση βιοαερίου από
την βάση και τα πλευρικά τοιχώματα του χώρου απόθεσης αποβλήτων.
➢ Για την άρτια εφαρμογή του συστήματος στεγάνωσης, οι κλίσεις των πρανών της
διαμορφωμένης λεκάνης υποδοχής απορριμμάτων να είναι της τάξης του 1:3 (ύψος
/ βάθος).
➢ Το στρώμα γεωλογικού φραγμού να προσδιορίζεται από τις γεωλογικές και
υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν κάτω από τον ΧΥΤΥ σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και εάν αυτό δεν είναι εφικτό να επιλέγονται οι αυστηρότερες
➢ Η τοποθέτηση του τεχνητού γεωλογικού φραγμού αφορά τόσο τον πυθμένα, όσο
και τα πρανή του ΧΥΤΥ και τίθεται επί της υποκείμενης επιφάνειας εξομάλυνσης.
➢ Το σύστημα μόνωσης του πυθμένα και των περιμετρικών πρανών του ΧΥΤΥ να
πληροί τις απαιτήσεις υδροπερατότητας και πάχους, οι οποίες όσον αφορά την
προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, έχουν
συνδυασμένο αποτέλεσμα ισοδύναμο με εκείνο που προκύπτει από Κ=10-9μ/s,
πάχους 1μ στρώμα αργίλου. Εάν το στρώμα γεωλογικού φραγμού δεν πληροί εκ
φύσεως τις ως άνω προϋποθέσεις, μπορεί τότε να συμπληρώνεται τεχνητά και να
ενισχύεται με άλλα μέσα που παρέχουν ισοδύναμη προστασία. Οι τεχνητά
σχηματιζόμενοι γεωλογικοί φραγμοί πρέπει να έχουν πάχος τουλάχιστον 0,5μ. Οι
απαιτούμενες ιδιότητες του προς εφαρμογή εδαφικού υλικού να αποδεικνύονται με
κατάλληλους προς τούτου ελέγχους τα αποτελέσματα των οποίων να είναι στη
διάθεση των ενδιαφερομένων.
➢ Η επιφάνεια του τεχνητού γεωλογικού φραγμού πρέπει να είναι ομοιογενής, λεία και
ομοιόμορφη και να μη περιέχει κόκκους μεγαλύτερους των 10χιλ.. Η κλίση της
στρώσης γεωλογικού φραγμού να είναι κατάλληλα διαμορφωμένη τουλάχιστον της
τάξης του 3% κατά πλάτος και τουλάχιστον 1% κατά μήκος ώστε να βοηθάει στην
αποστράγγιση ακόμα και στην περίπτωση αστοχία των αγωγών στραγγισμάτων.
➢ Η συμπύκνωση των επαλλήλων στρώσεων, πάχους 20-25εκ., του γεωλογικού
φραγμού να γίνεται εντός μικρού χρονικού διαστήματος, ώστε να αποφεύγεται η
παρατεταμένη έκθεση της επιφάνειας του υλικού στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Η διάστρωση του τεχνητού γεωλογικού φραγμού να πραγματοποιείται μόνο όταν το
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επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και η συμπύκνωση των επαλλήλων στρώσεων στα
πρανή του ΧΥΤΥ να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Σε περίπτωση που επιλεγεί η
μέθοδος συμπύκνωσης με οριζόντιες στρώσεις, η επιφάνεια μεταξύ των επάλληλων
στρώσεων να έχει μικρή κλίση προς το εσωτερικό του ΧΥΤΥ.
Πάνω από τον ανωτέρω τεχνητό γεωλογικό φραγμό και σε άμεση επαφή με αυτόν,
να τοποθετηθεί συνθετική γεωμεμβράνη από υλικό HDPE. Το πάχος των φύλλων
της μεμβράνης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5mm ως όριο. Το πλάτος των ρολών
να είναι τουλάχιστον 5μ. και το μήκος τουλάχιστον 150μ. Στα πρανή του χώρου με
κλίσεις μεγαλύτερες του 25% να τοποθετείται ανάγλυφη μεμβράνη και από τις δύο
πλευρές, ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ευστάθεια των συνθετικών
στεγανωτικών υλικών έναντι ολίσθησης.
Όλα τα γεωσυνθετικά υλικά να αγκυρώνονται σε κατάλληλες τάφρους αγκύρωσης,
περιμετρικά της λεκάνης στο ύψος του ορίου με επιτυγχανόμενο συντελεστή
αγκύρωση έναντι ολίσθησης 1,5.
Οι προδιαγραφές της συνθετικής γεωμεμβράνης να συνοδεύονται από τα
πιστοποιητικά ελέγχου του εγκεκριμένου οίκου παραγωγής αυτής (αντοχή σε
εφελκυσμό, σε σχισμό, διάτρηση, αποκόλληση κ.α.) και η τοποθέτησή της να γίνεται
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του εγκεκριμένου οίκου παραγωγής
της.
Κατά τη διάρκεια τοποθέτησης της συνθετικής γεωμεμβράνης να υπάρχει μέριμνα
για την αντιμετώπιση δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η θερμοκρασία
περιβάλλοντος να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 40ο C.
Η επίστρωση της συνθετικής γεωμεμβράνης να γίνεται κατά το δυνατόν σε μικρό
χρονικό διάστημα από την παραλαβή της στο έργο. Σε περίπτωση που για
διαφόρους λόγους η άμεση τοποθέτηση δεν είναι δυνατή, τότε να υπάρξει μέριμνα
αποθήκευσής της, με τρόπο ώστε να μην προκαλείται καταπόνηση ή διάρρηξή της.
Το ανώτατο όριο αποθήκευσης να μην υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
Να δοθούν εγγυήσεις τόσο για τα χαρακτηριστικά αντοχής της συνθετικής
γεωμεμβράνης, όσο και για την επί τόπου συγκόλληση/συρραφή της από
εξειδικευμένο προσωπικό. Κάθε σημείο συγκόλλησης να παρουσιάζει την ίδια
στεγανότητα και αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις με αυτή των μη
συγκολλημένων τμημάτων.
Η γεωμεμβράνη να προστατεύεται στην επάνω της επιφάνεια από γωνιώδεις
χάλικες, από μη υφαντό γεωύφασμα PP κατάλληλων αντοχών, για το οποίο
προηγουμένως να έχει αποδειχθεί ότι καλύπτει όλες τις απαιτήσεις προστασίας της
συνθετικής στρώσης (ελαχίστου βάρους 500g/μ2) και να συνοδεύονται από
πιστοποιητικά ελέγχου (αντοχή σε εφελκυσμό κλπ).
Πάνω από το γεωύφασμα προστασίας να τοποθετηθεί μια στρώση αποστράγγισης
πάχους τουλάχιστον 10εκ. από θραυστό υλικό, φτωχό σε ανθρακικό ασβέστιο έως
20% (πχ άμμο θαλάσσης), διαβάθμισης 16/32 με συντελεστή διαπερατότητας 103μ/s.

ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
➢ Να κατασκευαστεί κατάλληλο σύστημα συλλογής και απομάκρυνσης των
παραγόμενων στραγγισμάτων με αγωγούς από HDPE τουλάχιστον 6 atm (κύριων
και δευτερευόντων) στη ζώνη αποστράγγισης.
➢ Η διαστασιολόγηση και τοποθέτηση των αγωγών να γίνει σύμφωνα με τις ακραίες
εισροές στραγγισμάτων, που να αντιστοιχούν στη μέγιστη πλημμυρικής παροχής 20
ετίας (να μην είναι μικρότερη των Φ150 mm (τοπικά, για μικρή επιφάνεια συλλογής)
και θα πρέπει να επιτρέπει τον καθαρισμό και τον έλεγχό τους.
➢ Οι αγωγοί στραγγισμάτων να τοποθετηθούν με τα διάτρητα μέρη προς το επάνω
στα κατώτερα σημεία της στρώσης αποστράγγισης, σε αποστάσεις που να μην
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ξεπερνούν τα 40μ, να είναι υδραυλικά αποδοτικοί και να αντέχουν σε χημικές,
βιοχημικές και φυσικές καταπονήσεις, τόσο κατά τη φάση λειτουργίας, όσο και κατά
τη διάρκεια της μετέπειτα φροντίδας του ΧΥΤΥ.
Οι οπές του κάθε αγωγού να καλύπτουν τα 2/3 της επιφάνειάς του. Ο αγωγός παύει
να είναι διάτρητος λίγο πριν εξέλθει από το πρανές των απορριμμάτων.
Το σύστημα αγωγών και η ζώνη αποστράγγισης να κατασκευαστούν με τρόπο
ώστε να μη προκληθούν βλάβες, παραμορφώσεις ή μετατοπίσεις στο σύστημα
μόνωσης.
Τα στραγγίσματα να οδηγούνται μέσω φρεατίου συλλογής σε διθάλαμη δεξαμενή
καθίζησης – εξισορρόπησης στραγγισμάτων 150μ3 κατά ελάχιστον.
Τα απόβλητα από το θάλαμο εξισορρόπησης – αποθήκευσης όσο και ιλύς (σε
τακτά χρονικά διαστήματα) του θαλάμου καθίζησης να συλλέγονται και να
επανακυκλοφορούν στο σώμα του ενεργού ΧΥΤΥ.
Να προβλεφθεί σύστημα επεξεργασίας των στραγγισμάτων πριν την οριστική
διάθεσή τους εκτός ΧΥΤΥ, τουλάχιστον αντίστροφης όσμωσης.
Τα επεξεργασμένα απόβλητα να διατίθενται στο καθορισμένο αποδέκτη με
χαρακτηριστικά όπως αυτά θα προβλέπονται στη σχετική απόφαση και στη μελέτη
επαναχρησιμοποίησής τους.
Προτεινόμενες Τιμές Δεικτών

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε διάθεση ανεπεξέργαστων αποβλήτων.

Έργα συλλογής και διαχείρισης βιοαερίου (σε περίπτωση που απαιτηθεί και
λειτουργήσει)
➢ Το δίκτυο συλλογής του βιοαερίου να αποτελείται από κάθετα φρεάτια απαγωγής,
κατασκευασμένα υπό μορφή γεωτρήσεων Φ500, στα περαιωμένα κάθε φορά
απορριμματικά πρανή των λεκανών απόθεσης.
➢ Να επιτυγχάνεται ελεγχόμενη απαγωγή του βιοαερίου μέσω διάτρητων
κατακόρυφων αγωγών από HDPE τουλάχιστον Φ90. Οι αποστάσεις μεταξύ των
σημείων συλλογής βιοαερίου να είναι τουλάχιστον 40μ. Οι διάτρητοι αγωγοί να
τοποθετηθούν εντός στρώσης από αμμοχαλικώδες υλικό (διαβάθμισης 16/32) σε
απόσταση από την στρώση μόνωσης τουλάχιστον 2,0μ
➢ Οι αγωγοί μεταφοράς βιοαερίου να διαστασιολογηθούν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
εντός των αγωγών ταχύτητα αερίων κάτω των 10m/s.
➢ Στο επάνω μέρος των φρεατίων θα τοποθετηθούν βιοφίλτρα για τον καθαρισμό και
την απόσμηση των αερίων
➢ Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εμποδίζεται η εισροή υδάτων και
ατμοσφαιρικού αέρα στο παθητικό σύστημα απαγωγής βιοαερίου. Στους αγωγούς
μεταφοράς του βιοαερίου, σε κατάλληλα σημεία να εγκατασταθούν μονάδες
συλλογής συμπυκνωμάτων (αφύγρανση).
➢ Τα συμπυκνώματα που συλλέγονται εντός του απορριμματικού ανάγλυφου να
διαχέονται στα απορρίμματα. Τα συμπυκνώματα που συλλέγονται εκτός του
απορριμματικού ανάγλυφου να συλλέγονται στη δεξαμενή συλλογής
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στραγγισμάτων.
Να ληφθεί μέριμνα αντιεκρηκτικής προστασίας του συστήματος συλλογής
βιοαερίου.
Οι μέγιστες συγκεντρώσεις του βιοαερίου εντός των ορίων ΧΥΤΥ, να παραμένει
κάτω από 1% κ.ο. και του διοξειδίου του άνθρακα κάτω από 1,5% κ.ο.

Τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του ΧΥΤΥ
➢ Ο τρόπος απόθεσης των απορριμμάτων να γίνεται κατά διαμερίσματα
απορριμμάτων, ξεκινώντας από τα χαμηλότερα υψόμετρα με σταδιακή πλήρωση
του ωφέλιμου όγκου. Η κλίση του μετώπου εργασίας (πρανούς) να είναι της τάξης
του 1:3 (υ:β) ή και ηπιότερη. Η αρχική διάστρωση των απορριμμάτων εντός του
ΧΥΤΥ πάχους 30-40cm να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα σε σχέση με
αιχμηρά υλικά που μπορεί να επιφέρουν βλάβη στο σύστημα στεγάνωσης. Το
απορριμματικό ανάγλυφο πρέπει να είναι επισκέψιμο σε όλα τα σημεία στα οποία
προβλέπονται εργασίες διαχείρισης βιοαερίου και στραγγισμάτων και για αυτό η
διαμόρφωση αναβαθμών είναι απαραίτητη. Η επιφάνεια του τελευταίου
(επιφανειακού) κυττάρου να έχει κλίση έως 5%.
➢ Η εκφόρτωση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΥ να διενεργείται προς την διεύθυνση
του ανέμου. Η συμπίεση των απορριμμάτων να γίνεται με επαναλαμβανόμενη
διέλευση ερπυστριοφόρου προωθητή ή συμπιεστή (ή άλλο τρόπο ισοδύναμου
συστήματος συμπίεσης). Τα απορρίμματα να καλύπτονται με χωμάτινο κάλυμμα
πάχους 15-20cm σε καθημερινή βάση. Η αναλογία υλικού καθημερινής επικάλυψης
και απορριμμάτων να είναι της τάξης του 10-20%. Το υλικό επικάλυψης δεν πρέπει
να περιλαμβάνει τεμάχια βράχου μεγαλύτερης διαμέτρου από τα 15 cm. Να υπάρχει
πάντα αποθηκευμένη ποσότητα ικανού υλικού επικάλυψης για την κάλυψη αναγκών
τουλάχιστον μηνός.
➢ Η μεταφορά των απορριμμάτων στο χώρο διάθεσης να γίνεται με ειδικά
ανατρεπόμενα φορτηγά οχήματα (κλειστού τύπου απορριμματοφόρα). Όλα τα
εισερχόμενα απορριμματοφόρα οχήματα να ελέγχονται οπτικά πριν εναποθέσουν
τα απορρίμματά τους και περιοδικά να εκτελούνται δειγματοληψίες στο φορτίο τους.
➢ Να γίνεται καθαρισμός των τροχών των διακινούμενων απορριμματοφόρων στον
ειδικά κατασκευασμένο χώρο, μετά την εκφόρτωση, πριν την έξοδό τους από το
ΧΥΤΥ.
➢ Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού του παρασιτολογικού φορτίου
(μικροοργανισμοί, έντομα, ζωύφια, τρωκτικά κλπ) του ΧΥΤΥ.
➢ Το υλικό των επικαλύψεων πρέπει να έχει συντελεστή διαπερατότητας k της τάξης
του 10-5 έως 10-7m/s, ώστε αφ' ενός να αποστραγγίζεται επιφανειακά μεγάλη
ποσότητα ομβρίων, με κατάλληλες κλίσεις της επιφανείας, αφ' ετέρου να
επιτρέπεται η αργή κατείσδυση των στραγγισμάτων από στρώση σε στρώση αντί
αυτά να οδηγούνται εκτός του όγκου των απορριμμάτων.
➢ Εναλλακτικά σαν υλικό επικάλυψης μπορεί να χρησιμοποιηθούν αδρανή υλικά
κατάλληλων προδιαγραφών.
➢ Για την καλύτερη παρεμπόδιση της διασποράς μικροαπορριμμάτων, εφόσον
απαιτείται, να τοποθετούνται κοντά στο χώρο απόθεσης κινητά παραπετάσματα
μήκους 5μ και ύψους 3μ και ανάλογα με τη διεύθυνση των ανέμων. Τα υλικά που
θα συλλέγονται να οδηγούνται προς ταφή.
➢ Να εφαρμόζονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Έλεγχος – Παρακολούθηση – Επιτήρηση
➢ Απαιτείται η αυστηρή τήρηση συγκεκριμένου πρωτοκόλλου κατά τις δειγματοληψίες/
μετρήσεις/ αναλύσεις, την καταχώρηση στοιχείων και τη διατήρηση των
αποτελεσμάτων κατά τη φάση λειτουργίας του έργου.
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Ο υπεύθυνος φορέας λειτουργίας του έργου να τηρεί βιβλία λειτουργίας, ελέγχου και
παρακολούθησης τους, (επεξεργασία και αξιολόγησης στατιστικών στοιχείων) και
να διαβιβάζει σε ετήσια έκθεση με τα συγκεντρωτικά και επεξεργασμένα
αποτελέσματα, τις εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα στην αρμόδια υπηρεσία
περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
προκειμένου να αποδεικνύεται η τήρηση των τιθέντων περιβαλλοντικών όρων.
Πρόγραμμα μετρήσεων καθιζήσεων στον ΧΥΤΥ (ολικών ή και διαφορικών). Κατά τη
φάση λειτουργίας του έργου και κατά τη φάση της μετέπειτα φροντίδας, οι μετρήσεις
να γίνονται ετησίως και να σταματούν όταν η διαφορά μεταξύ δύο γειτνιαζόντων
μαρτύρων καθίζησης είναι μικρότερη της οριακής τιμής του εξαμήνου.
Οι αναλύσεις των στραγγισμάτων να πραγματοποιούνται σε αρμόδιο κρατικό φορέα
ή αναγνωρισμένο ιδιωτικό εργαστήριο. Οι παράμετροι που θα αναλύονται
οπωσδήποτε είναι: pΗ, COD, BOD, οσμές, αγωγιμότητα, θολερότητα, θερμοκρασία,
φαινόλες, As, Cd, Cu, Hg, Zn, πτητικά κυανίδια, φθορίδια, ολικός φώσφορος,
αμμωνιακό άζωτο, ολικά στερεά, αιωρούμενα στερεά, διαλυμένα στερεά. Το κόστος
των αναλύσεων βαρύνει το φορέα λειτουργίας του έργου.
Η συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης - από δείγμα αντιπροσωπευτικό της
μέσης σύνθεσης- να γίνονται:
α) Κατά την φάση λειτουργίας μηνιαίως για τον όγκο των στραγγισμάτων και ανά
τρίμηνο για την σύνθεση των στραγγισμάτων.
β) Κατά την φάση της μετέπειτα φροντίδας η συχνότητα των δειγματοληψιών και
αναλύσεων για τον όγκο και την σύνθεση των στραγγισμάτων να γίνεται ανά
εξάμηνο.
Για τον άμεσο εντοπισμό προβλημάτων σε όλο το δίκτυο συλλογής και απαγωγής
βιοαερίου να γίνονται σε τακτά διαστήματα έλεγχοι με κατάλληλη φορητή συσκευή,
η οποία θα ελέγχει την παροχή, την θερμοκρασία, την πίεση, όπως επίσης, και την
περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο, οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα, ώστε
να υπάρχει άμεση εξακρίβωση και καταγραφή του ποσοστού του κατώτερου ορίου
έκρηξης.
Η παρακολούθηση ενδεχόμενης υπεδάφιας διαφυγής του βιοαερίου εκτός ΧΥΤΑ να
διενεργείται, δια μέσω των περιμετρικών φρεατίων παρακολούθησης του βιοαερίου,
έξω από τα όρια της λεκάνης απόθεσης των απορριμμάτων. Σε περίπτωση
ανίχνευσης βιοαερίου, δείγματα θα αποστέλλονται για εργαστηριακή
χρωματογραφική ανάλυση.
Τα συστατικά του βιοαερίου που πρέπει να μετρούνται σε μακροπρόθεσμη βάση
είναι: μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο, ολικό χλώριο, ολικό φθόριο, ολικό
θείο, άζωτο, βενζόλιο, χλωροαιθάνιο. Η συχνότητα δειγματοληψίας των δυνητικών
εκπομπών αερίων κατά τη φάση λειτουργία να γίνεται μηνιαία ενώ κατά τη φάση
μετέπειτα φροντίδας να γίνεται ανά εξάμηνο.
Από τυχόν υπάρχουσες γεωτρήσεις κι εφόσον κριθούν κατάλληλες, σε κοντινή
απόσταση από τον ΧΥΤΑ να διενεργούνται δειγματοληψίες ποιότητας υδάτων (μία
ανάντη και μία κατάντη) πριν την έναρξη των εργασιών πλήρωσης, ώστε να
λαμβάνονται συγκριτικές τιμές αναφοράς για τις μελλοντικές δειγματοληψίες και
αναλύσεις. Οι έλεγχοι και οι ποιοτικές αναλύσεις των υπογείων υδάτων να
πραγματοποιούνται τουλάχιστον ανά τέσσερις μήνες. Οι παράμετροι που θα
μετρούνται είναι η αγωγιμότητα, η στάθμη και το pH. Η παρακολούθηση κρίνεται
αναγκαία ακόμη και όταν δεν υπάρχει υδροφορία. Για τον έλεγχο των επιφανειακών
υδάτων να υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη.
Τυχόν αστοχίες στην λειτουργία του έργου και τυχόν σημαντικές δυσμενείς
επιπτώσεις στο περιβάλλον που ενδεχομένως διαπιστωθούν κατά τις διαδικασίες
ελέγχου και παρακολούθησης, να γνωστοποιούνται αμέσως στις αρμόδιες
υπηρεσίες, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία λήψης επανορθωτικών μέτρων
και η επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων. Ο υπόχρεος διαχειριστής
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λειτουργίας του έργου υποχρεούται να συμμορφώνεται με την απόφαση των
αρμοδίων για το είδος και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των επανορθωτικών
μέτρων.
Από την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΥ να παύσει η λειτουργία του ΧΑΔΑ και να
ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης του σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Το πρόγραμμα ασφάλειας (πυρασφάλεια/ αποκατάστασης ποιότητας υδάτων/
χωματουργικά έργα) και οργάνωσης του έργου να κατατεθεί στην αρμόδια Δ/νση
Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής/ Τμήμα Περιβάλλοντος/ ΠΕ Πειραιά και Νήσων
και Δ/νση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.

Τήρηση αρχείων - Ετήσια έκθεση
➢ Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί βιβλία λειτουργίας, ελέγχου και
παρακολούθησης του ΧΥΤΥ (επεξεργασία και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων).
➢ Οι ετήσιες εκθέσεις να φυλάσσονται επί μία δεκαετία.
➢ Όλα τα πρωτογενή και επεξεργασμένα στοιχεία λειτουργίας, ελέγχου και
συντήρησης να φυλάσσονται στο κτίριο διοίκησης επί μία τριετία, υπό ηλεκτρονική
μορφή και να τίθενται στη διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας.
Αποκατάσταση και τερματισμός λειτουργίας του ΧΥΤΥ
➢ Μετά το πέρας λειτουργίας κάθε φάσης και του συνόλου του ΧΥΤΥ να ξεκινούν τα
έργα αποκατάστασης και μετέπειτα φροντίδας τους σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες
διατάξεις.
➢ Ο φορέας του έργου υποχρεούται στη μετέπειτα φροντίδα του χώρου και ειδικότερα
στη συντήρηση, παρακολούθηση και διενέργεια σχετικών ελέγχων για χρονικό
διάστημα που ορίζεται με σχετική Απόφαση. Στις εργασίες της μετέπειτα φροντίδας
περιλαμβάνονται και η συλλογή και η επεξεργασία των στραγγισμάτων, καθώς και η
διάθεση του βιοαερίου όπως και η σύνθεσή τους αλλά και οι εμφανιζόμενες
καθιζήσεις για μια δεκαετία μετά το τέλος των εργασιών της τελικής επικάλυψης
➢ Σε περίπτωση που από τη διενέργεια των ως άνω ελέγχων διαπιστωθούν
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την δημόσια υγεία ο φορέας του έργου το
γνωστοποιεί αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικίας Περιφέρειας
προκειμένου να καθορισθούν τα απαραίτητα επανορθωτικά μέτρα. Η αρμόδια
υπηρεσία Περιβάλλοντος να προβεί στην έκδοση σχετικής απόφασης με την οποία
να καθορίζονται το είδος και το χρονοδιάγραμμα των απαραίτητων επανορθωτικών
μέτρων.
➢ Η παρακολούθηση του βιοαερίου από το φορέα λειτουργίας σταματά όταν η μέγιστη
συγκέντρωση του βιοαερίου παραμένει κάτω από 1% κ.ο. και του διοξειδίου του
άνθρακα κάτω από 1,5% κ.ο. μετρούμενων σε όλα τα σημεία παρακολούθησης του
ΧΥΤΥ και σε μία περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, λαμβανομένων τουλάχιστον
σε 4 διαφορετικές χρονικές περιόδους.
➢ Όσον αφορά τις εργασίες αποκατάστασης να εξελίσσονται σταδιακά, ακολουθώντας
την παρακάτω διαδικασία:
1. Σύστημα προσωρινής κάλυψης του ΧΥΤΥ
Πάνω από το υλικό καθημερινής επικάλυψης, τοποθετείται στρώση
εξομάλυνσης πάχους τουλάχιστον 50 cm, από ομοιογενή υλικά με κόκκους
μεγίστης διαμέτρου 15 cm, που εφαρμόζεται με σκοπό την εξομάλυνση του
τελικού απορριμματικού αναγλύφου και την προσωρινή κάλυψη του ΧΥΤΥ με
περιορισμό της κατεισδύουσας ποσότητας ομβρίων υδάτων.
2. Σύστημα τελικής κάλυψης του ΧΥΤΥ, που τοποθετείται μετά την σταθεροποίηση
των καθιζήσεων του απορριμματικού αναγλύφου και περιλαμβάνει (από κάτω
προς τα πάνω):
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α)Στρώση συλλογής βιοαερίου, πάχους 30 cm, από χαλικώδες υλικό,
διαβάθμισης 16/32 και με τιμή υδροπερατότητας Κ>10 -3m/sec.
β)Γεωύφασμα διαχωρισμού κατάλληλων αντοχών και εν συνεχεία.
γ)Συμπυκνωμένο αργιλικό υλικό ελάχιστου τελικού πάχους τουλάχιστον 50 cm
και χαμηλής υδροπερατότητας (K<10-7m/sec). Οι προδιαγραφές και ο τρόπος
συμπύκνωσης του μονωτικού υλικού είναι ανάλογος με αυτόν του συστήματος
στεγάνωσης του πυθμένα του ΧΥΤΥ. Η στρώση αυτή να διαμορφωθεί με
τρόπο που να την καθιστά πρακτικά αδιαπέρατη από το ριζικό σύστημα των
φυτών. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή και τη διαμόρφωση αυτής της
στρώσης, θα πρέπει να καθοριστούν στα πλαίσια ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης
αποκατάστασης.
Εναλλακτικά προτείνεται και η λύση της ειδικής γεωμεμβράνης.
δ)Στρώση αποστράγγισης όμβριων υδάτων, πάχους τουλάχιστον 30 cm, από
χαλικώδες υλικό, διαβάθμισης 16/32mm και με τιμή υδροπερατότητας Κ>10-3
m/sec.
ε) Γεωύφασμα διαχωρισμού κατάλληλων αντοχών, βάρους 200g/m 2
στ)Στρώση από εδαφικό υλικό και φυτόχωμα συνολικού πάχους τουλάχιστον
1,00m για την φύτευση του χώρου, όπου η στρώση του φυτοχώματος θα έχει
ελάχιστο πάχος 50cm. Το υλικό επιφανειακής επικάλυψης του ΧΥΤΥ που
προβλέπεται για φύτευση να πληροί τους όρους φυσιολογικής ανάπτυξης των
φυτών. Η επιλογή των φυτών με κατάλληλο ριζικό σύστημα να καθοριστεί στα
πλαίσια ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης η οποία θα πρέπει να
συνταχθεί έγκαιρα πριν τη λήξη της ζωής του έργου. Για την αποκατάσταση να
προτιμηθούν είδη φυτών αυτόχθονα. Τα φυτά να συντηρηθούν για τα τρία
πρώτα χρόνια τουλάχιστον.
3. Μετά το τέλος των φαινομένων καθίζησης η κλίση της επιφάνειας του ΧΥΤΥ να
είναι κατ' ελάχιστον 5% αλλά να μην υπερβαίνει την τιμή 1:4 (υ:β).
4. Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ
1572/Β/16.12.2002) και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 αυτής περί της
Διαδικασίας παύσης της λειτουργίας και μετέπειτα φροντίδας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν και
προτείνονται από την Περιβαλλοντική Μελέτη εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους
προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους
ΙΙΙ) Επιπρόσθετες επισημάνσεις:
 κατά το σχεδιασμό του έργου και της κατασκευής του να τηρούνται οι επιταγές της
ΥΑ Η.Π. 4641/232/2006 (ΦΕΚ 168/Β` 13.2.2006) περί «Καθορισμού τεχνικών
προδιαγραφών μικρών χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων σε νησιά και
απομονωμένους οικισμούς». Η σύνταξη σχετικής υδρολογικής και υδρογεωλογικής
μελέτης πριν την οριστικοποίηση των έργων, μπορεί να επιτρέψει την επιλογή και
λιγότερο αυστηρών επιλογών από τους προτεινόμενους
 να πραγματοποιηθεί περιμετρική φύτευση του συνολικού οικοπέδου των
εγκαταστάσεων και διαμόρφωση ικανού φυτοφράκτη με χρήση ενδημικών ταχυαυξή
μη κωνοφόρων φυτών για την εξυπηρέτηση αισθητικών, οπτικών, ακουστικών,
οσμικών και πυροπροστατευτικών διορθωτικών μέτρων
 για την μείωση του όγκου των επεξεργαζομένων, προτείνεται η υποστήριξη μέρους
των ακόλουθων προγραμμάτων: ανακύκλωσης στην πηγή, ενίσχυσης
επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών, περιεκτών και πρακτικών, προγραμμάτων
ανταποδοτικής ανακύκλωσης, συνεργασιών στη διαχείριση των ανακυκλωσίμων με
το ηπειρωτικό τμήμα της περιφέρειας. Επίσης προτείνεται ενίσχυση του
περιορισμού των οργανικών μέσω προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης και
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αξιοποίησης αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και φυτικών υπολειμμάτων
 ο Δήμος σε συνεργασία με τα αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης θα
πρέπει να ωθήσει του δημότες και λοιπούς καταναλωτές προς την κατεύθυνση της
ελαχιστοποίησης των παραγομένων αποβλήτων και προς την αξιοποίηση των
οργανικών, διαμορφώνοντας και οργανώνοντας κατάλληλα το δίκτυο συλλογής
 θα απαιτηθεί χαρακτηρισμός του
εγγύς αποδέκτη για τη διάθεση των
επεξεργασμένων όπως και έγκριση της μελέτης επαναχρησιμοποίησής τους
 θα απαιτηθεί αδειοδότηση της δραστηριότητας από την αρμόδια υπηρεσία Δ/νση
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι.
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ.
Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια
Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Χρ. Τατάγια,
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,
- ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ε. Αποστολόπουλος.
Λευκό δήλωσαν :
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ.κ. Δ. Κουτσούμπα, Η. Λοΐζος,
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ. Ε.
Αβραμοπούλου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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