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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 451/2014
Σήµερα 16/12/2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ.
οικ.245730/10-12-2014 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, της υπ’
αριθµ. πρωτ. οικ. 245917/11-12-2014 (ορθής επανάληψης) καθώς επίσης της υπ’
αριθµ.
πρωτ.
οικ.246625/11-12-2014
συµπληρωµατικής
και
της
υπ’αριθµ.πρωτ.οικ.249336/15-12-2014 συµπληρωµατικής, που κοινοποιήθηκαν
νόµιµα στις 10/12/2014, 11-12-2014 και 15-12-2014 αντίστοιχα στην
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε
καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 5ο
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Μελέτη επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων ∆ήµου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας για τη συνολική δυναµικότητα 80.000 Ι.Π».
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα τριών (83) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου
Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.
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Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη,
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος,
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη,
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη
Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος,
Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης
Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα,
∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης),
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος
(Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος
Κυριάκος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος,
Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος,
Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού
Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική,
Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης),
Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μαυρίκος Γεώργιος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα,
Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος,
Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά
Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Πάντζας Σπυρίδων,
Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός
Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης,
Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου
Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιµιλία,
Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα,
Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Αποστολοπούλου Μαλάµω, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, Καµάρας
Παύλος, Κουµουτσάκος Γεώργιος, Κωστόπουλος Νικόλαος, Μαντούβαλος Πέτρος,
Παναγιώταρος Ηλίας, Παφίλης Αθανάσιος, Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης,
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Ψαραδέλης
Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Ευτυχία Παπαδηµητρίου και Ευανθία Ζαλοκώστα.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στoν Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Α.
Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ'
αριθµ. πρωτ. 148331/1-12-2014 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας Αττικής , η οποία έχει σταλεί µε την πρόσκληση.
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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει οµόφωνα
Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου «Μελέτη επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων ∆ήµου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας για τη συνολική δυναµικότητα 80.000 Ι.Π», µε την
προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην
ανωτέρω εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος
της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι έχουν ως εξής:
Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις:
1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και
όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός
Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης.» 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.
2. Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά: Π∆ 116/04 (Π∆ 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…»
3. Μεταχειρισµένα ελαστικά: Π∆ 109/04 (Π∆ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι
για την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των
οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».
4. 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
5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού: Π∆ 117/04
(ΦΕΚ 80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική
διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού>>
όπως έχει τροποποιηθεί και καταργηθεί σχετικά από την ΥΑ
ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 (ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) «Καθορισµός
κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά µε τα
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)», του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και
άλλες διατάξεις»
6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01)
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7. Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): Π∆ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04)
«Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των
Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»
8. 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/83-2011) όπως τροποποιήθηκε µε την µε ΑΠ: 191002/5-9-2013
(ΦΕΚ2220/Β΄/9-9-2013) «Τροποποίηση της υπ’αριθµ 145116/2011
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισµός µέτρων, όρων και
διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών
αποβλήτων (Β΄354) και συναφείς διατάξεις» και την µε ΥΓ 179182/79
Απόφαση Νοµαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965
(Β' 138) Υγειονοµική ∆ιάταξη 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 ∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008
(Β' 2089). Την ΚΥΑ 5673/400/5-3-1997 (ΦΕΚ192/Β΄/14-3-1997) περί
«Μέτρων και όρων για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων»
9. Ιλύς
Βιολογικού
Καθαρισµού:
Την
ΥΑ
80568/4225/1991
(ΦΕΚ641/Β΄/7-08-1991) περί «Μεθόδων όρων και περιορισµών για την
χρησιµοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία
οικιακών και αστικών λυµάτων»
10. Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-062006) «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 ∆εκεµβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ.
19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων”.
11. ∆ιαχείριση 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) Π∆51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισµού, Μέτρων και
∆ιαδικασιών 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
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12.

13.

14.

15.

16.

ανθρώπινης κατανάλωσης»
Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια
εκποµπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.∆.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.∆.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 φορτωτώνεκσκαφέων» 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 Π∆
1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.
∆οµικά 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),
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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/30-62009) 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΄/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.

Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της
υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να
εφαρµόζονται:
Γενικές Ρυθµίσεις
 Οι αναφερόµενοι όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους,
αφορούν:
o τον κύριο του έργου (∆ήµο),
o τις αρµόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για την κατασκευή και λειτουργία
του έργου,
o όλους όσους 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 λειτουργία του έργου,
o τον ανάδοχο του έργου.
 Κατά τις διαδικασίες δηµοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του
αναφερόµενου στο θέµα έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες
και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
o η πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο, και
o η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων
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περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλόµενων σε ενέργειες ή παραλείψεις
του ανάδοχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των πάσης φύσεως συνοδών έργων ή
δραστηριοτήτων που τυχόν απαιτηθούν για την κατασκευή και λειτουργία
του έργου, σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από την παρούσα
Απόφαση, θα πραγµατοποιείται από την Αρχή που είναι αρµόδια για την
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου, σύµφωνα µε την εκάστοτε
ισχύουσα Νοµοθεσία.
Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την
κατασκευή και λειτουργία του έργου θα πρέπει προηγουµένως να έχουν
χορηγηθεί όλες οι προβλεπόµενες από την κείµενη Νοµοθεσία άδειες και
εγκρίσεις.
Σε περίπτωση που τµήµατα του έργου εµπίπτουν εντός του χώρου του
αιγιαλού θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται για την
παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας για την εκτέλεση των έργων, όπως
ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν2971/01 περί αιγιαλού και
παραλίας
Σε περίπτωση που αγωγοί διασταυρώνονται µε δίκτυα κοινής ωφελείας θα
πρέπει η κατασκευή τους να γίνεται µετά από συνεννόηση και σύµφωνα µε
τις υποδείξεις της οικείας Εταιρίας Κοινής Ωφέλειας.
Στην περίπτωση που αγωγός αναρτάται σε φορέα τεχνικού έργου (γέφυρα
οδικού δικτύου), πριν την υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να υποβληθεί
τεχνική έκθεση προς έγκριση στην αρµόδια ∆/νση Τεχνικών έργων
Για οποιαδήποτε παρέµβαση σε υφιστάµενο οδικό δίκτυο θα πρέπει πριν
την κατασκευή των έργων να ενηµερωθεί εγγράφως η αρµόδια Τεχνική
Υπηρεσία και οι εργασίες να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της.
Πριν την έναρξη κατασκευής του όποιου αγωγού διάθεσης λυµάτων θα
πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως οι αρµόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες,
τουλάχιστον 15 ηµέρες νωρίτερα. Οι εργασίες για την κατασκευή του
όποιου έργου θα πρέπει να γίνονται υπό την εποπτεία των αρµοδίων
Αρχαιολογικών Υπηρεσιών και σύµφωνα µε τις υποδείξεις τους.
Για οποιαδήποτε εργασία αντικατάστασης αγωγού, εξοπλισµού κλπ ή
τροποποίησης της εγκατάστασης να υποβάλλεται αίτηση ενηµέρωσης και
διερεύνηση τροποποίησης και της αντίστοιχης ΑΕΠΟ από την αρµόδια
υπηρεσία
Οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης πχ για την εκτέλεση εργασιών
συντήρησης κλπ θα πρέπει να περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή και να
αποφεύγονται καταστροφές φυτοφρακτών µεµονωµένων δέντρων ή
συστάδων
Για οποιαδήποτε χωµατουργική εργασία ή εργασία µε µεταφορά αδρανών
να λαµβάνονται όλα τα δέοντα µέτρα για τον περιορισµό των εκλύσεων
αερίων ρύπων και σωµατιδίων (σκόνης κλπ) ενώ τα παραγόµενα
απόβλητα εκσκαφής ή καθαιρέσεων να διατίθενται σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία περί ΑΕΚΚ.
Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από
κάθε είδους λάδια, καύσιµα, διαλύτες, χηµικά κλπ, καθώς και η απόρριψη
των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων στο έδαφος. Τα προς χρήση
ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε στεγασµένο χώρο, ενώ
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τα χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια ή οι διαρροές τους να συγκεντρώνονται
και να διατίθενται σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α/2.3.2004)
«Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/ 2001/ 1996 ’Καθορισµός µέτρων και
όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιούµενων ορυκτελαίων (Β 40)’’.
Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων λιπαντικών ελαίων», την ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ
383/Β/28.3.06), την ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β/30.6.06) και την ΚΥΑ
8668/2.3.07 (ΦΕΚ 2877Β/07), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Η διάταξη και ο σχεδιασµός των επί µέρους µονάδων θα πρέπει να
εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα (χωροταξική οµαδοποίηση των
εγκαταστάσεων ανάλογα µε τη λειτουργία τους, µείωση των αποστάσεων
ενδιάµεσης µεταφοράς λυµάτων και ιλύος), την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση της διαθέσιµης έκτασης και την καλύτερη δυνατή προσαρµογή
και ενσωµάτωση των µονάδων στην τοπογραφία της περιοχής, ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι αλλοιώσεις του ανάγλυφου της περιοχής επέµβασης.
Κατά τον σχεδιασµό των κτισµάτων της µονάδας, να λαµβάνεται υπόψη η
αρχιτεκτονική και η αισθητική εικόνα της περιοχής (κατασκευή υπόγειων
δεξαµενών και χαµηλών κτιρίων, όσο βέβαια επιτρέπουν οι κανονισµοί
λειτουργίας η/µ εξοπλισµού), για να επιτευχθεί η αρµονική ένταξη της
εγκατάστασης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δοµηµένου και του
φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
Να γίνει αποκατάσταση του τοπίου του χώρου του ΕΕΛ, µε φυτεύσεις .
Η αποξηραµένη ιλύς δύναται να διατίθεται σε εγκεκριµένο χώρο διάθεσης
στερεών αποβλήτων.

Συλλογή και επεξεργασία βοθρολυµάτων
 Η µονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων να περιλαµβάνει:
- θέσεις εκκένωσης βοθρολυµάτων
- εσχάρωση – εξάµµωση
- δεξαµενή εξισορρόπησης µε σύστηµα αερισµού και ανάδευσης
- αντλιοστάσιο για διοχέτευση των βοθρολυµάτων στο φρεάτιο εισόδου της
κυρίως µονάδας
 Η δεξαµενή βοθρολυµάτων να είναι κλειστή και εφοδιασµένη µε κατάλληλη
διάταξη ανάµειξης και αερισµού και απόσµισης
 Ο χώρος υποδοχής των βοθρολυµάτων να διατηρείται ιδιαίτερα καθαρός
για την αποφυγή δηµιουργίας εστίας εντόµων
 Η εκκένωση των βυτιοφόρων να γίνεται µέσω ταχυσυνδέσµων που
συνδέονται απευθείας µε τον αγωγό εκκένωσης
 Να γίνεται έλεγχος του περιεχοµένου των βυτιοφόρων προτού εκκενωθούν
στη δεξαµενή υποδοχής
 Να προβλέπεται παροχή νερού για την έκπλυση των εξαρτηµάτων των
βυτιοφόρων. Προτείνεται η χρήση του βιοµηχανικού νερού της
εγκατάστασης
 Το χρονοδιάγραµµα µεταφοράς βοθρολυµάτων να γίνεται µε ευθύνη του
φορέα λειτουργίας του έργου και µε σκοπό να ελαχιστοποιούνται οι
δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η όχληση των κατοίκων
 Να γίνεται βαθµιαία διοχέτευση των βοθρολυµάτων στο φρεάτιο άφιξης
των λυµάτων, ώστε να µην επηρεάζεται η λειτουργία της ενεργού ιλύος.
Να αποφεύγεται η υπερφόρτωση της εγκατάστασης µε βοθρολύµατα
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Συλλογή, µεταφορά και είσοδος των λυµάτων στην εγκατάσταση
Σχεδιασµός και λειτουργία αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσης
 Στα αντλιοστάσια προσαγωγής των ακαθάρτων, θα πρέπει να γίνονται οι
απαραίτητες προβλέψεις για την αποφυγή πληµµυρίσµατος κατά τη
διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων και λειτουργίας τους λόγω βλάβης
(πρόβλεψη κατάλληλων διατάξεων και δεξαµενών υπερχείλισης,
κατάλληλος σχεδιασµός για την ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων
υπερχείλισης) και αποφυγή έκλυσης δυσοσµιών (σωστός σχεδιασµός των
αντλιοστασίων µε την εφαρµογή συστηµάτων αερισµού και απόσµησης).
Ειδικότερα σε κάθε αντλιοστάσιο προσαγωγής ακαθάρτων:
- Να τοποθετηθεί ανοξείδωτη εσχάρα (χειροκαθαριζόµενη) στο φρεάτιο
εισόδου του, ώστε να αποµακρύνονται τα µεγάλα αντικείµενα
- Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία αντλιών και να χρησιµοποιούνται
εναλλάξ για την οµοιόµορφη φθορά τους
- Να προβλεφθεί σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου.
- Να υπάρχει διαθέσιµο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ανάλογης ισχύος, ώστε
να καλύπτεται η οµαλή λειτουργία του αντλιοστασίου σε περιπτώσεις
διακοπών παροχής ρεύµατος από το δίκτυο.
 Θα πρέπει να προβλεφθεί, να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί άµεσα και
το υπόλοιπο έργο της αποχέτευσης της λοιπής εξυπηρετούµενης περιοχής
και να γίνουν όλες οι απαραίτητες συνδέσεις σε αυτό, αφού προηγηθεί
τροποποίηση της παρούσας απόφασης.
 Το αποχετευτικό δίκτυο της εξυπηρετούµενης από την εγκατάσταση
περιοχής να είναι χωριστικού τύπου
 Να προβλεφθεί ο άρτιος τεχνικός σχεδιασµός του δικτύου αποχέτευσης,
καθώς και η οµαλή είσοδος των λυµάτων στο φρεάτιο άφιξης της
εγκατάστασης.
 Να εξασφαλιστεί η στεγανότητα των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών και
των αντλιοστασίων της περιοχής, µε χρήση ανθεκτικών υλικών στην
διάβρωση.
 Η ταχύτητα των λυµάτων στους κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς
(ΚΑΑ) δεν θα πρέπει να προσεγγίζει την ελάχιστη τιµή αυτοκαθαρισµού
του αγωγού, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποφευχθεί η στροβιλώδης
ροή.
 Να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα, καθώς και τα µέτρα
αντιµετώπισης δυσλειτουργιών του δικτύου αποχέτευσης, ώστε να
αποφεύγεται η δηµιουργία οχλήσεων στους περιοίκους και το περιβάλλον.
 Να περιορισθεί η χρήση διατάξεων υπερχείλισης στις απολύτως
απαραίτητες. Για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και
λεπτοµερής ενηµέρωση των αρµόδιων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και
Υγείας της οικείας Περιφέρειας
 Να καταγράφονται οι περιπτώσεις χρήσης των αγωγών υπερχείλισης του
δικτύου ακαθάρτων µε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, στα οποία
θα αναφέρονται τουλάχιστον η ηµεροµηνία, η διάρκεια του επεισοδίου και
µία εκτίµηση της ποσότητας των λυµάτων που διέφυγαν στο περιβάλλον.
 Η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών να γίνεται µε συστηµατικό τρόπο και
να αποτελεί τη βάση για περαιτέρω ενέργειες βελτίωσης της λειτουργίας
του όλου δικτύου αποχέτευσης.
 Σε ότι αφορά τη διέλευση των αγωγών µεταφοράς λυµάτων από τα ρέµατα
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της περιοχής να ληφθούν µέτρα για τη διατήρηση της κοίτης του ρέµατος
και την επάρκεια της διατοµής του, για το πέρασµα του αγωγού λυµάτων
στην απέναντι όχθη (κάθετη διέλευση αγωγού από ρέµα). Η κάθετη
διέλευση πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε τις µικρότερες δυνατές
παρεµβάσεις στο κάθε ρέµα και ταυτόχρονα µε τρόπο κατάλληλο για την
ασφάλεια του αγωγού αλλά και του ρέµατος. Σε όσα σηµεία υπάρχει
παράλληλη διέλευση αγωγού δίπλα σε ρέµα, ο αγωγός πρέπει να απέχει
απόσταση τουλάχιστον 5 µέτρα από την όχθη.
Οι αγωγοί µεταφοράς των λυµάτων να µην τοποθετηθούν άνωθεν
υφιστάµενων αγωγών δικτύων ύδρευσης.
Να γίνεται τακτικός έλεγχος της ορθής λειτουργίας των µηχανηµάτων των
αντλιοστασίων.
Να γίνεται τακτική αποµάκρυνση των εσχαρισµάτων από τις σχάρες
εισόδου των λυµάτων στη δεξαµενή των αντλιοστασίων. Τα απορρίµµατα
που συλλέγονται στις σχάρες και τα φρεάτια επιθεωρήσεις (άχρηστες ύλες
όπως χαρτί, πλαστικό, µέταλλα και εσχαρίσµατα) – να αποµακρύνονται
τακτικά και η διάθεσή τους να γίνεται σε νόµιµους χώρους διάθεσης από
αδειοδοτηµένους φορείς.
Ο φορέας του έργου να µεριµνήσει για την κατασκευή των Α/Σ σε
απόσταση όσο το δυνατόν µεγαλύτερη από κατοικίες.

Είσοδος λυµάτων στην εγκατάσταση
 Από το κεντρικό (τελικό) αντλιοστάσιο συλλογής των λυµάτων της
εξυπηρετούµενης περιοχής (Α0) τα λύµατα οδηγούνται µε διπλό
καταθλιπτικό αγωγό στα έργα εισόδου (φρεάτιο άφιξης) της εγκατάστασης.
 Το φρεάτιο άφιξης και αρχικού µερισµού των λυµάτων και οι
χονδροεσχάρες θα πρέπει:
o Να είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να δέχονται τη µέγιστη παροχή
των λυµάτων της εξυπηρετούµενης από την εγκατάσταση περιοχής
o Να είναι κλειστό, στεγανό όσον αφορά την έκλυση οσµών και εύκολα
επισκέψιµο
o Να έχει διπλό θάλαµο εισόδου
o Να περιλαµβάνει σύστηµα αερισµού και ανάµιξης των εισερχόµενων
λυµάτων
o Ο χώρος να αερίζεται και να εξαερίζεται πολύ καλά, να έχει σύστηµα
απόσµησης και να προβλεφθεί χώρος συγκέντρωσης των
εσχαρισµάτων.
o Εντός του κτιρίου να υφίσταται κατάλληλος ανυψωτικός µηχανισµός
Επεξεργασία λυµάτων
Το στάδιο της εσχάρωσης να περιλαµβάνει τουλάχιστον µια µηχανικά
αυτοκαθαριζόµενη εσχάρα και ένα κανάλι παράκαµψης µε απλή εσχάρα.
Ειδικότερα θα πρέπει:
o Η διάταξη των καναλιών να είναι τέτοια ώστε σε περίπτωση βλάβης ή
έµφραξη της µίας εσχάρας τα λύµατα να υπερχειλίζουν προς το κανάλι
της άλλης εσχάρας.
o Να διασφαλίζονται οι οµαλές συνθήκες υδραυλικής λειτουργίας και να
διατηρούνται κατάλληλες ταχύτητες για την αποφυγή επικαθήσεων
φερτών.
o Τα συλλεγόµενα εσχαρίσµατα να συµπιέζονται µηχανικά σε πρέσα, να
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συγκεντρώνονται σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης και να
αποθηκεύονται προσωρινά µέσα στο κτίριο της εσχάρωσης.
o Τυχόν κακοσµίες κατά την αποθήκευση να καταπολεµούνται µε
χλωράσβεστο.
Στους αεριζόµενους εξαµµωτές να επιτυγχάνεται επαρκής αποµάκρυνση
της άµµου (µε διάµετρο µεγαλύτερη τουλάχιστον από 0,2mm).
Να προβλεφθεί διάταξη συλλογής και αποµάκρυνσης των λιπών και
ελαίων.
Οι διατάξεις µεταφοράς των εσχαρισµάτων, της άµµου και των λιπών να
είναι κλειστές.
Η συλλεγόµενη άµµος να οδηγείται σε στραγγιστήριο. Τα συλλεγόµενα
στραγγίσµατα να επιστρέφουν στο φρεάτιο εισόδου.
Να γίνεται έγκαιρη και τακτική αποκοµιδή των εσχαρισµάτων, της άµµου
και λιπών, ώστε να µη δηµιουργούνται εστίες συγκέντρωσης εντόµων
ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες.
Το φρεάτιο εισόδου, η εσχάρωση και η εξάµµωση να είναι καλυµµένα και
συνδεδεµένα µε το σύστηµα απόσµησης.
Πριν την τροφοδοσία των λυµάτων στον βιολογικό αντιδραστήρα θα
κατασκευαστεί δεξαµενή εξισορρόπησης των εισερχόµενων παροχών η
οποία εξασφαλίζει το πλεονέκτηµα της εξοµάλυνσης της ροής σε
περίπτωση µεγάλων διακυµάνσεων αλλά και της εξοικονόµησης της
ενέργειας, διότι υπάρχει σταθερή κατανάλωση σε όλο το 24ωρο.
Η τροφοδοσία του έργου µετά την εξάµµωση (δεξαµενή εξισορρόπησης)
να µπορεί να αποµονωθεί πλήρως µε θυροφράγµατα, ώστε να είναι
δυνατή η γενική παράκαµψη του έργου µέσω αγωγού απευθείας στο
φρεάτιο εξόδου. Αυτός θα είναι και ο κεντρικός αγωγός παράκαµψης (by
pass) της εγκατάστασης. Να περιορισθεί η χρήση του by-pass στις
απολύτως αναγκαίες ελάχιστες περιπτώσεις. Για τις περιπτώσεις αυτές θα
πρέπει να υπάρχει πλήρης και λεπτοµερής ενηµέρωση των αρµοδίων
Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Στο στάδιο της βιολογικής επεξεργασίας ο βιοαντιδραστήρας να είναι
υψηλής συγκέντρωσης σε βιοµάζα , η οποία θα βρίσκεται σε αιώρηση µε
τη βοήθεια διαχυτήρων λεπτής φυσαλίδας στις νέες εγκαταστάσεις και µε
κατάλληλη ρύθµιση και προγραµµατισµό των αεριστήρων στις
υφιστάµενες εγκαταστάσεις και η διαύγαση των επεξεργασµένων λυµάτων
να γίνεται σε ενσωµατωµένη διάταξη διαχωρισµού εντός της µονάδας της
βιολογικής επεξεργασίας Ο αντιδραστήρας να είναι κατάλληλα
διαµερισµατοποιηµένος σε χώρο αερισµού, χώρο αιωρούµενης βιοµάζας
(απονιτροποίησης-διαύγασης), και χώρο συλλογής της εκροής.
Η τροφοδότηση των λυµάτων προς τις δεξαµενές βιολογικής επεξεργασίας
θα γίνεται µέσω αγωγού µε διάταξη µερισµού. Η βιολογική βαθµίδα
περιλαµβάνει 4 ανεξάρτητες γραµµές επεξεργασίας µε 3 δεξαµενές ανά
γραµµή στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις και 4 ανεξάρτητες γραµµές µε 1
δεξαµενή ανά γραµµή στις σχεδιαζόµενες εγκαταστάσεις.
Η κάθε µία από τις γραµµές επεξεργασίας να περιλαµβάνει ξεχωριστές
δεξαµενές για την αερόβια επεξεργασία, την νιτροποίηση και την
απονιτροποίηση.
Η µονάδα βιολογικής επεξεργασίας να διαθέτει τις παρακάτω ζώνες
επεξεργασίας:
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Ζώνη απονιτροποίησης (ανοξικές συνθήκες)
 Να υπάρχει διάταξη ικανής ανάµιξης στις κατάλληλες θέσεις, ώστε
να διατηρείται το µίγµα λυµάτων βιοµάζας σε αιώρηση χωρίς να
αερίζονται τα λύµατα και να µη δηµιουργούνται αδρανείς περιοχές
µε προβλήµατα οσµών.
o Ζώνη βιοαποδόµησης µείωσης οργανικού φορτίου (αερόβιες συνθήκες
µε διάχυση αέρα)
 Το σύστηµα αερισµού να είναι επαρκώς διαστασιολογηµένο, ώστε
να µη δηµιουργούνται περιοχές µε αναερόβιες συνθήκες. Οι
χρησιµοποιούµενες διατάξεις αερισµού θα πρέπει να εξασφαλίζουν
την επαρκή ανάµιξη όλου του περιεχοµένου της δεξαµενής
αερισµού, ώστε να µην παρατηρούνται καθιζήσεις ενεργού ιλύος
στις γωνίες της δεξαµενής.
o Ζώνη νιτροποίησης (αερόβιες συνθήκες).
 Να υπάρχει διάταξη προσθήκης κροκιδωτικού έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται χηµική αποφωσφόρωση σε περίπτωση που η
βιολογική αποφωσφόρωση δεν επιτυγχάνει τα απαιτούµενα όρια .
o Ζώνη τελικής καθίζησης – διαύγαση υγρού
 Η παραγόµενη λάσπη πρέπει να είναι πλήρως σταθεροποιηµένη.
Για το λόγο αυτό να γίνει προσεκτική διαστασιολόγηση των όγκων
αερισµού και σταθεροποίησης καθώς και των διατάξεων αερισµού.
Στις µη αεριζόµενες δεξαµενές (δεξαµενή επιλογέα, αναερόβιες δεξαµενές,
ανοξικές
δεξαµενές
κλπ,
βιολογικής
αποφωσφόρωσης,
προαπονιτρικοποίησης) να υπάρχει διάταξη ικανής ανάµιξης στις
κατάλληλες θέσεις, ώστε να διατηρείται το µείγµα λυµάτων βιοµάζας σε
αιώρηση χωρίς να αερίζονται τα λύµατα και να µη δηµιουργούνται
αδρανείς περιοχές µε προβλήµατα οσµών
Στις δεξαµενές αερισµού να γίνεται περιορισµός των θορύβων και της
εκποµπής σταγονιδίων από τις διατάξεις αερισµού µε τη χρησιµοποίηση
ειδικών σιγαστήρων και πετασµάτων
Το σύστηµα αερισµού να είναι επαρκώς διαστασιολογηµένο ώστε να µη
δηµιουργούνται περιοχές µε αναερόβιες συνθήκες
Οι φυσητήρες αερισµού όπως και οι αεριστήρες αντίστοιχα του
συστήµατος να είναι εγκατεστηµένοι εντός ηχοµονωτικού κλωβού, ώστε να
µειώνονται οι θόρυβοι.
Να γίνεται τακτικός καθαρισµός των τοιχωµάτων των δεξαµενών αερισµού
για την αποφυγή δηµιουργίας αναερόβιου στρώµατος
o










∆εξαµενές Καθίζησης
 Στις δεξαµενές καθίζησης να γίνεται τακτικός καθαρισµός των ξέστρων
των υπερχειλιστών, καθώς και των τοιχωµάτων των δεξαµενών
 Να τοποθετηθούν προστατευτικά πετάσµατα γύρω από τις δεξαµενές
δευτεροβάθµιας καθίζησης ή κόφτρες µέσα στις δεξαµενές, σε θέσεις που
να µειώνουν την επίδραση του ανέµου στην υγρή µάζα. Να γίνεται
τακτικός καθαρισµός των ξέστρων των υπερχειλιστούν καθώς και των
τοιχωµάτων των δεξαµενών. Να γίνεται γρήγορη αποµάκρυνση της
λάσπης και των επιπλεόντων αφρών από τις για να αποφευχθεί η
αναερόβια αποδόµηση και η δηµιουργία δυσοσµιών.
 Η λάσπη που καθιζάνει στη χοάνη του πυθµένα των δεξαµενών θα πρέπει
να αποµακρύνεται γρήγορα
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Από τη µονάδα καθίζησης τα λύµατα να οδηγούνται σε δίαυλο τύπου
Parshall για τη µέτρηση της παροχής για τη διατήρηση της στάθµης.

Απολύµανση επεξεργασµένων λυµάτων
 Η απολύµανση των επεξεργασµένων λυµάτων να γίνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 145116/2011. Και στα δύο τµήµατα της ΕΕΛ
υφιστάµενο και νέο έχει προβλεφθεί η απολύµανση µε τη χρήση
λαµπτήρων UV η επάρκεια και η αποτελεσµατικότητα της οποίας αλλά και
η ευχέρεια ελέγχου της αποτελεσµατικότητας του ελέγχου να
διαπιστώνονται µέσα από κατάλληλη µελέτη σύµφωνα µε την εν λόγω
ΚΥΑ
 Σε περίπτωση εφαρµογής και /ή χλωρίωσης αυτή θα πρέπει να
εξασφαλίζεται
συγκέντρωση
υπολειµµατικού
χλωρίου
≥0,2mg/l,
εµβολοειδής ροή και ελάχιστος χρόνος επαφής 60min, ενώ η αναγκαιότητα
αποχλωρίωσης πριν από την επαναχρησιµοποίηση θα πρέπει να
εξετάζεται
κατά
περίπτωση.
Αποκλείεται
η
χλωρίωση
των
ανεπεξέργαστων ή ηµιεπεξεργασµένων λυµάτων.
 Σε περίπτωση χλωρίωσης, η απολύµανση των επεξεργασµένων λυµάτων
να γίνεται µε υποχλωριώδες νάτριο (NaOCI) (περιεκτικότητας 14% σε
ενεργό χλώριο), έτσι ώστε στο τέλος να ανιχνεύεται υπολειµµατικό χλώριο
0,3÷0,5 mg/l
 Μετά τη χλωρίωση τα απολυµασµένα λύµατα οδηγούνται µέσω
υπερχείλισης στο φρεάτιο αποχλωρίωσης όπου αποµακρύνεται το
υπολειµµατικό χλώριο πριν την διάθεσή τους στον αποδέκτη
 Τα επεξεργασµένα λύµατα µετά το στάδιο της απολύµανσης θα πρέπει να
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ικανοποίηση εσωτερικών αναγκών
της εγκατάστασης σε βιοµηχανικό νερό.
 Εφόσον από τη χρήση του χλωρίου δηµιουργηθούν προβλήµατα στον
αποδέκτη, είτε άµεσα στις διάφορες µορφές ζωής, είτε έµµεσα µε το
σχηµατισµό οργανοχλωριούχων ενώσεων, να χρησιµοποιηθούν
εναλλακτικές µέθοδοι απολύµανσης, όπως οζονισµός (Ο3) ή/και µόνο
υπεριώδης ακτινοβολία UV, µετά την αναθεώρηση της παρούσας
απόφασης.
∆ιάθεση επεξεργασµένων λυµάτων
Η ποιότητα εκροής των επεξεργασµένων λυµάτων µετά την ΕΕΛ,
προτείνεται να είναι η αντίστοιχη µε της ΑΕΠΟ ΚΕΛ Κορωπίου, σύµφωνα
µε τον πίνακα που ακολουθεί:




ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
BOD5
COD
SS
Καθιζάνοντα Στερεά
Επιπλέοντα Στερεά
Λίπη - Έλαια
Ολικός φώσφορος Ρtotal
Αµµωνιακό άζωτο N-NH4
Ολικό άζωτο N
Ολικά κολοβακτηρίδια ΤC/100ml
Περιττωµατικά κολοβακτηρίδια ΤC/100ml
Υπολειµµατικό χλώριο
∆ιαλυµένο Οξυγόνο
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
≤ 25 mg/l
≤ 125 mg/l
≤ 35 mg/l
≤ 0,3 mg/l
0 mg/l
0,2 mg/l
≤ 8 mg/l
≤ 2 mg/l
≤ 10 mg/l
≤ 500
≤ 200
0,3÷0,5 mg/l
≥ 5 mg/l



















Σε περίπτωση τυχόν υπέρβασης των παρακάτω απαιτούµενων ορίων
εκροής, οι συγκεντρώσεις BOD5, COD και αιωρουµένων στερεών δεν θα
αποκλίνουν περισσότερο από 100% των µέγιστων ορίων αυτών και από
τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ 5673/400/5-03-1997 – ΦΕΚ 192/Β’/14-031997 (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Σηµειώνεται ότι οι µέθοδοι µέτρησης και
δειγµατοληψίας θα είναι οι καθοριζόµενοι στην ως άνω ΚΥΑ και στην
Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.
Η διάθεση των επεξεργασµένων και απολυµασµένων λυµάτων στο ρέµα
Αγ Γεωργίου εγγύς των εγκαταστάσεων της ΕΕΛ Μαρκοπούλου αλλά και
προς τον αγωγό διάθεσης Κορωπίου, θα γίνεται σύµφωνα µε τους όρους
και περιορισµούς της µε αριθµ 10498/29-11-1999 Απόφασης Νοµαρχίας
Ανατολικής Αττικής σχετικά µε τον αποδέκτη Αγ Γεωργίου όπως και της
ΚΥ Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων µε ΑΠ:οικ144233/9-92009 ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε σχετικά µε τον αποδέκτη της περιοχής Χαµολιά,
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε την παρούσα και την ΚΥΑ
5673/400/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε.
Οι όροι και περιορισµοί της παρούσας απόφασης αφορούν την οριστική
άδεια διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 12
του Ν4014/11 (ΦΕΚ209/Α΄/2011)
Τα επεξεργασµένα λύµατα να οδηγούνται µε κλειστό υπόγειο αγωγό στον
αποδέκτη σε σηµείο του πυθµένα, όπου όλη τη διάρκεια του χρόνου
παρατηρείται το µεγαλύτερο ύψος και η µεγαλύτερη ταχύτητα του νερού. Ο
αρµόδιος φορέας του έργου να µεριµνά για την αποκατάσταση του
αποδέκτη από τυχόν ζηµίες.
Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασµένων λυµάτων να
κατασκευασθεί φρεάτιο δειγµατοληψίας, πριν από την διάθεση τους στους
αποδέκτες από όπου να γίνεται συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας
των επεξεργασµένων λυµάτων µε χηµικές αναλύσεις.
Επιπλέον ο έλεγχος της συµµόρφωσης µε τα όρια εκροής (πλην των
µικροβιολογικών παραµέτρων) να γίνεται µε λήψη σύνθετου ηµερησίου
δείγµατος µε τη βοήθεια κατάλληλου δειγµατολήπτη εγκατεστηµένου σε
κατάλληλο σηµείο εξόδου των λυµάτων πριν από την απολύµανση. Ο
δειγµατολήπτης θα έχει τη δυνατότητα λήψης δειγµάτων σε αναλογία µε
την παροχή και διατήρησής τους σε χαµηλή θερµοκρασία µέσω ψύξης.
Προκειµένου να προστατευθεί ικανοποιητικά το υδάτινο οικοσύστηµα να
γίνεται συστηµατική παρακολούθηση των νερών του αποδέκτη ρ Αγ
Γεωργίου όταν διαρρέεται από νερό, όπως:
α) Αναλύσεις θρεπτικών αλάτων (NH4, NO2, NO3, PO4).
β) Προσδιορισµός Ο2, Τ οC, αιωρούµενων στερεών.
γ) Σύσταση ιζήµατος, οργανική ιλύς, βαρέα µέταλλα.
δ) Έλεγχος και περιγραφή των φυτικών και λοιπόν οργανισµών εντός του
ρέµατος αλλά και εντός των παραρεµάτιων περιοχών
Η συστηµατική παρακολούθηση των παραµέτρων στον αποδέκτη να
γίνεται µε την επίβλεψη της αρµόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος και Υγείας.
Προκειµένου να γίνει επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων
για περιορισµένη ή απεριόριστη άρδευση επιλεγµένων καλλιεργειών ή
άλλων εκτάσεων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 4 της ΚΥΑ
145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/8.3.2011), θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι
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τηρούνται τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια και οι περιορισµοί που τίθενται
στα Παραρτήµατα του άρθρου 16 αυτής, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται εκπόνηση µελέτης σχεδιασµού και
εφαρµογής του συστήµατος της άρδευσης (εφεξής θα αναφέρεται ως
µελέτης άρδευσης) ανάλογα µε το συγκεκριµένο είδος της καλλιέργειας και
τη συγκεκριµένη περιοχή. Επιπλέον θα πρέπει να υποβληθεί στην
αρµόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σχετικός
φάκελος περιβαλλοντικής µελέτης για την τροποποίηση της παρούσας
Απόφασης ο οποίος θα περιλαµβάνει τα απαραίτητα στοιχεία για την
αναβάθµιση της ΕΕΛ σύµφωνα µε την εκάστοτε Νοµοθεσία.
Για το περιεχόµενο της µελέτης άρδευσης θα γνωµοδοτήσουν οι αρµόδιες
∆/νσεις Υγείας και Αγροτικής Οικονοµίας της οικείας Περιφέρειας, ώστε να
συµπεριληφθεί στην προς τροποποίηση ΑΕΠΟ.
Οι ασχολούµενοι µε την φροντίδα των χώρων άρδευσης θα πρέπει να
λαµβάνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις όταν χρησιµοποιούν τα νερά αυτά
(γάντια κλπ.), τις ίδιες που πρέπει να λαµβάνουν όταν χειρίζονται κοπριές
ή λιπάσµατα.
Αποκλείεται η διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων για τον εµπλουτισµό
του υπόγειου υδροφόρου απ’ευθείας µέσω γεωτρήσεων χωρίς τη σύνταξη
των σχετικών µελετών και χωρίς άδεια από την αρµόδια ∆ιεύθυνση
Υδάτων
∆εν επιτρέπεται η διοχέτευση ιλύος από τις εγκαταστάσεις στον αποδέκτη.

Επεξεργασία λάσπης
 Η επεξεργασία της λάσπης (πάχυνση, αφυδάτωση) να γίνεται µε τέτοιο
τρόπο, έτσι ώστε η επεξεργασµένη λάσπη να είναι πλήρως
σταθεροποιηµένη, προκειµένου να διατεθεί κατάλληλα, όπως
περιγράφεται παρακάτω.
 Το συγκρότηµα επεξεργασίας της λάσπης να είναι εγκατεστηµένο σε κτίριο
κατάλληλων διαστάσεων.
 Σε περίπτωση βλάβης να υπάρχει δυνατότητα άµεσης επιδιόρθωσης.
 Τα υγρά υπερχειλίσµατα από όλα τα στάδια επεξεργασίας της λάσπης να
επιστρέφουν από το αντλιοστάσιο συλλογής στην είσοδο της
εγκατάστασης.
 Η αποθήκευση της ιλύος να γίνεται σε ειδικά δοχεία σε κλειστό
αποσµούµενο χώρο.
 Εάν χρησιµοποιηθεί δεξαµενή αποθήκευσης να αερίζεται µε σύστηµα
διάχυτου αερισµού για την ανάµιξη της λάσπης και αποφυγή οσµών
 Η επεξεργασµένη λάσπη να µεταφέρεται από τον χώρο παραγωγής στο
χώρο διάθεσής της µε καλυµµένο όχηµα µεταφοράς.
 Η δεξαµενή αποθήκευσης να διαθέτει υποβρύχιο αναδευτήρα και
διακόπτες υψηλής – χαµηλής στάθµης
 Να µετρώνται στην αφυδατωµένη λάσπη ανά εξάµηνο οι συγκεντρώσεις
των µετάλλων που καθορίζονται στην ΚΥΑ 80568/4225/91 (Οδηγία
86/278/ΕΟΚ).
 Η επεξεργασµένη λάσπη να διατίθεται σε νοµίµως λειτουργούντα χώρο
διάθεσης απορριµµάτων, µε τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου φορέα και
έγκριση της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.
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Προκειµένου η αφυδατωµένη λάσπη να µπορεί να διατεθεί και στη
γεωργία ως βελτιωτικό εδάφους, απαιτείται η τήρηση των διατάξεων της
ΚΥΑ 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641/Β΄/7-8-1991).

∆ιαχείριση αποβλήτων
Για τα ακόλουθα ρεύµατα αποβλήτων που αναµένεται να προκύψουν κατά τη
λειτουργίας της ΕΕΛ

ισχύουν τα επόµενα:
 Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων και
ιλύος στο περιβάλλον
 Η συλλογή, µεταφορά, αποθήκευση και γενικά η διαχείριση των στερεών
αποβλήτων, να γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Να
τηρούνται οι διατάξεις των αποφάσεων: ΚΥΑ29407/2508/2002,
ΚΥΑ50910/2727/2003 για τα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα και των ΚΥΑ
13588/725, ΚΥΑ 24944/1159/2006 για τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα και
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά
 Η διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του Ν2939/01 να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις είτε του
Νόµου αυτού (πχ για τα απόβλητα συσκευασίας) είτε του αντιστοίχου Π∆
που έχει εκδοθεί σε εφαρµογή του ίδιου Νόµου.
Ειδικότερα:
 Συλλεγόµενες συσκευασίες να παραδίνονται σε αδειοδοτηµένες εταιρείες
προς αξιοποίηση, µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής
διαχείρισης σύµφωνα µε τον Ν2939/01
 Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων να συλλέγονται και να παραδίδονται
µέσω κατάλληλα αδειοδοτηµένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε
εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω
επεξεργασία, µε προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείριση να
γίνεται σύµφωνα µε το Π∆82/2004
 Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού, των χρησιµοποιούµενων ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών να γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ
41624/2057/Ε103/2010 και Π∆115/2004 (ΦΕΚ80/Α/5-3-2004) και των
µεταχειρισµένων ελαστικών σύµφωνα µε το Π∆109/04
 Τα οικιακού τύπου απορρίµµατα θα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους
απορριµµάτων και θα αποµακρύνονται είτε από συνεργεία αποκοµιδής
του οικείου δήµου είτε από αδειοδοτηµένο φορέα συλλογής/ µεταφοράς
στερεών αποβλήτων προκειµένου να διατεθούν σε εγκεκριµένο χώρο
διάθεσης στερεών αποβλήτων
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Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε
στεγασµένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης) σύµφωνα µε την ΚΥΑ
11535/93
 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της µονάδας να αποκατασταθεί
ο χώρος της εγκατάστασης της. Ο εξοπλισµός να αξιοποιηθεί κατά το
δυνατό και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις. Η έκταση να επανέρθει στην πρότερη κατάσταση και να
αποκατασταθεί ο γεωργικός χαρακτήρας της. Η βλάστηση που θα έχει
αναπτυχθεί περιµετρικά να διατηρηθεί


Εξειδικευµένα µέτρα αντιρρύπανσης
Όλα τα στάδια της προκαταρκτικής επεξεργασίας των λυµάτων
(εσχάρωση, εξάµµωση, λιποσυλλογή) , το αντλιοστάσιο ανύψωσης, καθώς
και τα στάδια επεξεργασίας της λάσπης, να βρίσκονται µέσα σε κτίρια µε
εξαερισµό και απόσµηση. Συγκεκριµένα:
- Να υπάρχει πλήρες σύστηµα απόσµησης, το οποίο να περιλαµβάνει την
κυρίως µονάδα απόσµησης και δίκτυο αεραγωγών.
- Να προτιµηθεί φίλτρο απόσµησης που θα αναγεννάται, ώστε να µειωθεί
το κόστος από την πολλαπλή χρησιµοποίησή του.
- Οι αεραγωγοί να αναρροφούν αέρα και από τα κύρια σηµεία έκπλυσης
οσµών και από τον ευρύτερο εσωτερικό χώρο των κτιρίων.
 Tο πρόβληµα των οσµών να αντιµετωπίζεται µε την καλή συντήρηση του
εξοπλισµού και την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. Συγκεκριµένα να
γίνεται:
- Επαρκής συντήρηση και έλεγχος του δικτύου προσαγωγής ακαθάρτων
και του φρεατίου εισόδου της εγκατάστασης.
- Συχνή και πλήρης απόξεση της λάσπης από τα τοιχώµατα των φρεατίων
για να αποφεύγεται η δηµιουργία σηπτικών συνθηκών.
- Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και συνεχής καθαρισµός των
επιφανειών του υπερχειλιστή, που κατακρατά γλίτσα.
- Αποµάκρυνση των αφρών και της ιλύος από τις ανοικτές δεξαµενές και
φρεάτια.
- Συνεχές πλύσιµο των θέσεων συγκέντρωσης ακαθαρσιών και γενικά
διατήρηση του χώρου της εγκατάστασης καθαρού.
- Μείωση στο ελάχιστο της πιθανότητας αστοχίας του εξοπλισµού µε
συνεπή συντήρηση από εξειδικευµένο προσωπικό.
- Επαρκής συντήρηση και έλεγχος του δικτύου προσαγωγής ακαθάρτων
και του φρεατίου εισόδου της εγκατάστασης.
 Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου που εκπέµπεται στο περιβάλλον
από τη λειτουργία της εγκατάστασης καθορίζεται σε 50 dΒΑ µετρούµενο
στα όρια του οικοπέδου. Όλα τα θορυβώδη µηχανήµατα (γεννήτριες,
φυσητήρες, κλπ.) να βρίσκονται εντός ηχοµονωµένου οικίσκου.
 Για τα αντλιοστάσια του δικτύου αποχέτευσης το όριο θορύβου καθορίζεται
σε 50 dΒΑ µετρούµενο στα όρια του χώρου τους. Ειδικά για περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης, οπότε θα λειτουργούν τα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη,
επιτρέπεται η κατ' εξαίρεση υπέρβαση του παραπάνω ορίου.
 Προκειµένου ο θόρυβος στα όρια των αντλιοστασίων ακαθάρτων να µην
υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια στις ώρες λειτουργίας τους θα πρέπει να
λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα (π.χ. αντικραδασµικά έδρανα
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µηχανηµάτων, ηχοµόνωση κτιρίων κλπ
Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία στον εξοπλισµό της εγκατάστασης (π.χ.
αντλίες, κλπ).
Το γήπεδο της εγκατάστασης να αποµονωθεί οπτικά από τις γύρω
εκτάσεις και την ευρύτερη περιοχή µε τη δηµιουργία περιµετρικά ενός
φράκτη περίφραξης, που θα λειτουργεί ως ανεµοφράκτης και θα
αποτελείται από αειθαλή δένδρα και ταχυαυξή αναρριχώµενα ενδηµικά
φυτά.
Η περίφραξη να είναι επαρκούς πλάτους µε σειρές δένδρων και θάµνων
και πέρα της οπτικής αποµόνωσης να εµποδίζει τη δηµιουργία κυµατισµού
στις δεξαµενές καθίζησης.
Να γίνει κατάλληλη διαµόρφωση και φύτευση δένδρων, καλλωπιστικών
φυτών και πράσινου στο χώρο εσωτερικά του γηπέδου.
Ο χώρος κατασκευής και λειτουργίας του έργου να έχει περίφραξη και
κεντρική πόρτα που να κλειδώνει µε ασφάλεια, για αποφυγή άτυπων
επισκέψεων ατόµων της περιοχής απουσία του εργαζοµένου προσωπικού
και για αποφυγή βανδαλισµών.
Να προβλεφθεί εναλλακτική διάταξη παροχής ρεύµατος για τις
περιπτώσεις διακοπών παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος του δικτύου.
Να τοποθετηθεί σύστηµα προστασίας της εγκατάστασης από πτώση
κεραυνών. Το σύστηµα προστασίας δεν πρέπει να συνδέεται µε την
γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης ούτε µε κανένα τµήµα της
εγκατάστασης.

Ειδικοί όροι για τη λειτουργία της µονάδας
 Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί εκ µέρους του φορέα λειτουργίας του έργου,
στη σύνδεση οποιασδήποτε παραγωγικής µονάδας/βιοµηχανίας µε το
αποχετευτικό δίκτυο, ώστε να αποφευχθεί η είσοδος ουσιών που θα
δηµιουργήσουν λειτουργικό πρόβληµα στην εγκατάσταση.
 Για το λόγο αυτό ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να υιοθετήσει
Κανονισµό σύνδεσης του κάθε ενδιαφεροµένου που πρόκειται να συνδεθεί
µε τη µονάδα (π.χ. παραγωγική µονάδα της περιοχής, κλπ.), πριν την
έναρξη λειτουργίας του δικτύου ή εντός εξαµήνου από την έναρξη ισχύος
της παρούσας Απόφασης, εφόσον το δίκτυο έχει ήδη λειτουργήσει.
 Να υπάρχει συνεχής επαφή του φορέα λειτουργίας του έργου µε τις
παραγωγικές µονάδες εφόσον επιτραπεί η σύνδεσή τους µε το
αποχετευτικό δίκτυο, καθώς και παρακολούθηση της ποιότητας των
εισερχοµένων υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο.
 Η ενδεχόµενη συνεπεξεργασία υγρών αποβλήτων παραγωγικών µονάδων
µε τα αστικά λύµατα θα µπορεί να γίνει αποδεκτή, εφόσον α) τα απόβλητα
των παραγωγικών µονάδων έχουν υποστεί κατάλληλη προεπεξεργασία
και β) η ποιοτική σύσταση των αποβλήτων αυτών δε διαφέρει αισθητά από
τον µέσο όρο της σύστασης των αστικών λυµάτων. Οι προϋποθέσεις
διοχέτευσης βιοµηχανικών αποβλήτων σε δίκτυα αποχέτευσης
αναφέρονται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ 5673/400/1997.
 Ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να καταχωρεί τα τεχνικά
και λειτουργικά δεδοµένα της εγκατάστασης στην Εθνική Βάση ∆εδοµένων
των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων της χώρας, η οποία είναι
αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr,) στην
υποενότητα "Υδάτινο Περιβάλλον - ∆ιαχείριση Λυµάτων, σύµφωνα µε την
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Η καταχώρηση των στοιχείων είναι υποχρεωτική, σύµφωνα µε την
υπ.αριθµ. 421/30- 3-2012 Εγκύκλιο της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων
(Α∆Α: Β4Β70-ΩΓΚ) και πρέπει να γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους
και να ολοκληρώνεται οπωσδήποτε στα τέλη κάθε έτους, ώστε να είναι
εφικτή η σύνταξη και η έγκαιρη αποστολή στην Ε.Ε. των προβλεπόµενων
εκθέσεων εφαρµογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στη χώρα µας (συλλογή,
επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυµάτων και της ιλύος).
Για τη σωστή λειτουργία της µονάδας απαιτούνται τακτικοί εργαστηριακοί
έλεγχοι, επίβλεψη χειρισµών από επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό,
καθώς και µόνιµη απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού για τη
λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης.
Ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας του έργου να είναι υπεύθυνος για:
o την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της µονάδας.
o την τήρηση των µέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζόµενους.
o τον τακτικό έλεγχο και την συντήρηση του η/µ εξοπλισµού.
o την τήρηση αρχείου µε εργαστηριακές αναλύσεις για όλα τα στάδια
λειτουργίας της µονάδας και προγράµµατος παρακολούθησης της
ποιότητας των επεξεργασµένων λυµάτων και του αποδέκτη.
o την εξασφάλιση εξοπλισµού προστασίας έναντι συγκεκριµένων
κινδύνων.
Η υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης της
εγκατάστασης να γίνεται όπως προβλέπεται από το Π∆ 274/25-9-1997
(ΦΕΚ 195/Α/2.10.1997).
Ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας του έργου µε σκοπό την ενηµέρωση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να διαβιβάζει στην αρµόδια Κεντρική
Υπηρεσία Υδάτων (∆/νση Υδάτων), και τη ∆ΙΠΕΧΩ Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής τον τελευταίο µήνα κάθε χρόνου τις κάτωθι
πληροφορίες:
o εξυπηρετούµενος πληθυσµός (κάτοικοι)
o παροχή λυµάτων που δέχεται η µονάδα (m3/d)
o ρυπαντικά φορτία εισόδου (mg/l) όπως BOD5,COD, Αιωρούµενα
Στερεά SS, ολικό άζωτο και ολικός φωσφόρος
o ρυπαντικά φορτία εξόδου (mg/l) όπως BOD5, COD, Αιωρούµενα
Στερεά SS, ολικό άζωτο, Αµµωνιακό άζωτο, ολικός φωσφόρος, και
διαλυµένο οξυγόνο
o συγκεντρώσεις µετάλλων στην αφυδατωµένη λάσπη
o συνδυασµός της ποιότητας εκροής των λυµάτων µε την ποιότητα του
αποδέκτη και συγκεκριµένα ενδεχόµενη αλλαγή στην ποσότητα και
ποιότητα των επεξεργασµένων λυµάτων κατά τον τελευταίο χρόνο
καθώς και τυχόν µεταβολή της αφοµοιωτικής και διασκορπιστικής
ικανότητας του αποδέκτη.
Πέρα των ανωτέρω που αποτελούν τις ελάχιστες απατήσεις αναφοράς, θα
καταγράφονται και θα αποστέλλονται στην αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία
Υδάτων (∆/νση Υδάτων) και τη ∆ΙΠΕΧΩ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής όσα πρόσθετα στοιχεία καθορίζονται από αυτή µέσω σχετικών
εγκυκλίων.
Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων να
εφαρµόζονται κατάλληλες διεθνείς εργαστηριακές πρακτικές, µε στόχο τη
µείωση στο ελάχιστο της αποικοδοµήσεως των δειγµάτων µεταξύ
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συλλογής και αναλύσεως. Επιπλέον θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις
του Παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β), σχετικά µε τη
συχνότητα και το σηµείο συλλογής των δειγµάτων, καθώς και τον αριθµό
αυτών, κ.λ.π..
 Όλες οι εργαστηριακές µετρήσεις των επεξεργασµένων λυµάτων να
υποβάλλονται για ενηµέρωση στις αρµόδιες Υπηρεσίες Υγείας και
Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, µία φορά το έτος.
 Ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να ειδοποιεί άµεσα την
αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος σε κάθε περίπτωση που
διαπιστώνεται ρύπανση στον αποδέκτη των λυµάτων. Εφόσον το
επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε δυσλειτουργία της µονάδας, ο φορέας
λειτουργίας του έργου να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία αυτή τα
επανορθωτικά µέτρα που προτίθεται να λάβει και το συγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση τους.
 Τα µέτρα αυτά και το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής τους να εγκρίνονται µε
Απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας, εφόσον η διάρκεια
ολοκλήρωσής τους υπερβαίνει τον ένα µήνα. Η τήρηση των µέτρων και
του χρονοδιαγράµµατος είναι ευθύνη του φορέα του έργου, που συντάσσει
και σχετική έκθεση µετά την ολοκλήρωση των µέτρων. Οι σχετικές
εκθέσεις κρατούνται στο αρχείο της εγκατάστασης και αποτελούν, µαζί µε
όλα τα άλλα στοιχεία, το ιστορικό λειτουργίας της. Το αρχείο αυτό να είναι
στη διάθεση των συναρµόδιων Υπηρεσιών της οικείας Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης και της οικείας Περιφέρειας, καθώς και των ∆/νσεων των
συναρµόδιων Υπηρεσιών.
ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 Θα πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος τήρησης περιβαλλοντικών όρων τόσο
κατά το στάδιο της κατασκευής όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας
από τον κύριο του έργου και της δραστηριότητας.
 Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός έκτασης χαρακτηρισµένης ως δασικής
έστω και προσωρινά: µπαζών, εργαλείων, εξοπλισµού, δοµικών υλικών,
πρώτων
υλών,
απορριµµάτων,
προσωρινών
εγκαταστάσεων,
αποδυτηρίων, γραφείων, διαµόρφωσης δρόµων, έστω και απλής
διέλευσης οχηµάτων κλπ ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης του για την
εξυπηρέτηση του έργου χωρίς να έχει προηγηθεί έγγραφη σχετική άδεια
από το αρµόδιο δασαρχείο.
 Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών
έξω από τις εγκαταστάσεις.
 Τα κτίρια διοίκησης και ελέγχου να είναι εφοδιασµένα µε τις κατάλληλες
οικοδοµικές άδειες.
 ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση της προκύπτουσας λάσπης σε σωρούς
ανεξέλεγκτα σε ανοικτούς χώρους της εγκατάστασης
 Να εξασφαλισθεί επαρκής αντιδιαβρωτική προστασία των µεταλλικών
κατασκευών του έργου.
 Να κατασκευασθεί κατάλληλο δίκτυο αγωγών συλλογής οµβρίων υδάτων
στους χώρους της εγκατάστασης του θέµατος
 Να αποφεύγεται οποιαδήποτε µη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή
τσιµεντοποίηση επιφανειών.
 Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαµενής καυσίµων ή άλλων
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εύφλεκτων µέσων απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης
καθώς και οποιασδήποτε άλλης εργασίας η οποία εγκυµονεί το κίνδυνο
πρόκλησης σπινθήρα και εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Τα κάθε είδους απορρίµµατα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και
µηχανήµατα, λάδια και παντός τύπου απορρίµµατα να συλλέγονται και να
αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε διάθεσή τους να
γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ή/και µέσω Συστηµάτων
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ
81/Α/04).
Τα αστικά απορρίµµατα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριµµάτων
για περισυλλογή από τα απορριµµατοφόρα του οικείου δήµου.
Να ληφθεί µέριµνα για την εξοικονόµηση ενέργειας, όπως εξοπλισµός των
Η/Μ εγκαταστάσεων µε συστήµατα αύξησης του βαθµού απόδοσης και
µείωσης ενεργειακής κατανάλωσης, γενική χρήση λαµπτήρων υψηλής
απόδοσης και µεγάλης διάρκειας ζωής, κλπ

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
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, επισηµαίνεται ότι για το ανωτέρω έργο
πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθες δεσµεύσεις:
 στην υποβληθείσα µελέτη έχει προταθεί η διάθεση των επεξεργασµένων
λυµάτων κατά βάση προς τη θαλάσσια περιοχή της Χαµολιάς µέσω των
υπό κατασκευή αγωγών διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων του
γειτονικού ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας. Η ∆/νση Περιβάλλοντος συµφωνεί µε
την εν λόγω πρόταση, αφού όµως προηγηθεί ο καθορισµός του εν λόγω
αποδέκτη, όπως προβλέπεται στους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους
του ΚΕΛ, και εφόσον η σχετική δυναµικότητα των αγωγών διάθεσης το
επιτρέπει
 η ∆/νση εκτιµά ότι βάσει των αρχών της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης
και για τη διατήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, και αφού προηγηθεί
στενή παρακολούθηση της εύρυθµης λειτουργίας της µονάδας, θα πρέπει
να εξεταστεί διεξοδικά η δυνατότητα της επαναχρησιµοποίησης των
επεξεργασµένων λυµάτων για την κάλυψη ανθρωπίνων αναγκών. Σε αυτήν
την περίπτωση, θα απαιτηθεί η σύνταξη και η υποβολή κατάλληλων
υδρογεωλογικών µελετών και σχεδιασµού σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
 λόγω της γειτνίασης και του επηρεασµού από τα έργα, περιοχών µε ειδικό
οικολογικό ενδιαφέρον (εκβολές και θαλάσσια περιοχή Βραυρώνας)
προτείνουµε τη σύνταξη σχετικής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης,
σύµφωνα µε το άρθρο 10 της παραγράφου 5 του Ν4014/11,
 λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος της περιοχής (αρχαιολογικός χώρος), για
την επέκταση των εγκαταστάσεων θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σύµφωνη
γνώµη της αρµόδιας εφορείας αρχαιοτήτων αλλά και της διεύθυνσης
δασών
 για την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του σταθµού και των
αντλιοστασίων, απαιτείται καθηµερινός έλεγχος σε καίρια σηµεία της
21

εγκατάστασης και στην έξοδό της, καταγραφή και αξιολόγηση των
µετρήσεων ώστε να ρυθµίζεται κατάλληλα η λειτουργία του και
προγραµµατισµένη συντήρηση του σταθµού και των αντλιοστασίων σε
τακτά χρονικά διαστήµατα. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου να
αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο αρµόδιο Τµήµα Ελέγχου, Μετρήσεων
Υδροοικονοµίας και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας
Αττικής σε εβδοµαδιαία βάση
 να συναφθεί σύµβαση µε αδειοδοτηµένη προς τούτο εταιρεία για τη
σύννοµη και αυστηρά προγραµµατισµένη διαχείριση της παραγόµενης
αφυδατωµένης λυµατολάσπης και των λοιπών στερεών (εσχαρισµάτων/
εξαµµώσεις)
 πριν την έναρξη των εργασιών να συνταχθεί και να παραδοθεί στην
αδειοδοτούσα αρχή, Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη µετά των στοιχείων
διαχείρισης αποβλήτων, στην οποία να δεικνύεται ο τρόπος και ο τόπος
διαχείρισης και διάθεσης των προϊόντων εκσκαφών που θα προκύψουν.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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