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Σήµερα 06/10/2016 ηµέρα Πέµπτη 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. 180918/30-92016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα, στις
30-9-2016, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 10ο Η.∆.
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου
«Αποχέτευση Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) ∆.∆.
Αίγινας» του ∆ήµου Αίγινας.
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα έξι (86) 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 κ. ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος,
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Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα
Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη,
Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γάκης Αντώνιος,
Γιαννακάκη Μαρία, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος
Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου
Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη Τελεµέ Ελένη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος,
Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος
Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη
(Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου
Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης),
Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη,
Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα,
Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη
Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων,
Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός
Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά
Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης, Στεργίου Ιωάννα,
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Φαρµάκης Ταξιάρχης,
Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη
Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Απόντες:
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αποστολάκη Ευαγγελία, Γαβράς Παναγιώτης, Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος,
Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη
Αικατερίνη (Καίτη), Κουκά Μαρίνα, Μεγάλης Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης,
Ροκοφύλλου Άννα, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα),
Τσούπρα Ιωάννα.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Σκληβανίτη Ελένη και Παπαδηµητρίου Ευτυχία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ.
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αθ. Αναγνωστόπουλο,
ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 70647/2909-2016 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει
σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
2. Το Π.∆. 145/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10)
µετά την υπ’ αριθµ. 44403/2011 απόφαση «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/Β/4-11-2011).
3. Την υπ’ αρ. οικ.234321/27-11-14 (ΦΕΚ3203/Β/28-11-14)
απόφαση της
Περιφερειάρχη Αττικής περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στον Περιφερειακό
Σύµβουλο της Περιφέρειας Αττικής κ. Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο.
4. 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
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δραστηριοτήτων,
ρύθµιση
αυθαιρέτων
σε
συνάρτηση
µε
δηµιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος»
5. 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)”.
6. Την ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/90) “Κατάταξη Έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθορισµός
περιεχόµενων ειδικών περιβαλλοντικών µελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις
σύµφωνα µε το Ν. 1650/86”.
7. Την ΚΥΑ µε αριθµό Η.Π.: 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03) “∆ιαδικασία
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/86
(Α’ 160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 “Εναρµόνιση του
Ν. 1650/86 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ …και άλλες διατάξεις (Α’91)” και
συγκεκριµένα το άρθρο 14 αυτής.
8. 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».
9. Το Ν.3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε το Ν3982/11 (ΦΕΚ143/Α΄/2011)
10.Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός
∆ιαχείρισης» όπως ισχύει µετά τον Ν4014/11
11.Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισµοί για την
προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών»
όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 51/07, (54/Α/8.3.07) περί «Καθορισµού µέτρων
και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου
κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»
12.Την 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 ∆εκεµβρίου
1991.
13.Το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
14.Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010) «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 κλπ»
15.Το Π.∆ 117/2004 (ΦΕΚ82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
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εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών 2202/95 «σχετικά µε τον
περιορισµό της χρήσης επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού» και 2002/96 «σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού» του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003» όπως έχει
τροποποιηθεί και καταργηθεί σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014
(ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) για τον «Καθορισµό 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»
16.Το Π.∆ 115/2004 (ΦΕΚ80Α/5-3-2004) σε αντικατάσταση της 73537/1438/1995
κοινής υπουργικής απόφασης «∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες (β΄781) και 19817/2000
κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής
απόφασης κ.λ.π» (Β΄963). «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική
διαχείριση των χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών»
17.Το Ν2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π) και
άλλες διατάξεις» και την ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του
συλλογικού συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.∆.Ανακύκλωση».
18.Τις διατάξεις του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθµίσεως θεµάτων
αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης
φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου
διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
19.Tην αρ. ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-1993) ‘Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη
λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού’
20.To N. 3661/08 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008) : ‘Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις’, όπως τροποποιήθηκε µε το
Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α /4-6-2010)
21.Την µε αριθµ. ∆6/Β/14826/08 (ΦΕΚ 1122 Β/17-6-2008) : Μέτρα για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµόσιο και ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα.
22.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».
23.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»
24.Το Ν 2971/01 (ΦΕΚ285/Α΄/19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».
25.Το Ν998/79 (ΦΕΚ289/Α΄/29-12-79) «Περί προστασίας των ∆ασών και των ∆ασικών
εν γένει εκτάσεων της χώρας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν4280/14
«Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση − Βιώσιµη ανάπτυξη
οικισµών Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις»
26.Το Ν3937/11 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «∆ιατήρησης 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)
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διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της
πολιτιστικής κληρονοµιάς».
28.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.
29.Την ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β7/15-04-1993) «Όροι λειτουργίας και
επιτρεπόµενα όρια εκποµπών αερίων αποβλήτων από βιοµηχανικούς λέβητες
ατµογεννήτριες, ελαιόθερµα, αερόθερµα που λειτουργούν µε καύσιµο µαζούτ, ντίζελ
ή αέριο»
30.Την ΚΥΑ 5673/400/5-3-1997 (ΦΕΚ192/Β΄/14-3-1997) περί «Μέτρων και όρων για
την επεξεργασία των αστικών λυµάτων» και την Υ∆ Ε1β221/22-1-1965
(ΦΕΚ138/Β΄/24-2-1965) «Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων»
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα µετά τις µε ΑΠ: ∆ΥΓ2/Γ.Ρ.
22601/7.4.2014 και την Εγκ. οικ. 191645/3.12.2013 εγκυκλίους και τις ΥΑ
∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551/2008, (ΦΕΚ 2089/Β/9.10.2008), ΥΑ Γ4/1305/1974, (ΦΕΚ
801/Β/9.8.1974) και ΥΑ Γ1/17831/1971, (986/Β/10.12.1971) τροποποιήσεις αλλά το
Ν4042/2012, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) περί της «Ποινικής προστασία του
περιβάλλοντος –Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και
διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής»
31.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»
32.Το µε ΑΠ:14812/1039/30-3-2016 Τµήµατος Περιβ/κου & Χωρικού Σχεδιασµού/
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (ΑΠ:67709/8-4-2016 ∆/νσής µας) διαβιβαστικού
µετά συνηµµένου Τεύχου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μη Τεχνικής
Περίληψης ΜΠΕ και τα µε ΑΠ:οικ67202/8-4-2016 ∆/νσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού/
Περιφέρειας Αττικής διαβιβαστικό (ΑΠ:70647/12-4-2016 ∆/νσής µας) µετά
συνηµµένης ΜΠΕ για το έργο του θέµατος και το µε ΑΠ:οικ79948/25-4-2016
(ΑΠ:82380/27-4-2016) έγγραφο ορθής επανάληψης
33.Το συνηµµένο στην (32) σχετική µελέτη, σχέδιο µε θέµα: «Χάρτης
Προσανατολισµού» σε κλίµακα 1:50.000, µε αρ.σχ.1 και ηµεροµηνία Οκτώβριος
2015, υπό της Β.Μαλιώκας & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.
34.Το συνηµµένο στην (32) σχετική µελέτη, σχέδιο µε θέµα: «Χάρτης Περιοχής
Μελέτης» σε κλίµακα 1:12.500, µε αρ.σχ.2 και ηµεροµηνία Οκτώβριος 2015, υπό
της Β.Μαλιώκας & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.
35.Το συνηµµένο στην (32) σχετική µελέτη, σχέδιο µε θέµα: «Χάρτης Εναλλακτικών
Λύσεων» σε κλίµακα 1:12.500, µε αρ.σχ.3 και ηµεροµηνία Οκτώβριος 2015, υπό της
Β.Μαλιώκας & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.
36.Τα συνηµµένα στην (32) σχετική µελέτη, σχέδια µε θέµα: «Χάρτης Χρήσεων και
Καλύψεων Γης» σε κλίµακα 1:5.000, µε αρ.σχ.4.1 και 4.2 και ηµεροµηνία
Οκτώβριος 2015, υπό της Β.Μαλιώκας & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.
37.Τα συνηµµένα στην (32) σχετική µελέτη, σχέδια µε θέµα: «Γενική Οριζοντιογραφία
Έργων» σε κλίµακα 1:5.000, µε αρ.σχ.5.1.1 και 5.1.2 και ηµεροµηνία Οκτώβριος
2015, υπό της Β.Μαλιώκας & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.
38.Το συνηµµένο στην (32) σχετική µελέτη, σχέδιο µε θέµα: «Τυπικά Σκάµµατα» σε
κλίµακα 1:20, µε αρ.σχ.5.2 και ηµεροµηνία Οκτώβριος 2015, υπό της Β.Μαλιώκας &
Συνεργάτες Ε.Π.Ε.
39.Τα συνηµµένα στην (32) σχετική µελέτη, σχέδια µε θέµα: «Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα
Γηπέδου Αντλιοστασίου Α/Σ 1» έως και «7» σε κλίµακα 1:200, µε αρ.σχ.6.1 έως και
6.7 και ηµεροµηνία Οκτώβριος 2015, υπό της Β.Μαλιώκας & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.
27.Τις
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συνηµµένο στην (32) σχετική µελέτη, σχέδιο µε θέµα: «Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα
Γηπέδου ΕΕΛ» σε κλίµακα 1:500, µε αρ.σχ.7.1 και ηµεροµηνία Οκτώβριος 2015,
υπό της Β.Μαλιώκας & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.
41.Το συνηµµένο στην (32) σχετική µελέτη, σχέδιο µε θέµα: «Γενική ∆ιάταξη ΕΕΛ» σε
κλίµακα 1:500, µε αρ.σχ.7.2 και ηµεροµηνία Οκτώβριος 2015, υπό της Β.Μαλιώκας
& Συνεργάτες Ε.Π.Ε.
42.Το συνηµµένο στην (32) σχετική µελέτη, σχέδιο µε θέµα: «Ενδεικτικό ∆ιάγραµµα
Ροής ΕΕΛ» µε αρ.σχ.7.3 και ηµεροµηνία Οκτώβριος 2015, υπό της Β.Μαλιώκας &
Συνεργάτες Ε.Π.Ε.
43.Τα συνηµµένα στην (32) σχετική µελέτη, σχέδια µε θέµα: «Χάρτης Επιπτώσεων» σε
κλίµακα 1:5.000, µε αρ.σχ.8.1 και 8.2 και ηµεροµηνία Οκτώβριος 2015, υπό της
Β.Μαλιώκας & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.
44.Το συνηµµένο στην (32) σχετική µελέτη, σχέδιο µε θέµα: «Χάρτης Προγράµµατος
Παρακολούθησης», σε κλίµακα 1:10.000, µε αρ.σχ.9 και ηµεροµηνία Οκτώβριος
2015, υπό της Β.Μαλιώκας & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.
45.Το συνηµµένο στην (32) σχετική µελέτη, σχέδιο µε θέµα: «Χάρτης Θέσεων Λήψεως
Φωτογραφιών», σε κλίµακα 1:10.000, µε αρ.σχ.10 και ηµεροµηνία Οκτώβριος
2015, υπό της Β.Μαλιώκας & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.
46.Το µε ΑΠ:125880/4-7-2016 ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΑΠ:127448/4-7-2016
∆/νσής µας) διαβιβαστικό της µε αριθµ απόφ 84/2016 ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου
Αίγινας Απόφασης µε θέµα: Έκφραση γνώµης επί της ΜΠΕ µε τίτλο έργου
«Αποχέτευση
Ακαθάρτων
και
Εγκατάσταση
Επεξεργασίας
Λυµάτων
(Α∆Α:9Π30Ω68-ΕΩΝ)
40.Το

i. Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, την (32) σχετική µελέτη
για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων και
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) ∆.∆. Αίγινας του ∆ήµου Αίγινας».
Η (32) σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονήθηκε µε σκοπό την
εκτίµηση, αξιολόγηση και αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
εισηγούµενη µελέτη κατασκευής και λειτουργίας της αποχέτευσης ακαθάρτων και της
εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων του ∆∆ Αίγινας.
Φορέας του έργου είναι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Νήσων Περιφέρειας Αττικής. Η µελέτη η οποία απεστάλη από την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση Αττικής/ Τµήµα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού και αφορά το έργο
του θέµατος και το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στην σχετική διαβιβασθείσα µελέτη
µετά σχεδιαγραµµάτων, χαρτών και εγγράφων και συνοπτικότερα στη συνέχεια,
διαβιβάστηκε για την έκφραση απόψεών µας, στο πλαίσιο της διαδικασίας
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια υπηρεσία της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
ii. Ονοµασία και είδος του έργου – Περιληπτικά το έργο
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΥ:

«Αποχέτευση Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων
(ΕΕΛ)∆.∆. Αίγινας του ∆ήµου Αίγινας»

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ) ΜΕ ∆ΙΑΘΕΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ Υ∆ΑΤΙΝΟ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ Η ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ’ ΓΙΑ
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ < 100.000.

Το έργο αφορά τη διαχείριση των λυµάτων των οικισµών Αίγινας, Κυψέλη,
Σφεντούρι, Πέρδικα και Κοντός του ∆ήµου Αίγινας. Ειδικότερα, τα έργα που πρόκειται
να κατασκευαστούν στο ∆ήµο Αίγινας περιλαµβάνουν:
 το εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων του συνεκτικού τµήµατος του οικισµού
Αίγινας του ∆ήµου Αίγινας.
 το εξωτερικό αποχετευτικό δίκτυο (µήκους 19.168m) και τα αντλιοστάσια (εφτά/7
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Α/Σ) για τη µεταφορά των συλλεγόµενων αστικών λυµάτων του οικισµού Αίγινας στη
νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων.
 τη νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) και τα έργα διάθεσης των
επεξεργασµένων λυµάτων στη θαλάσσια περιοχή (συνολικό µήκος χερσαίου
αγωγού 310m και µήκος υποθαλάσσιου αγωγού 250m).
Σηµειώνεται ότι η κατασκευή της ΕΕΛ προβλέπεται να γίνει σε τρεις φάσεις - στάδια
κατασκευής. Κατά την Α’ Φάση θα είναι δυνατή η επεξεργασία των λυµάτων του
αποχετευόµενου οικισµού της Αίγινας µε χρονικό ορίζοντα 20ετίας. Στη συνέχεια (Β’
Φάση) η ΕΕΛ θα καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου των προαναφερόµενων οικισµών
µε χρονικό ορίζοντα 20ετίας, ενώ στη Γ’ Φάση θα καλύπτονται οι ανάγκες του συνόλου
των οικισµών µε ορίζοντα 40ετίας. Ο εξυπηρετούµενος πληθυσµός ανά φάση
κατασκευής παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας: Εξυπηρετούµενος πληθυσµός ανά φάση κατασκευής
Φάση Κατασκευής

∆υναµικότητα ΕΕΛ
χειµώνα (Ι.Π.)

∆υναµικότητα ΕΕΛ
θέρος (Ι.Π.)

Α’ Φάση (20ετία)

10.171

21.814

Β’ Φάση (20ετία)

14.606

33.000

Γ’ Φάση (40ετία)

20.261

45.778

Εξυπηρετούµενος Οικισµός
Αίγινα
Αίγινα, Κυψέλη, Πέρδικα, Σφεντούρι,
Κοντός
Αίγινα, Κυψέλη, Πέρδικα, Σφεντούρι,
Κοντός

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην ολοκληρωµένη επίλυση του προβλήµατος
αποχέτευσης των οικιακών λυµάτων του ανατολικού τµήµατος της νήσου Αίγινας του
∆ήµου Αίγινας.
iii. Κατάταξη του έργου
Η κατασκευή των έργων κατατάσσεται στην 4η Οµάδα (Συστήµατα περιβαλλοντικών
υποδοµών) και πιο συγκεκριµένα στην Υποκατηγορία Α2 της α/α 19 κατηγορίας
(Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων (πόλεων και οικισµών) µε διάθεση
επεξεργασµένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα Π <100.000).
Σύµφωνα µε την σχετική ΥΑ, από την ΕΕΛ συµπαρασύρονται οι κεντρικοί
αποχετευτικοί αγωγοί εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισµών, καθώς και οι αγωγοί
διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων, ενώ δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση
για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης.
Ως εκ τούτου, αντικείµενο της µελέτης αποτελεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για:
 Την κατασκευή του εξωτερικού αποχετευτικού αγωγού που κατασκευάζεται εκτός
σχεδίου πόλεως και ορίων οικισµών (µήκους 7.977m) και των επτά (7)
αντλιοστασίων για τη µεταφορά των συλλεγόµενων αστικών λυµάτων ως τη νέα
ΕΕΛ.
 Τη νέα ΕΕΛ, της οποίας η κατασκευή προτείνεται νοτιοανατολικά του οικισµού
Σφεντούρι στην περιοχή του όρµου Λυγέα, σε έκταση 38.694 τ.µ.
iv. Γεωγραφική θέση του έργου
Τα υπό µελέτη έργα εντοπίζονται στη δυτική περιοχή της νήσου Αίγινας.
Η κατασκευή της ΕΕΛ προτείνεται σε γήπεδο έκτασης 38.694m2, σε απόσταση περί
των 780m νοτιοανατολικά του οικισµού Σφεντούρι, στην περιοχή του όρµου Λυγέα.
Γεωγραφικές συντεταγµένες Έργου
Αναφορικά µε την έκταση όπου προβλέπεται να γίνει η κατασκευή της ΕΕΛ, στο
Παράρτηµα δίνεται η θέση του γηπέδου µε κορυφές Α-ΙΕ (βλ (32) σχετικό για τις
συντεταγµένες του γηπέδου) και µε συνολικό εµβαδό 38.694µ2. Στην ίδια µελέτη
δίνονται οι συντεταγµένες και των αντλιοστασίων Α/Σ Α1 έως Α7. Βλέπε Παράρτηµα
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για τις θέσεις των αντλιοστασίων.
Τα επεξεργασµένα λύµατα θα διατίθενται αρχικά µέσω χερσαίου αγωγού διάθεσης,
µήκους 310m και εν συνεχεία µέσω υποθαλάσσιου αγωγού, µήκους 250m και τελικού
βάθους 25m στη θαλάσσια περιοχή του όρµου Λυγέα, νότιο της νήσου Αίγινας.
Σηµειώνεται ότι η διάθεση θα γίνεται µε τη µέθοδο της διάχυσης. Στο Παράρτηµα
δίνεται η τοπογραφική αποτύπωσή του, όµως στην (32) σχετική µελέτη οι
αναγραφόµενες συντεταγµένες για την αρχή, τη µέση και το τέλος του αγωγού
διάθεσης θα πρέπει να διορθωθούν.
v. Φορέας του Έργου
Αρµόδιος φορέας του έργου είναι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής, Εθνικής Αντιστάσεως 2, Τ.Κ. 185 31 - Πειραιάς,
Τηλ: 2131601653.
vi. Οµάδα µελέτης:
Ευθύνη σύνταξης µελέτης: Β. Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ. Νόµιµος εκπρόσωπος:
Μαλιώκας Βασίλειος, ∆ρ Πολ. Μηχανικός/ Ι. Κρανιδιώτη 2, Τ.Θ. 4203, Τ.Κ. 570 01
Θέρµη Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310869669 - 2310869679, Fax: 2310869616, e-mail:
malv@tee.gr, www.malv.gr).
vii. Η διαβιβασθείσα στην Υπηρεσία µας µελέτη (234 σελίδων µετά συνοδευτικών παραστατικών και
διαγραµµάτων) περιλαµβάνει:
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................................................................................................. 6
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΟΥ .......................................................................................................................................... 13
3. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ – ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ..................................................... 19
4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 27 ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

viii. Αντικείµενο /Σκοπός της έργου
Στόχος των έργων είναι η αποτελεσµατική συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και
διάθεση των λυµάτων οικισµού Αίγινας του ∆ήµου Αίγινας, µε πρόβλεψη µελλοντικής
ενσωµάτωσης στα έργα µεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης και των οικισµών
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Κυψέλη, Πέρδικα, Σφεντούρι και Κοντός.
Η ευρύτερη περιοχή µελέτης χαρακτηρίζεται από ακτές και τοπία πλούσιας φυσικής
οµορφιάς, γεγονός που οδήγησε κατά τις τελευταίες δεκαετίες στην τουριστική
ανάπτυξη της περιοχής, ιδίως τους θερινούς µήνες. Συνεπώς, στα πλαίσια της
ανάπτυξης και προσαρµογής της περιοχής στα νέα δεδοµένα κρίνεται επιτακτική η
ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος χώρου.
Στον οικισµό της Αίγινας υπάρχει κατασκευασµένο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
σε ποσοστό 40%, χωρίς ωστόσο την απαραίτητη υποδοµή σε έργα επεξεργασίας
λυµάτων µε αποτέλεσµα, σε συνδυασµό µε την απουσία του υπόλοιπου ποσοστού, τα
παραγόµενα λύµατα να διατίθενται στην ευρύτερη περιοχή µε αποτέλεσµα την
υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων
της περιοχής.
Έτσι, λοιπόν, δηµιουργείται επιτακτική και ταυτόχρονα ζωτική ανάγκη για τη
συνολική επίλυση του προβλήµατος συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης
των παραγόµενων οικιακών αποβλήτων, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι ρύπανσης,
µόλυνσης και υποβάθµισης του περιβάλλοντος εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης των
λυµάτων στους φυσικούς αποδέκτες της περιοχής, ενώ παράλληλα θα έχουµε
αναβάθµιση της ποιότητας ζωής αλλά και προστασία του περιβάλλοντος.
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 5673/400/97, ο οικισµός της Αίγινας αποτελεί οικισµό Γ΄
προτεραιότητας, ήτοι οικισµό µε πληθυσµό αιχµής µεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους και
µε την κατασκευή των έργων θα αποκτήσει την απαραίτητη επεξεργασία των λυµάτων
σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρµογή της οδηγίας 91/271
της Ε.Ε.
Τα προτεινόµενα έργα (δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ) εµπίπτουν σαφώς στους
σκοπούς της προαναφερθείσας νοµοθεσίας (άρθρο 2), καθώς αποτελεί αναγκαίο
µέτρο για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας
από τις αρνητικές επιπτώσεις από τη διάθεση των αστικών λυµάτων όπως γίνεται
σήµερα σε ιδιωτικούς βόθρους.
IX. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΈΡΓΟΥ

Τα τελευταία είκοσι (20) έτη, ο ∆ήµος Αίγινας και η Περιφέρεια Αττικής έχουν προβεί
στην υλοποίηση µιας σειράς ενεργειών που αφορούν στην επίλυση του προβλήµατος
της διαχείρισης των αστικών λυµάτων στη νήσο Αίγινα.
Ειδικότερα, οι σχετικές µε το έργο µέχρι την παρούσα φάση ενέργειες αφορούν:
• Στη σύσταση «Κοινής Επιτροπής του Άρθρου 8 της Προγραµµατικής Σύµβασης
µεταξύ Περιφέρειας Αττικής, ∆ήµου Αίγινας και Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης
Αττικής για την Παρακολούθηση της Μελέτης», για τη χωροθέτηση του έργου και την
παρακολούθηση της εκπόνησης της Προκαταρκτικής Μελέτης. Η επιτροπή
πραγµατοποίησε 15 συνεδριάσεις µεταξύ 27 Μαρτίου 2006 και 8 Σεπτεµβρίου 2008.
• Στην έκδοση των αρ. 123/08 και 259/08 αποφάσεων του ∆.Σ. του ∆ήµου Αίγινας για
την επιλογή της θέσης της ΕΕΛ.
• Στην εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο: «Προκαταρκτική Μελέτη ∆ικτύων Αποχέτευσης
και Εγκαταστάσεων Λυµάτων ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων Νήσου Αίγινας»
(Χατζηνικολή – Γουλούµης - Μακρής, Σεπτέµβριος 2007, Απόφ. Έγκρισης 258/2008
∆.Σ. ∆ήµου Αίγινας).
• Στην εκπόνηση της «Προκαταρκτικής Μελέτης ∆ικτύων Αποχέτευσης και
Εγκαταστάσεων Λυµάτων ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων Νήσου Αίγινας» (Σεπτέµβριος
2007).
• Στην εκπόνηση της Προκαταρκτικής Μελέτης του έργου: «Αποχέτευση Ακαθάρτων
Υδάτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων ∆ήµου Αίγινας» (ΤΥ∆Κ Πειραιά,
Βεϊόγλου, Ιούλιος 2007, Απόφ. Έγκρισης 237/2010 ∆.Σ. ∆ήµου Αίγινας).
• Στην εκπόνηση της Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων για το
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στάδιο της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης, που
υποβλήθηκε στην ∆ΙΠΕΧΩ Περιφέρειας Αττικής στις 26-11-2009 και διαβιβάστηκε
στις συναρµόδιες υπηρεσίες στις 03-02-2012.
• Στη θετική γνωµοδότηση για τη θεώρηση της µελέτης του σηµείου 2 του παρόντος
κεφαλαίου, µε το υπ’αριθµ. Πρωτ. 20935/15-6-2010 Έγγραφο του Τµήµατος
Τεχνικών Έργων της ∆-νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.
• Στην ένταξη για τη µελέτη και κατασκευή των προτεινόµενων έργων, µε την Πράξη:
«Αποχέτευση Ακαθάρτων Υδάτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων
Αίγινας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
(ΕΠΠΕΡΑΑ), µε την υπ’αριθµ. Πρωτ. 175292/29-12-2011 Απόφαση του Ειδικού
Γραµµατέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.
• Στην 1η τροποποίηση της ως άνω Απόφασης Ένταξης, που πλέον αφορά στην
πράξη: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Υδάτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων
Αίγινας (Φάση Μελέτης)» - ΜΙS 340210, µε την υπ’αριθµ. Πρωτ. 103603/10-042013 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΟΥ
Ο συνολικός προϋπολογισµός κατασκευής των έργων φτάνει περί τα
16.000.000,00€. Ειδικότερα εκτιµάται ότι το κόστος για την κατασκευή των εσωτερικών
και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης των ακαθάρτων, µετά των απαιτούµενων
αντλιοστασίων, φτάνει τα 9.500.000,00€, ενώ το κόστος για την κατασκευή της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων µετά των έργων διάθεσης, τα 6.500.000,00€.
Σηµειώνεται ότι στις ανωτέρω αναφερθείσες τιµές περιλαµβάνονται και οι δαπάνες
για τα µέτρα αποκατάστασης και προστασίας του περιβάλλοντος και την εκτέλεση
τυχόν απαραίτητων αρχαιολογικών ανασκαφών.
Η χρηµατοδότηση του έργου στην παρούσα φάση προβλέπεται να γίνει από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρα Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ).
x. Χωροταξικά στοιχεία
ΘΕΣΗ ΈΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Στο νησί της Αίγινας, όπου πρόκειται να κατασκευαστούν τα προτεινόµενα έργα
αποχέτευσης, υπάρχουν συνολικά είκοσι ένας (21) οικισµοί. Ο οικισµός που
εντοπίζεται πλησιέστερα της θέσης κατασκευής της ΕΕΛ, βορειοδυτικά αυτής, είναι ο
οικισµός Σφεντούρι. σε απόσταση 784m περίπου.
Γενικά, από το σύνολο του έργου, εκτός των ορίων οικισµών κατασκευάζεται η ΕΕΛ,
µετά των έργων διάθεσης, καθώς και τµήµα του εξωτερικού δικτύου µεταφοράς των
λυµάτων, µήκους 7.977 m περίπου και τα αντλιοστάσια Α/Σ 1, Α/Σ5, Α/Σ6 και Α/Σ7.
Όσον αφορά τα αντλιοστάσια, αυτά κατασκευάζονται:
 Α/Σ 1: εκτός των ορίων του οικισµού Αίγινας, στο βορειοανατολικό άκρο αυτού
(έκταση 30m2).
 Α/Σ 2: εντός των ορίων του οικισµού Αίγινας, στο βορειοδυτικό άκρο αυτού (έκταση
30m2).
 Α/Σ 3: εντός των ορίων του οικισµού Αίγινας, στα δυτικά αυτού (έκταση 36m2), σε
δηµοτικό οικόπεδο parking.
 Α/Σ 4: εντός των ορίων του οικισµού Αίγινας, στα δυτικά αυτού (έκταση 60m2), σε
δηµοτικό οικόπεδο (εντός του χώρου parking του γηπέδου της Αίγινας).
 Α/Σ 5: εκτός των ορίων των οικισµών, νότια του οικισµού Αίγινας (έκταση 65m2), σε
δηµοτικό οικόπεδο.
 Α/Σ 6: εντός οικισµών ορίων (οικισµός Πέρδικας), βορειοανατολικά αυτού (έκταση
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70m2), εντός οικοπέδου.
 Α/Σ 7: εκτός των ορίων των οικισµών, νοτιοδυτικά του οικισµού Σφεντούρι (έκταση
70m2), σε δηµοτική έκταση.
Οι αγωγοί µεταφοράς των λυµάτων του οικισµού Αίγινας στην ΕΕΛ ακολουθούν
υφιστάµενα οδικά δίκτυα, µε εξαίρεση τµήµα του αγωγού Α/Σ 7 – ΕΕΛ µήκους 2km.
Το σύνολο των έργων βρίσκεται εκτός προστατευόµενων περιοχών (Ramsar και
Natura 2000).
Η απόσταση της περιοχής µελέτης από την περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως
Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Παχειάς Ράχης, Ιεράς Μονής Χρυσολεόντισσας, Ελαιώνας,
Μετόχι) και που εντοπίζεται βόρεια του οικισµού Σφεντούρι, ανέρχεται σε 555m, ενώ τα
όρια του γηπέδου κατασκευής της ΕΕΛ από την περιοχή του Καταφυγίου Άγριας Ζωής
είναι περίπου 1.555,7m.
Ακόµα, επισηµαίνεται ότι η περιοχή µελέτης δεν βρίσκεται εντός δασικής έκτασης,
όµως νοτιοδυτικά του γηπέδου κατασκευής της ΕΕΛ εντοπίζεται αναδασωτέα περιοχή,
η απόσταση της οποίας από τα όρια του γηπέδου ανέρχεται σε 299,2m περίπου.
Όσον αφορά τις θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, πλησίον της περιοχής
µελέτης (θέση κατασκευής της ΕΕΛ), αναφέρεται ότι υφίστανται δύο (2) θεσµοθετηµένοι
αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι είναι:
1. Αρχαιολογικός Χώρος Ελλανίου ∆ιός και Λαζάρηδων, όπως αναοριοθετήθηκε µε
την
ΥΑ
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ26/115503/59608/7924/3802
(ΦΕΚ
346/ΑΑΠ/30-09-2013). Ο χώρος κατασκευής της ΕΕΛ καθώς και τµήµα του
εξωτερικού αγωγού µεταφοράς των λυµάτων σε αυτή, µήκους 1.200m περίπου,
εντοπίζονται εντός των ορίων της περιοχής αυτής.
2. Αρχαιολογικός χώρος του Αγίου Αντωνίου που έχει οριοθετηθεί µε την ΥΑ Αριθµ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ26/64234/30651/4321/2178 (ΦΕΚ 282/ΑΑΠ/7-82013). Η απόσταση της θέσης αυτής από την περιοχή µελέτης ανέρχεται σε 1,00km
περίπου (βλ. σχέδιο Νο 2 «Χάρτης Περιοχής Μελέτης»).
Ακόµα, στην περιοχή µελέτης και σε απόσταση περί των 66m από τα όρια του
γηπέδου κατασκευής της ΕΕΛ, εντοπίζεται το Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους
Ελλανίου ∆ιός.
Τέλος, η απόσταση της περιοχής µελέτης από την πλησιέστερη θεσµοθετηµένη ακτή
κολύµβησης (ακτή κολύµβησης Πέρδικα), η οποία εντοπίζεται βορειοδυτικά αυτής,
ανέρχεται σε 2,19km περίπου.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Θεσµικό καθεστώς σύµφωνα µε εγκεκριµένα σχέδια
Ο οικισµός της Αίγινας δοµείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 30-11-76/28-1-78
(ΦΕΚ 15/∆/77), «Περί καθορισµού ενιαίων όρων και περιορισµών δοµήσεως των
οικοπέδων του ρυµοτοµικού σχεδίου Αιγίνης», στο οποίο ορίζονται δύο τοµείς
δοµήσεως (Α και Β) µε διαφορετικούς όρους δόµησης.
Επίσης για τον οικισµό ισχύει το Ρυµοτοµικό Σχέδιο της 22-6-1898 (ΦΕΚ
119/∆/1898), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’αριθ. 98084/7412/7-12-92 Αποφ. Υφ.
ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (ΦΕΚ 1375/∆/92) και από το ∆ιάταγµα του 2000 (ΦΕΚ 203/∆/6-4-2000).
Έχει χαρακτηριστεί ως τόπος χρήζων ειδικής προστασίας µε την υπ’αριθµ.
7826/1965 απόφαση (ΦΕΚ 409/Β/1965) και µε το ΦΕΚ 594/∆/78 ως παραδοσιακός
οικισµός. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 594/∆/78, εντός ορίων οικισµού επιτρέπεται
η ανέγερση κτιρίων για κατοικία, καθώς και κτιρίων κοινής ωφέλειας και κοινωνικού
εξοπλισµού, ενώ απαγορεύεται η εγκατάσταση βιοτεχνιών και Βιοµηχανιών ή άλλων
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χρήσεων υψηλής όχλησης.
Ακόµα, µε την υπ’αριθµ. 73397/4910 απόφαση (ΦΕΚ 974/∆/1994) εγκρίθηκε το
Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του ∆ήµου Αίγινας (Ν. Αττικής).
xi. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το εξεταζόµενο έργο αφορά στη συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των
παραγόµενων οικιακών λυµάτων του οικισµού Αίγινας του ∆ήµου Αίγινας, µε
πρόβλεψη µελλοντικής ενσωµάτωσης στα έργα µεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης
και των οικισµών Κυψέλη, Πέρδικα, Σφεντούρι και Κοντός.
Συνοπτικά, τα προτεινόµενα έργα έχουν ως εξής:
Τα λύµατα του συνεκτικού τµήµατος του οικισµού Αίγινας, στο οποίο προβλέπεται να
κατασκευαστούν και εσωτερικά δίκτυα συλλογής των λυµάτων, συγκεντρώνονται στο
αντλιοστάσιο Α/Σ 4. Στο αντλιοστάσιο αυτό καταλήγουν, µέσω δίδυµου καταθλιπτικού
αγωγού HDPE, 3ης γενιάς, 10 ατµ., µήκους 1.141m και διαµέτρου 2Φ180 και τα λύµατα
που συλλέγονται στο Α/Σ3. Στο αντλιοστάσιο Α/Σ 3 συγκεντρώνονται τα λύµατα από το
αντλιοστάσιο Α/Σ2 και Α/Σ1, µέσω δίδυµου καταθλιπτικού αγωγού HDPE, 3ης γενιάς,
10 ατµ., µήκους 1.721m και διαµέτρου 2Φ110 και µέσω δίδυµου καταθλιπτικού
αγωγού HDPE, 3ης γενιάς, 10 ατµ., µήκους 2.716m και διαµέτρου 2Φ160, αντίστοιχα.
Στο αντλιοστάσιο Α/Σ1 προβλέπεται µελλοντικά να συλλέγεται και το ½ των
παραγόµενων λυµάτων του οικισµού Κυψέλης.
Από το αντλιοστάσιο Α/Σ4 και µέσω δίδυµου καταθλιπτικού αγωγού µήκους 4.785m,
διαµέτρου Φ315 (νέος αγωγός) και Φ400 (αξιοποίηση κατασκευασµένου
καταθλιπτικού αγωγού), 10atm και υλικού HDPE, τα λύµατα οδηγούνται στο
αντλιοστάσιο Α/Σ5.
Στην συνέχεια, µέσω δίδυµου καταθλιπτικού αγωγού – µήκους 3.405m, διαµέτρου
2Φ315, 10atm και υλικού HDPE – µεταφέρονται στο αντλιοστάσιο Α/Σ6 και από εδώ
στο αντλιοστάσιο Α/Σ7, µέσω δίδυµου καταθλιπτικού αγωγού µήκους 2.092m,
διαµέτρου 2Φ355, 10atm και υλικού HDPE.
Τέλος από το Α/Σ7 µεταφέρονται µέσω δίδυµου καταθλιπτικού αγωγού HDPE, 3ης
γενιάς, 10 ατµ., µήκους 3.308 m και διαµέτρου 2Φ355 στην νέα Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυµάτων, στον όρµο Λυγέας.
Σηµειώνεται ότι το αντλιοστάσιο Α/Σ6 υπολογίζεται µε πρόβλεψη να συλλέγει
µελλοντικά και τα λύµατα του οικισµού Πέρδικας, ενώ το αντλιοστάσιο Α/Σ7
υπολογίζεται µε πρόβλεψη να συλλέγει µελλοντικά και τα λύµατα του οικισµού
Σφεντούρι.
Οι αγωγοί αποχέτευσης διαστασιολογούνται για χρονικό ορίζοντα 40ετίας, ενώ ο
Η/Μ εξοπλισµός των αντλιοστασίων για χρονικό ορίζοντα 20ετίας.
Επιπλέον, προτείνεται η κατασκευή της νέας ΕΕΛ, σε οικόπεδο µε συνολική έκταση
38.694 τ.µ., το οποίο εντοπίζεται σε απόσταση 780m περίπου, νοτιοανατολικά του
οικισµού Σφεντούρι, στην περιοχή του όρµου Λυγέα. Η πρόσβαση στο χώρο, έως ένα
σηµείο, είναι εύκολη αφού υπάρχει αγροτικός δρόµος, του οποίου η βατότητα είναι
καλή. Εξαίρεση αποτελεί το τελευταίο τµήµα µήκους 2km, όπου δεν υπάρχει
υφιστάµενη οδός και για το οποίο προβλέπεται η κατασκευή αγροτικής οδού άνωθεν
του αγωγού µεταφοράς των λυµάτων.
Τα επεξεργασµένα λύµατα θα διατίθενται µέσω χερσαίου αρχικά αγωγού διάθεσης,
µήκους 310m και εν συνεχεία µέσω υποθαλάσσιου αγωγού, µήκους 250m και τελικού
βάθους 25m, στη θαλάσσια περιοχή του όρµου Λυγέας, νότια της νήσου Αίγινας.
Σύµφωνα µε το Π.∆.696/74, ο σχεδιασµός των έργων γίνεται για την 40ετία, για τα
έργα πολιτικού µηχανικού, ενώ για τον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό των
αντλιοστασίων και της ΕΕΛ, ο σχεδιασµός πραγµατοποιείται για την 20ετία, µε
πρόβλεψη επέκτασης για την 40ετία.
Λαµβάνοντας ποσοστό αύξησης του πληθυσµού 1,65% ανά έτος και µε συνολικούς
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κατοίκους βάσει της απογραφής του 2011 για τους οικισµούς Αίγινας, Κυψέλης,
Πέρδικας, Σφεντούρι και Κοντός: 9.861 κάτοικοι, προκύπτει εκτιµούµενος αριθµός
εξυπηρετούµενων κατοίκων στην 20ετία 14.605 και στην 40ετία 20.260 για το χειµώνα
και 20.260 κάτοικοι (20ετίας) και 45.778 κάτοικοι (40ετίας) για το θέρος.
Οι απαιτούµενες ποσότητες πρώτων υλών και νερού για τη λειτουργία του έργου
αναµένονται να κινηθούν σε χαµηλά επίπεδα. Ειδικότερα, η χρήση νερού στη µονάδα
θα είναι ελάχιστη, κυρίως στον οικίσκο ελέγχου και για λόγους καθαριότητας και στο
φίλτρο απόσµησης.
Όσον αφορά την απορροφούµενη ενέργεια που θα χρησιµοποιηθεί, εκτιµάται ότι θα
ανέρχεται σε 1.000.000kWh για το θέρος της Α’ Φάσης, ενώ για το χειµώνα εκτιµάται
σε 650.000 kWh.
Τέλος, όσον αφορά την παραγόµενη λάσπη υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται σε
120m3 ανά ηµέρα για το θέρος της Α’ Φάσης, ενώ για το χειµώνα της Α’ Φάσης
υπολογίζεται σε 70 m3 ανά ηµέρα.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
Εφόσον η υψοµετρία στις περιοχές του οικισµού το επιτρέπει, δύναται να
εφαρµοστεί η λύση της ροής των λυµάτων µε βαρύτητα (φυσική ροή).
Το εσωτερικό δίκτυο του συνεκτικού τµήµατος οικισµού της Αίγινας θα
κατασκευαστεί µε τη µέθοδο της βαρύτητας και θα είναι ακτινωτό, γεγονός που δίνει το
πλεονέκτηµα της εύκολης διεύρυνσής του, σε περίπτωση επέκτασης του οικισµού
προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Όπου το έδαφος δεν επιτρέπει την τοποθέτηση αγωγού µε βαρύτητα, λόγω µεγάλου
βάθους εκσκαφής, πραγµατοποιείται η άντληση των λυµάτων µε ειδικά
φρεατιοαντλιοστάσια, όπου µέσω καταθλιπτικών αγωγών τα λύµατα οδηγούνται σε
αγωγούς µε βαρύτητα, προς το Α/Σ. Στην προκειµένη περίπτωση του συνεκτικού
τµήµατος οικισµού Αίγινας, απαιτήθηκε η τοποθέτηση ενός φρεατιοαντλιοστασίου
(ΦΤΑ), στον παραλιακό δρόµο και ενός καταθλιπτικού αγωγού εσωτερικού δικτύου,
µήκους 35m και διαµέτρου Φ90mm.
Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή πέντε πρωτευόντων βαρυτικών αγωγών, εκτός
του συνεκτικού τµήµατος του οικισµού της Αίγινας, για την εξυπηρέτηση του λοιπού
τµήµατος του οικισµού. Οι αγωγοί αυτοί έχουν ως εξής:
• Ο βαρυτικός αγωγός 1 καταλήγει στο αντλιοστάσιο ΑΣ 1.
• Ο βαρυτικός αγωγός 2 καταλήγει στο αντλιοστάσιο ΑΣ 2.
• Ο βαρυτικός αγωγός 3 καταλήγει στον υφιστάµενο παραλιακό αγωγό Φ630 και
προβλέπεται να παραλαµβάνει και το ½ του οικισµού της Κυψέλης.
• Ο βαρυτικός αγωγός 4 καταλήγει στον υφιστάµενο παραλιακό αγωγό Φ630 και
προβλέπεται να παραλαµβάνει και τον οικισµό Κοντό.
• Ο βαρυτικός αγωγός 5 καταλήγει στον υφιστάµενο βαρυτικό αγωγό Φ200 επί της
οδού Καποδιστρίου.
Τα υδραυλικά χαρακτηριστικά των αγωγών αυτών δίνονται σε σχετικό πίνακα στην
(32) σχετική µελέτη, ενώ το συνολικό µήκος τους ανέρχεται στα 11.200 µέτρα και η
διάµετρός τους κυµαίνεται µεταξύ 200 και 315 mm.
Βαρ. Αγωγός 2

Βαρ. Αγωγός 3

Βαρ. Αγωγός 4

Βαρ. Αγωγός 5

Σύνολο

Μήκος (m)

Βαρ. Αγωγός
1
2.200

1.750

1.850

3.350

2.050

11.200

Dεξωτ. (mm)

200

200

315

250

200

Οι αγωγοί του δικτύου τοποθετούνται στο µέσο του δρόµου και γενικά ακολουθούν
τις κλίσεις του εδάφους. Οι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί είναι αγωγοί βαρύτητας.
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Οι αγωγοί αποχέτευσης είναι γενικά υπόγειοι αγωγοί που κατασκευάζονται κατά
κανόνα σε σκάµµα, ενώ τοποθετούνται στο µέσο του δρόµου. Η συµβατική µέθοδος
κατασκευής περιλαµβάνει εκσκαφή, εγκατάσταση των σωληνώσεων, επίχωση και
ανακατασκευή των οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων κλπ.
Σηµειώνεται, όπως προαναφέρθηκε, ότι µεγάλο µέρος των εσωτερικών δικτύων (σε
ποσοστό περί το 40%), είναι ήδη κατασκευασµένα και προβλέπεται να ενταχθούν στο
σχεδιασµό.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Όπως προαναφέρθηκε, τα λύµατα συγκεντρώνονται και µεταφέρονται στην
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µέσω κεντρικού αποχετευτικού δικτύου
καταθλιπτικών αγωγών υλικού HDPE, που περιλαµβάνει συνολικά εφτά αντλιοστάσια.
Οι αγωγοί αποχέτευσης διαστασιολογούνται για χρονικό ορίζοντα 40ετίας.
Σηµειώνεται ότι η προτεινόµενη όδευση του δικτύου ακολουθεί υφιστάµενη οδό, µε
εξαίρεση τµήµα του αγωγού Α/Σ7 – ΕΕΛ, µήκους 2km.
Ειδικότερα, τα λύµατα του συνεκτικού τµήµατος του οικισµού Αίγινας, στο οποίο
προβλέπεται να κατασκευαστούν και εσωτερικά δίκτυα συλλογής των λυµάτων,
συγκεντρώνονται στο αντλιοστάσιο Α/Σ 4. Στο αντλιοστάσιο αυτό καταλήγουν, µέσω
δίδυµου καταθλιπτικού αγωγού HDPE, 3ης γενιάς, 10 ατµ., µήκους 1.141m και
διαµέτρου 2Φ180 και τα λύµατα που συλλέγονται στο Α/Σ3. Στο αντλιοστάσιο Α/Σ 3
συγκεντρώνονται τα λύµατα από το αντλιοστάσιο Α/Σ2 και Α/Σ1, µέσω δίδυµου
καταθλιπτικού αγωγού HDPE, 3ης γενιάς, 10 ατµ., µήκους 1.721m και διαµέτρου
2Φ110 και µέσω δίδυµου καταθλιπτικού αγωγού HDPE, 3ης γενιάς, 10 ατµ., µήκους
2.716m και διαµέτρου 2Φ160, αντίστοιχα. Στο αντλιοστάσιο Α/Σ1 προβλέπεται
µελλοντικά να συλλέγεται και το ½ των παραγόµενων λυµάτων του οικισµού Κυψέλης.
Από το αντλιοστάσιο Α/Σ4 και µέσω δίδυµου καταθλιπτικού αγωγού µήκους 4.785m,
διαµέτρου Φ315 και Φ400, 10atm και υλικού HDPE, τα λύµατα οδηγούνται στο
αντλιοστάσιο Α/Σ5. Σηµειώνεται ότι ο σχεδιασµός του δικτύου σε αυτή τη διαδροµή
(Α/Σ4 –Α/Σ5), αξιοποιεί τον ήδη κατασκευασµένο αγωγό διαµέτρου Φ400, ο οποίος
προβλέπεται να λειτουργεί για την εξυπηρέτηση της παροχής του θέρους και απαιτείται
η κατασκευή µόνο του κλάδου µε διατοµή Φ315.
Στην συνέχεια, µέσω δίδυµου καταθλιπτικού αγωγού – µήκους 3.405m, διαµέτρου
2Φ315, 10atm και υλικού HDPE – µεταφέρονται στο αντλιοστάσιο Α/Σ6 και από εδώ
στο αντλιοστάσιο Α/Σ7, µέσω δίδυµου καταθλιπτικού αγωγού µήκους 2.092m,
διαµέτρου 2Φ355, 10atm και υλικού HDPE.
Τέλος από το Α/Σ7 µεταφέρονται µέσω δίδυµου καταθλιπτικού αγωγού HDPE, 3ης
γενιάς, 10 ατµ., µήκους 3.308m και διαµέτρου 2Φ355 στην νέα Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυµάτων, στον όρµο Λυγέας.
Σηµειώνεται ότι το αντλιοστάσιο Α/Σ6 υπολογίζεται µε πρόβλεψη να συλλέγει
µελλοντικά και τα λύµατα του οικισµού Πέρδικας, ενώ το αντλιοστάσιο Α/Σ7 µε
πρόβλεψη να συλλέγει µελλοντικά και τα λύµατα του οικισµού Σφεντούρι.
Λόγω της µεγάλης διακύµανσης της παροχής χειµώνα – θέρους επιλέγεται η
κατασκευή δίδυµων καταθλιπτικών αγωγών. Έτσι κατά την χειµερινή περίοδο θα
λειτουργεί ο ένας αγωγός, ενώ κατά την θερινή περίοδο θα λειτουργούν και οι δυο
14

αγωγοί, για την κάλυψη της παροχής αιχµής.
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των καταθλιπτικών
αγωγών, όπως περιγράφηκαν παραπάνω, για τη λειτουργία τους µε το σύνολο των
παραγόµενων λυµάτων από όλους τους µελετώµενους οικισµούς (Αίγινα, Κυψέλη,
Κοντός, Πέρδικα και Σφεντούρι).
Στην (32) σχετική µελέτη δίνεται ο πίνακας των υδραυλικών χαρακτηριστικών των
αγωγών κατά την πρώτη Φάση κατασκευής των έργων, όπου θα παραλαµβάνεται και
θα εξυπηρετείται µόνο ο οικισµός της Αίγινας. Τα γεωµετρικά τους στοιχεία δίνονται
ενδεικτικά ως ακολούθως.
α/α
Μήκος καταθλιπτικού αγωγού
(m)
∆ιάµετρος 20-ετιας χειµώνα
(mm) για το σύνολο
∆ιάµετρος 40-ετιας θέρος (mm)
για το σύνολο
∆ιάµετρος 20-ετιας χειµώνα
(mm) µόνο για τον οικισµό
Αίγινας
∆ιάµετρος 40-ετιας θέρος (mm)
µόνο για τον οικισµό Αίγινας

ΑΣ1-ΑΣ3

ΑΣ2-ΑΣ3

ΑΣ3-ΑΣ4

ΑΣ4-ΑΣ5

ΑΣ5-ΑΣ6

ΑΣ6-ΑΣ7

ΑΣ7-ΕΕΛ

2.716

1.721

1.141

4.785

3.405

2.092

3.308

Φ160

Φ110

Φ180

Φ315

Φ315

Φ355

Φ355

2XΦ160

2XΦ110

2XΦ180

Φ400/
Φ315

2xΦ315

2XΦ355

2XΦ355

Φ160

Φ110

Φ180

Φ315

Φ315

Φ355

Φ355

Φ160

2XΦ110

2XΦ180

Φ400

2xΦ315

2XΦ355

2XΦ355

Για να είναι η άντληση οικονοµική και για την καλή λειτουργία (αποφυγή απόθεσης
φερτών υλών κλπ) η µέγιστη ταχύτητα 20ετίας στους καταθλιπτικούς αγωγούς δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 2,0m/sec και η ελάχιστη να διατηρηθεί πάνω από 0,5m/sec.
Η ταχύτητα των 0,5m/sec είναι η ελάχιστη ταχύτητα για να µην εµφανίζεται απόθεση
φερτών υλών. Σε περίπτωση όµως που οι κύκλοι άντλησης δεν είναι συχνοί και έχουµε
µακροχρόνια παραµονή των λυµάτων εντός του αγωγού µε κίνδυνο να παρουσιαστεί
απόθεση φερτών, η ελάχιστη ταχύτητα πρέπει να εκλέγεται τουλάχιστο 1,0m/sec. Με
την ταχύτητα αυτή εξασφαλίζεται ο αυτοκαθαρισµός του αγωγού και η παράσυρση των
επικαθίσεων σε κάθε κύκλο άντλησης.
Για την απρόσκοπτη και σωστή λειτουργία του δικτύου, καθώς και για την
προσπέλαση και συντήρηση των αγωγών κατασκευάζονται, επί του δικτύου, φρεάτια
εκκένωσης, φρεάτια αεροεξαγωγής και φρεάτια ελέγχου ροής – δικλείδας, που
αποτελούν απαραίτητα βοηθητικά τεχνικά έργα.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Η µορφολογία του εδάφους στην περιοχή των υπό µελέτη έργων επιτάσσει την
κατασκευή εφτά αντλιοστασίων για τη συλλογή και µεταφορά των λυµάτων στη νέα
ΕΕΛ.
Τα αντλιοστάσια κατάθλιψης θα έχουν µορφή “υγρού θαλάµου” και η κατασκευή
τους θα περιλαµβάνει τα εξής:
1. Υγρό θάλαµο τοποθέτησης υποβρύχιων αντλητικών συγκροτηµάτων και
εσχαρόκαδων.
2. Υπόγειο θάλαµο (φρεάτιο) εγκατάστασης δικλείδων και λοιπών ειδικών
υδραυλικών εξαρτηµάτων αντλιοστασίου σε υψηλότερη στάθµη απ’ αυτή του υγρού
θαλάµου.
3. Oικίσκο.
Ειδικότερα, τα αντλιοστάσια Α/Σ 1 και
Α/Σ 2 θα είναι υπόγεια και το
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα τοποθετηθεί σε ειδικό ανοιγόµενο µεταλλικό ερµάριο
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τύπου pillar πακτωµένο σε βάση σκυροδέµατος. Η θέση του υπόγειου τµήµατος του
κάθε αντλιοστασίου καθώς και του ΗΖ δίνονται στα σχέδια της παρούσης µελέτης.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Η ΕΕΛ, προτείνεται να κατασκευαστεί σε οικόπεδο, το οποίο εντοπίζεται σε
απόσταση περί των 780m νοτιοανατολικά του οικισµού Σφεντούρι, στην περιοχή του
όρµου Λυγέα. Η συνολική του έκταση είναι 38.694 τ.µ.. Η πρόσβαση στο χώρο, έως
ένα σηµείο, είναι εύκολη, αφού υπάρχει αγροτικός δρόµος, του οποίου η βατότητα είναι
καλή. Εξαίρεση αποτελεί το τελευταίο τµήµα µήκους 2km, όπου δεν υπάρχει
υφιστάµενη οδός και για το οποίο προβλέπεται η κατασκευή αγροτικής οδού άνωθεν
του αγωγού µεταφοράς των λυµάτων.
Η νέα ΕΕΛ, η οποία θα κατασκευαστεί, θα λειτουργεί µε τη µέθοδο παρατεταµένου
αερισµού, ενώ ο σχεδιασµός πραγµατοποιείται για την εξυπηρέτηση του οικισµού της
Αίγινας για την 20ετία (Α' φάση), µε προβλέψεις τόσο για την προσθήκη των
υπόλοιπων µελετώµενων οικισµών για την 20ετία (Β' φάση), όσο και για την
εξυπηρέτηση του συνόλου των οικισµών για την 40ετία (Γ' φάση).
Πίνακας: Εξυπηρετούµενος πληθυσµός ανά φάση κατασκευής
Α’ Φάση (20ετία)

∆υναµικότητα ΕΕΛ
χειµώνα (Ι.Π.)
10.171

Β’ Φάση (20ετία)

14.606

Γ’ Φάση (40ετία)

20.261

Φάση Κατασκευής

∆υναµικότητα ΕΕΛ
θέρος (Ι.Π.)
21.814
33.000
45.778

Εξυπηρετούµενος Οικισµός
Αίγινα
Αίγινα, Κυψέλη, Πέρδικα,
Σφεντούρι, Κοντός
Αίγινα, Κυψέλη, Πέρδικα,
Σφεντούρι, Κοντός

Προβλέπεται η κατασκευή 4 ισοδύναµων γραµµών επεξεργασίας για την Γ' φάση,
δυναµικότητας 11.500 ΙΚ έκαστη, ενώ η Β' φάση θα εξυπηρετείται από 3 ισοδύναµες
γραµµές επεξεργασίας και η Α' φάση από 2 ισοδύναµες γραµµές επεξεργασίας.
Η εγκατάσταση συνοπτικά θα περιλαµβάνει τα παρακάτω επιµέρους τµήµατα:
1. Μονάδα Υποδοχής Βοθρολυµάτων
2. Φρεάτιο εισόδου µε πιεζοθραυστική διάταξη
3. Κτίριο προεπεξεργασίας (εσχάρωση, εξάµµωση απολίπανση)
4. Μετρητής παροχής – Μεριστής παροχής.
5. ∆εξαµενή βιοεπιλογής
6. ∆εξαµενές απονιτροποίησης
7. Επαµφοτερίζοντα διαµερίσµατα
8. ∆εξαµενές αερισµού
9. Κυκλικές ∆εξαµενές καθίζησης
10. ∆εξαµενή χλωρίωσης
11. ∆εξαµενή καθαρών
12. Κυκλικές ∆εξαµενές αποθήκευσης ιλύος
13. Κτίριο αφυδάτωσης ιλύος µε σύστηµα αφυδάτωσης µε φυγοκεντρικό
διαχωριστήρα καθώς και συγκρότηµα παραγωγής πολυηλεκτρολύτη.
14. Σύστηµα απόσµησης (για την απόσµηση του κτιρίου προεπεξεργασίας και του
κτιρίου αφυδάτωσης ιλύος) µε βιολογικό φίλτρο τύπου "compost"
15. Υπόλοιπες κτιριακές υποδοµές της εγκατάστασης (Κτίριο ∆ιοίκησης, Κτίριο
Υποσταθµού, Κτίριο φυσητήρων, Κτίριο Η/Ζ, Κτίριο χλωριώσεως, Κτίριο
αντλιοστασίου εξόδου).
Μονάδα υποδοχής βοθρολυµάτων
Ο ρόλος της δεξαµενής προεπεξεργασίας
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βοθρολυµάτων

εστιάζεται

στην

εξισορρόπηση και οµογενοποίηση των βοθρολυµάτων, καθώς και τον προαερισµό
τους ώστε να γίνει πλήρης απογύµνωση (stripping) των δύσοσµων αερίων.
Τα έργα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων περιλαµβάνουν:
- ∆ύο (2) θέσεις εκκένωσης (η µία εφεδρική) για εκκένωση ενός βυτιοφόρου κάθε
10-15 min και δύο ακόµη φρεάτια (ένα ανά θέση εκκένωσης για τα υγρά από τα
καζανάκια υπερχείλισης).
- Κανάλι συλλογής, στο οποίο θα τοποθετηθεί χονδροεσχάρα συγκράτησης λίθων
και λοιπών αδροµερών αντικειµένων, µε ανοίγµατα 40 mm για την προστασία
της κατάντι λεπτοεσχάρας.
- Εσχάρα ράβδων λεπτού ανοίγµατος, εξοπλισµένη µε κοχλία ανύψωσης και
συµπίεσης εσχαρισµάτων.
- ∆εξαµενή εξισσορόπησης, αεριζόµενη από ζεύγος φυσητήρων θετικής
εκτόπισης και δίκτυο διάχυσης µε διαχυτές χονδρής φυσσαλίδας.
- Αντλιοστάσιο ανύψωσης προς την κύρια γραµµή επεξεργασίας (φρεάτιο
εισόδου της εσχάρωσης), µε σταθερή παροχή 20 m3/h.
Προεπεξεργασία λυµάτων
Στη µονάδα προεπεξεργασίας πραγµατοποιείται η εσχάρωση, η εξάµµωση και η
απολίπανση των λυµάτων. Η προεπεξεργασία γίνεται σε διώρυγες και δεξαµενές από
σκυρόδεµα, στις οποίες εγκαθίσταται ο απαραίτητος εξοπλισµός για το σύνολο των
παραπάνω διεργασιών.
Ο εξοπλισµός της προεπεξεργασίας πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο
αυτοµατοποιηµένος, ώστε να ελαχιστοποιείται η επαφή των ανθρώπων µε τα
παραπροϊόντα προεπεξεργασίας (εσχαρίσµατα, άµµος επιπλέοντα κλπ). Επισηµαίνεται
ότι, εναλλακτικά του συστήµατος που περιγράφεται ακολούθως, είναι δυνατή κατά την
εκπόνηση της µελέτης εφαρµογής της µονάδας και της κατασκευής αυτής, η επιλογή
και του συστήµατος κόµπακτ για την προεπεξεργασία λυµάτων, εφόσον τηρούνται οι
απαραίτητες προϋποθέσεις και ο απαιτούµενος βαθµός προεξεργασίας.
Η προεπεξεργασία βρίσκεται σε κλειστό κτίριο µε σύστηµα εξαερισµού και
απόσµησης.
Εσχάρωση
Η εγκατάσταση εσχάρωσης θα αποτελείται από µηχανικά αυτοκαθαριζόµενη εσχάρα
κατά προτίµηση τοξωτή ή εναλλακτικά ευθύγραµµη, τοποθετηµένη σε ορθογωνικό
κανάλι σχεδιασµένο για τις παροχές αιχµής, υπολογισµένων έτσι ώστε η ταχύτητα
ροής στο κανάλι να µην είναι µικρότερη των 0,3 m/s (αποφυγή αποθέσεων) και η
ταχύτητα διέλευσης µέσω των ράβδων όχι µεγαλύτερη των 1,2 m/s (αποφυγή
παράσυρσης εσχαρισµάτων). Σε παράλληλο παρακαµπτήριο κανάλι (bypass) θα
τοποθετηθεί απλή ευθεία εσχάρα χειροκίνητα καθαριζόµενη παροµοίων διαστάσεων,
υπό γωνία 60ο προς τον οριζόντιο άξονα. Η αυτόµατη εσχάρα θα είναι ανοξείδωτη,
τοξωτή µε διάκενα 15 mm και πάχος ράβδων τουλάχιστον 8 mm. Ο µηχανισµός της
κίνησης θα είναι στεγανός και θα αποτελείται από κατακόρυφο ηλεκτροµειωτήρα
βαρέος τύπου και βραχίονα καθαρισµού γαλβανισµένο εν θερµώ. Στο πάνω άκρο της
σχάρας θα υπάρχει µηχανισµός αφαιρέσεως των εσχαρισµάτων, τα οποία αδειάζονται
σε κοχλία ή µεταφορική ταινία και θα αποθηκεύονται σε πλαστικό δοχείο και θα
αποµακρύνονται µαζί µε τα άλλα υποπροϊόντα επεξεργασίας. Η κίνηση του βραχίονα
καθαρισµού θα γίνεται µέσω χρονοδιακόπτη, ενώ κατά τη διακοπή η κτένα δε θα
βρίσκεται σε επαφή µε τα λύµατα. Η γραµµική ταχύτητα των κτενών καθαρισµού δεν θα
υπερβαίνει τα 5m/min.
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Η απλή εσχάρα θα είναι ανοξείδωτη µε διάκενα µέχρι 15 mm. Το κάθε κανάλι
εσχάρωσης θα διαθέτει 2 ανοξείδωτα θυροφράγµατα αποµόνωσης ένα στην είσοδο και
ένα στην έξοδο. Η παρακαµπτήρια εσχάρα θα λειτουργεί παράλληλα προς την κύρια
και σε περίπτωση έµφραξης της κύριας εσχάρας τα υγρά θα υπερχειλίζουν αυτοµάτως
προς την παρακαµπτήρια. Εναλλακτικά το κανάλι της παρακαµπτήριας εσχάρας θα
βρίσκεται στην ίδια στάθµη µε την κύρια εσχάρα και θα αποµονώνεται µε
συρτοθυρίδες.
Μέτρηση παροχής
Κατάντη του καναλιού εσχάρωσης θα κατασκευαστεί κανάλι µέτρησης παροχής σε
δίαυλο τύπου Parshall όπου θα εγκατασταθεί µετρητής παροχής. Επιλέγεται δίαυλος
κατάλληλου πλάτους στένωσης ο οποίος στην αιχµή παροχής σχεδιασµού θα δίνει ένα
επιθυµητό µέγιστο ύψος στάθµης ανάντη. Επιπλέον, προβλέπεται η κατάλληλη
ελεύθερη απόσταση πριν από τον δίαυλο, για την οµαλή ανάπτυξη ροής.
Εξάµµωση
Η αφαίρεση της άµµου από τα λύµατα είναι απαραίτητη γιατί η παρουσία της
δηµιουργεί προβλήµατα στην λειτουργία της εγκατάστασης όπως, εναπόθεση φερτών
υλικών στον πυθµένα αγωγών και δεξαµενών, φράξιµο σωληνώσεων, αυξηµένες
διαβρώσεις αγωγών, αντλιών, κλπ.
Ο χρόνος παραµονής των λυµάτων, η διατοµή του εξαµµωτή και η διάταξη του
συστήµατος αερισµού πρέπει να είναι τέτοια ώστε η ταχύτητα µέσα στον εξαµµωτή να
µην υπερβαίνει τα 0,3 m/s, ταχύτητα κατά την οποία καθιζάνουν άµµος, χαλίκια και
άλλα ανόργανα στερεά µεγέθους άνω των 0,2 mm. Η διάχυση αέρα στον εξαµµωτή σε
συνδυασµό µε την κατάλληλη κλίση των πρανών, διευκολύνει την καθίζηση της άµµου
και την αποκόλληση των προσκολληµένων οργανικών στους κόκκους της άµµου. Ο
τρόπος αυτός εξασφαλίζει το πλύσιµο της άµµου, τη µη καθίζηση οργανικών, τον
προαερισµό των λυµάτων και την απουσία οσµών.
Ο εξαµµωτής θα είναι αεριζόµενος ορθογωνικής κάτοψης µε κεκλιµένα τοιχώµατα
πυθµένα που δηµιουργούν στο κάτω µέρος κώνους για τη συλλογή της άµµου.
Η άµµος θα καθιζάνει στο πυθµένα της δεξαµενής που είναι διαµορφωµένος σε
µορφή δίδυµου κώνου, ενώ η αφαίρεσή της θα γίνεται µε αεραντλίες άµµου που θα
αναρροφούν από τον πυθµένα κάθε κώνου.
Η συλλεγόµενη άµµος θα διοχετεύεται σε ειδικό κοχλία πλύσης µε στραγγιστήριο και
στη συνέχεια θα φορτώνεται σε δοχείο συλλογής που θα αποκοµίζεται περιοδικά για
τελική διάθεση µαζί µε τα εσχαρίσµατα και τα άλλα υποπροϊόντα της εγκατάστασης. Τα
υγρά πλύσης της άµµου και τα υπερχειλίσµατα επιστρέφουν µε βαρύτητα στο φρεάτιο
άφιξης.
Λιποσυλλογή
Η δεξαµενή της εξάµµωσης µπορεί να λειτουργεί και σαν δεξαµενή λιποσυλλογής.
Κατασκευάζεται πλευρική επιµήκης ζώνη ηρεµίας στον εξαµµωτή. Η ζώνη θα είναι σε
υποβρύχια επικοινωνία µέσω ανοίγµατος µε το κυρίως τµήµα του εξαµµωτή. Τα λίπη,
έλαια και άλλες επιπλέουσες ουσίες υποβοηθούµενα από τις µικρές φυσαλίδες αέρα
που διοχετεύονται στον εξαµµωτή, ανέρχονται στην πλευρική αυτή ζώνη ηρεµίας απ΄
όπου θα οδηγούνται σε παρακείµενο φρεάτιο λιπών µε τη βοήθεια µηχανικά
υποβιβαζόµενου υπερχειλιστή. Από το φρεάτιο αυτά αφαιρούνται µε χειρισµό
δικλείδων τα υγρά και παραµένουν τα λίπη, τα οποία αφαιρούνται µε αναρρόφηση και
διατίθενται µαζί µε τα εσχαρίσµατα, την άµµο και την πίττα λάσπης στο χώρο διάθεσης
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απορριµµάτων του ∆ήµου.
∆εξαµενές απονιτροποίησης
Τα λύµατα κατόπιν οδηγούνται στις δεξαµενές απονιτροποίησης της µονάδας, όπου
επικρατούν αναερόβιες συνθήκες. Κάθε δεξαµενή θα διαθέτει 1+1 υποβρύχιο σύστηµα
ανάδευσης, ενώ θα είναι, ενδεικτικά, διαστάσεων 6 µ Χ 10 µ Χ 6 µ (ωφέλιµο βάθος) =
360 m3. Εδώ καταλήγει και η ανακυκλοφορία από τις δεξαµενές τελικής καθίζησης.
Από εδώ και µέσω υπερχείλισης, τα λύµατα συνεχίζουν προς τις επόµενες δεξαµενές
αερισµού.
∆εξαµενές αερισµού
Στις δεξαµενές αερισµού γίνεται η οξυγόνωση των λυµάτων µε παροχή αέρα από
φυσητήρες. Ο αέρας δια µέσου σωληνώσεων οδηγείται στον πυθµένα των δεξαµενών
και διασκορπίζεται στο µίγµα λυµάτων- ιλύος, µέσα από ειδικούς πορώδεις διαχυτές
λεπτής φυσαλίδας.
Με την οξυγόνωση και ανάδευση δηµιουργούνται αερόβιοι µικροοργανισµοί που
τρέφονται από τις οργανικές ύλες και η ηλικία τους εξαρτάται από το µέγεθος της
δεξαµενής αερισµού και την τροφή.
Η κάθε δεξαµενή αερισµού είναι, ενδεικτικά, διαστάσεων 10 Χ 40 Χ 6 (ωφέλιµο
βάθος) = 2400 m3.
Ο αερισµός γίνεται µε αεροσυµπιεστές κοχλιωτούς. Ο κάθε αεροσυµπιεστής φέρει,
σιγαστήρα αναρρόφησης και κατάθλιψης, φίλτρο αναρρόφησης, βάννα και βαλβίδα
αντεπιστροφής στην κατάθλιψη.
∆εξαµενές καθίζησης
Στην Α’ Φάση προβλέπεται να κατασκευαστούν δύο όµοιες κυκλικές δεξαµενές
τελικής καθίζησης, διαµέτρου 14 µ (ενδεικτικά), µε πλευρικό βάθος υγρών ίσο µε 4 µ,
έκαστη ωφέλιµου όγκου 615 m3 (ενδεικτικά). Για τη Β’ και Γ’ Φάση προβλέπεται η
κατασκευή µιας επιπλέον όµοιας δεξαµενής για κάθε φάση.
Το µίγµα λυµάτων και ενεργού λάσπης από τις δεξαµενές αερισµού, θα κατευθύνεται
προς το κάτω µέρος των δεξαµενών καθίζησης.
Η λάσπη λόγω διαφορετικού ειδικού βάρους από το νερό, θα καθιζάνει στον
πυθµένα των δεξαµενών και θα ανακυκλοφορεί συνεχώς στις δεξαµενές
απονιτροποίησης, µέσω αντλιών.
Το νερό που θα διαχωρίζεται από τη λάσπη, θα ανέρχεται στην επιφάνεια των
δεξαµενών και θα υπερχειλίζει σε οδοντωτό κανάλι περιµετρικό, για να χυθεί κατόπιν
στη δεξαµενή χλωρίωσης.
Χλωρίωση
Το επεξεργασµένο νερό, µετά τις δεξαµενές καθίζησης θα καταλήγει στην δεξαµενή
χλωρίωσης, η οποία φέρει χωρίσµατα τύπου λαβυρίνθου. H ∆εξαµενή χλωρίωσης θα
είναι ωφέλιµου όγκου 350 m3 (ενδεικτικά), για την Α΄Φάση, ενώ για τη Β και Γ Φάση
προβλέπεται η κατασκευή µιας επιπλέον όµοιας δεξαµενής. Η χλωρίωση θα γίνεται µε
δοσοµετρικές αντλίες ΝαOCL.
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∆εξαµενή καθαρών και αντλιοστάσιο εξόδου
Τα καθαρά µετά τη χλωρίωση θα συγκεντρώνονται στη δεξαµενή καθαρών
χωρητικότητας 500 m3. Από την ανωτέρω δεξαµενή θα οδηγούνται µέσω του αγωγού
διάθεσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της νήσου Αίγινας.
Πάχυνση λάσπης
Η περίσσεια λάσπης από τις δεξαµενές τελικής καθίζησης θα αποθηκεύεται σε
δεξαµενές πάχυνσης. Η δεξαµενή θα είναι από σκυρόδεµα, κυλινδρική µε βραδεία
ανάµιξη για συµπύκνωση, θα λειτούργει και σαν παχυντής βαρύτητας και θα είναι
εξοπλισµένη µε αναµοχλευτή ιλύος. Από εκεί η λάσπη θα τροφοδοτείται µέσω αντλιών
θετικής εκτόπισης στη φυγόκεντρο αφυδάτωσης ιλύος.
Αφυδάτωση ιλύος λάσπης µε φυγόκεντρο
Η αφυδάτωση θα γίνεται µηχανικά. Ως βέλτιστη µέθοδος επιλέγεται η αφυδάτωση
της ιλύος µε φυγοκεντρικό διαχωριστή. Η λάσπη από τις δεξαµενές πάχυνσης θα
καταλήγει στο σύστηµα αφυδάτωσης µε φυγοκεντρικό διαχωριστήρα, µέσω αντλιών
ιλύος θετικού εκτοπίσµατος. Στον εξοπλισµό της µηχανικής πάχυνσης-αφυδάτωσης
περιλαµβάνεται και αυτόµατη εγκατάσταση προετοιµασίας και τροφοδότησης
διαλύµατος πολυηλεκτρολύτη κατάλληλης δυναµικότητας.
Σύστηµα απόσµησης τύπου compost
Όπου προβλέπεται θα εγκατασταθούν συστήµατα εξαερισµού για την συλλογή του
δύσοσµου αέρα και διοχέτευσή του σε µονάδες απόσµησης πριν την διάθεσή του στην
ατµόσφαιρα. Το Σύστηµα απόσµησης (για την απόσµηση του κτιρίου προεπεξεργασίας
και του κτιρίου αφυδάτωσης ιλύος) θα είναι µε βιολογικό φίλτρο τύπου "compost"
επιφανείας 300 m2.
To σύστηµα απόσµησης θα είναι εξοπλισµένο µε δύο ανεµιστήρες για να υπάρχει
εφεδρεία (αποµόνωση-ρύθµιση) µε κατάλληλα "νταµπερ".
Θα καλύπτει δε τις µονάδες:
• Έργα εισόδου των λυµάτων, δηλ φρεάτιο εισόδου, εσχαρισµό, αντλιοστάσια
ακαθάρτων,
• Μονάδες αφυδάτωσης (όλος ο χώρος αφυδάτωσης)
• ∆εξαµενές αποθήκευσης-πάχυνσης ιλύος
• Όλα τα τµήµατα της εγκατάστασης που παράγουν οσµές, αντιληπτές από
επισκέπτες και γειτονικές εγκαταστάσεις της ΕΕΛ
Τα υλικά φίλτρων τοποθετούνται σε ορθογωνικές αβαθείς δεξαµενές από οπλισµένο
σκυρόδεµα µε εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία ή από ανοξείδωτη αυλακωτή
λαµαρίνα (Container), ή εναλλακτικά από πολυεστέρα, οπλισµένο µε υαλοβάµβακα.
Το ειδικό βιολογικό µίγµα (τύρφη) αναµειγνύεται µε ξυλώδη υλικά για την βελτίωση
των µηχανικών ιδιοτήτων της. Έτσι, αποφεύγεται η συρρίκνωση και διατηρείται
σταθερή η πτώση πίεσης για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Εναλλακτικά µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µίγµα 60% φλούδες δένδρων ή τεµαχισµένα κλαδοκάθαρα 1-5 cm και
40% ώριµο compost. Θα γίνει δε προσθήκη CaCO3 (4-6 kg/m3) για ρύθµιση του pH.
Πριν το ξεκίνηµα λειτουργίας του συστήµατος, το πληρωτικό υλικό επεξεργάζεται µε
διάλυµα που περιέχει µικροοργανισµούς (πχ ποσότητα ενεργού ιλύος από τη δεξ.
αερισµού).
Αρχικά, ο αέρας οδηγείται στο σύστηµα κατανοµής του, που βρίσκεται κάτω από την
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κλίνη φίλτρανσης. Από εκεί ο αέρας συµπιέζεται αργά µέσα στο βιολογικά ενεργό
πληρωτικό υλικό του φίλτρου και κατόπιν εγκαταλείπει την επιφάνεια φίλτρανσης ως
διαχεόµενο αέριο ρεύµα απαλλαγµένο από τις οσµηρές ενώσεις (υδρόθειο,
µερκαπτάνες κτλ).
Το σύστηµα απόσµησης θα ελέγχεται από το κεντρικό PLC της εγκατάστασης.
Κτίριο ∆ιοίκησης
Θα κατασκευαστεί κτίριο διοίκησης στο χώρο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυµάτων και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των εγκαταστάσεων µε τους χώρους:
− Χώρος µε τον κεντρικό πίνακα της εγκατάστασης, τον ανεµιστήρα απόσµησης,
και το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος στην
εγκατάσταση.
− Χώρος υγιεινής (WC)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
Τα επεξεργασµένα λύµατα θα διατίθενται στη θαλάσσια περιοχή του όρµου Λυγέας
νότια της νήσου Αίγινας, µε διάχυση, αρχικά µέσω χερσαίου αγωγού µήκους 310m και
εν συνεχεία µέσω υποθαλάσσιου αγωγού µήκους 250m, σε τελικό βάθος 25m.
Το σύστηµα υποθαλάσσιας διάθεσης των λυµάτων της ΕΕΛ αποτελείται από το
φρεάτιο φόρτισης, τον υποθαλάσσιο αγωγό και το διαχυτήρα. Από το φρεάτιο
φόρτισης, τα επεξεργασµένα λύµατα της ΕΕΛ εισέρχονται σε αγωγό βαρύτητας (τον
υποθαλάσσιο) ένα τµήµα του οποίου, βεβαίως, είναι στην στεριά. Το µήκος αυτού του
στεριανού τµήµατος του υποθαλασσίου εξαρτάται από την τελική θέση του Φρεατίου
Φόρτισης.
Φρεάτιο Φόρτισης
Το φρεάτιο φόρτισης χωροθετείται πλησίον της ακτής. Το φρεάτιο φόρτισης του
αγωγού διάθεσης αναρρυθµίζει την παροχή εισόδου εξασφαλίζοντας ουσιαστικά
σταθερή παροχή λειτουργίας στον αγωγό και στο σύστηµα διάθεσης. Η σταθερή
παροχή λειτουργίας εξασφαλίζει ελεγχόµενο περιβαλλοντικά και υδραυλικά σύστηµα
διάθεσης και επιτρέπει την επίτευξη των επιθυµητών αραιώσεων ρυπαντικού και
µικροβιακού φορτίου.
Υποβρύχιος αγωγός
Ο υποβρύχιος αγωγός, συνολικού µήκους 250m (χωρίς το µήκος του διαχυτήρα),
κατασκευάζεται από σωλήνες HDPE.
Ο αγωγός θα κατασκευαστεί στην ξηρά σε τµήµατα (καλάµια). Τα καλάµια θα
συνδεθούν µεταξύ τους κατά την διαδικασία καθέλκυσης και πόντισης είτε µε
ηλεκτροµούφες είτε µε ανοξείδωτες φλάντζες και µπουλόνια. Στα άκρα των τµηµάτων
που πρόκειται να ενωθούν µεταξύ τους µε φλάντζες έχουν κολληθεί τα ειδικά τεµάχια
(λαιµοί φλαντζών).
Στο τµήµα αυτό τοποθετούνται στον αγωγό τα έρµατα που θα χρειαστούν για την
πόντισή του, δηλαδή ορθογωνικοί δακτύλιοι από σκυρόδεµα. Ο αγωγός µε τα έρµατα
ποντίζεται στον πυθµένα του ορύγµατος, όπου προηγουµένως έχει διαστρωθεί λεπτό
αµµοχάλικο, µέσα στο οποίο αναµένεται ότι θα βυθιστούν τα έρµατα και η κάτω
γενέτειρα του σωλήνα θα ακουµπήσει στην επιφάνεια τον αµµοχάλικου. Το χαµηλότερο
µέρος του ορύγµατος, πληρώνεται µε αµµοχάλικο.
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∆ιαχυτήρας
Ο διαχυτήρας αποτελείται από δύο βραχίονες, εντελώς όµοιους µεταξύ τους
(συµµετρικούς). Η διάµετρος του κάθε βραχίονα βαίνει µειούµενη προς τα κατάντη και
κάθε βραχίονας φέρει ανυψωτήρες.
Στα ελεύθερα άκρα του ταυ, θα κολληθούν λαιµοί φλαντζών. Οι βραχίονες του
διαχυτήρα θα ενωθούν µε ανοξείδωτες φλάντζες. Αν από την βυθοµετρική αποτύπωση
αποδειχθεί ότι η ισοβαθής κατά την οποία θα τοποθετηθούν οι βραχίονες είναι περίπου
κάθετη επί του άξονα του υποβρύχιου αγωγού, τότε δεν θα χρησιµοποιηθούν ειδικά
τεµάχια καµπυλών και οι βραχίονες θα συνδεθούν κατευθείαν στις συστολές στα άκρα
του ταυ, µε χρησιµοποίηση λαιµών φλαντζών και ανοξείδωτων φλαντζών. Τα κατάντη
άκρα των βραχιόνων στρέφονται προς τα πάνω και κλείνονται µε τυφλή ανοξείδωτη
φλάντζα, η οποία θα εξέχει από τον πυθµένα και η οποία θα µπορεί να αφαιρεθεί
προκειµένου να γίνει καθαρισµός (υπό πίεση) του υποθαλάσσιου τµήµατος.
Ο διαχυτήρας τοποθετείται σε σκάµµα στο ιλυώδες τµήµα του πυθµένα. Αναµένεται
ότι ο κορµός θα βυθιστεί στην ιλύ, ενώ αρκετό τµήµα των ανυψωτήρων θα εξέχει από
την επιφάνεια του βυθού.
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κατασκευή ορύγµατος (βραχώδης
πυθµένας) για την προστασία του κορµού από συρόµενες άγκυρες, δίχτυα κλπ.
τοποθετούνται επί του αγωγού τα ελαφρά τσιµεντοστρώµατα, τα οποία αναµένεται ότι
όπως και ο κορµός θα καλυφθούν σταδιακά από φερτά.
Για την προστασία των ανυψωτήρων που θα εξέχουν από τους ίδιους κινδύνους,
τοποθετούνται εκατέρωθεν κάθε ανυψωτήρα ογκόλιθοι από σκυρόδεµα από τους
οποίους εξέχουν υπό κλίση χαλύβδινες ράβδοι (οπλισµού σκυροδέµατος). Οι ράβδοι
αυτές σχηµατίζουν ένα είδος (όχι εντελώς κλειστού) κλωβού προστασίας των
ανυψωτήρων. Οι ογκόλιθοι θα βυθιστούν επίσης στην ιλύ, αλλά αναµένεται ότι θα
µείνει εκτός ιλύος αρκετό µήκος ράβδων για την προστασία του ανυψωτήρα.
Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις κατασκευής
Οι απαιτούµενες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις για την κατασκευή του έργου
(εργοτάξιο), προβλέπεται να εγκατασταθούν εντός του γηπέδου κατασκευής της ΕΕΛ.
Πριν την έναρξη των εργασιών θα γίνει περίφραξη του οικοπέδου οριοθετώντας το
εργοτάξιο για λόγους ασφαλείας.
Τέλος σηµειώνεται ότι για την κατασκευή του έργου δεν θα δηµιουργηθούν
δανειοθάλαµοι, καθώς όπως αναλύεται στη συνέχεια, τα απαιτούµενα χωµατουργικά
υλικά προκύπτουν από επανεπίχωση των προϊόντων εκσκαφής.
Ωστόσο θα απαιτηθεί η απόθεση των πλεοναζόντων χωµατουργικών υλικών. Για το
σκοπό αυτό, προβλέπεται η µεταφορά τους σε νόµιµο υφιστάµενο αποθεσιοθάλαµο
στην περιοχή της Αττικής.
Αναγκαία υλικά κατασκευής
Για την κατασκευή του έργου αποχέτευσης στη νήσο Αίγινας, ο κύριος όγκος των
απαιτούµενων χωµατουργικών υλικών (υλικά επανεπίχωσης) θα προκύψει από την
εκσκαφή κατά τη δηµιουργία του έργου. Τα λοιπά απαιτούµενα υλικά θα
προµηθευθούν από την εγχώρια αγορά σύµφωνα µε τις προσφορές που θα υπάρξουν.
Αναλυτικότερα, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται εκτιµητικά τα υλικά και
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οι ποσότητες αυτών, που θα απαιτηθούν για τα επιµέρους τεχνικά έργα.
Πίνακας: Εκτίµηση απαιτούµενων υλικών κατασκευής έργων
Τµήµα έργου
Απαιτούµενα υλικά

Εξωτερικό ∆ίκτυο
Μεταφοράς

Αντλιοστάσια

ΕΕΛ

Συνολικές
Ποσότητες

Επίχωση µε προϊόντα
εκσκαφής
Άµµος προέλευσης λατοµείου
Αντιστήριξη παρειών
σκάµµατος
Αγωγοί HDPE
Βάση οδοποιίας
Ξυλότυποι
Σκυροδέµατα
Οπλισµοί
Επιχρίσµατα - Μονώσεις

5.700 m3

900 m3

10.000 m3

16.600 m3

3

14.300 m3

57.000 m2

57.000 m2

14.300 m

33.800 m
42.300 m2
2.500 m2
700 m3
57.000 kg
2.200 m2

20.000 m2
15.000 m2
5.000 m3
550.000 kg
20.000 m2

33.800 m
62.300 m2
17.500 m2
5.700 m3
607.000 kg
22.200 m2

Εκποµπές ρύπων στον αέρα
Κατά την διάρκεια της κατασκευής, θα υπάρξει επιβάρυνση της ατµόσφαιρας από τα
καυσαέρια των οχηµάτων και από την σκόνη που θα δηµιουργείται από την κίνηση
αυτών και από τις εκσκαφές.
Από την κίνηση και λειτουργία των µηχανηµάτων κατά την φάση κατασκευής των
έργων, επιβαρύνεται η ατµόσφαιρα της περιοχής µε συγκεντρώσεις ρύπων, όπως
µονοξείδιο του άνθρακα (CO), οξείδια του αζώτου (NOx), υδρογονάνθρακες (HC),
διοξείδιο του άνθακα (CO2), διοξείδιο του θείου (SO2) και η παρουσία
µικροσωµατιδίων.
Από τους πιο διαδεδοµένους ρύπους, το µονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι αυτό
που επηρεάζει περισσότερο την ανθρώπινη υγεία, προκαλώντας µέχρι και το θάνατο
σε αυξηµένες συγκεντρώσεις στο αίµα.
Από τα οξείδια του αζώτου (NOx), αυτά που εκλύονται από τα καυσαέρια οχηµάτων
είναι το ΝΟ και το ΝΟ2. Το µονοξείδιο του αζώτου µετατρέπεται σε ΝΟ2 µε τη βοήθεια
του οξυγόνου της ατµόσφαιρας. Από την αυξηµένη συγκέντρωση ΝΟ2 στην
ατµόσφαιρα προκαλούνται αναπνευστικά προβλήµατα, φλόγωση των µατιών και της
µύτης και βήχας, ειδικά σε ευαίσθητες οµάδες πληθυσµού (παιδιά, ηλικιωµένοι κλπ.).
Η αυξηµένη συγκέντρωση υδρογονανθράκων (HC) ή γενικότερα πτητικών
οργανικών ενώσεων (VOC) (όπως µεθάνιο, κετόνες κλπ), προκαλεί οφθαλµολογικά
προβλήµατα ελαφριάς µορφής, καθώς και αναπνευστικά. Η συµµετοχή των οχηµάτων
στους εκπεµπόµενους υδρογονάνθρακες είναι σηµαντική και µπορεί να κυµαίνεται από
40 έως και 90%.
Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) δεν έχει άµεση επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία,
αλλά προκαλεί µια σειρά από άλλες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Η αυξηµένη συγκέντρωση του διοξειδίου του θείου (SO2), µπορεί να προκαλέσει
αναπνευστικά προβλήµατα, ειδικά σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, ενώ σε συνδυασµό
µε την παρουσία µικροσωµατιδίων στην ατµόσφαιρα, δηµιουργεί οµίχλη (smog).
Από την κίνηση και λειτουργία των οχηµάτων και των µηχανηµάτων µεταφέρονται
στην ατµόσφαιρα µικροσωµατίδια (µέγεθος µεταξύ 0.1 και 1000 µm). Τα
µικροσωµατίδια σε συνδυασµό µε άλλους ρυπαντές προκαλούν αναπνευστικά
προβλήµατα και λοιµώξεις.
Η φύση των εργασιών κατά τη φάση κατασκευής ενός έργου αποχέτευσης καθιστά
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δύσκολο τον ακριβή υπολογισµό των εκποµπών σκόνης, µε τη χρήση µαθηµατικών
µοντέλων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η (κρατική) Υπηρεσία Προστασίας του
Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (Environmental Protection
Agency) δίνει τιµή 1~10kg σκόνης/όχηµα/km εκποµπής σκόνης για την κίνηση
οχηµάτων σε µη ασφαλτοστρωµένες επιφάνειες. Οι τιµές αυτές συντελεστού εκποµπής
σκόνης µπορούν να µετατραπούν σε gr/sec µε κατάλληλες υποθέσεις για την µέση
ταχύτητα ενός οχήµατος, που στην περίπτωση ενός εργοταξίου είναι αρκετά χαµηλή (5
µε 20km/hr).
Η ενδεχόµενη αύξηση της σκόνης λόγω των εργασιών και της κίνησης των
µηχανηµάτων, δε θα ξεπεράσει τα θεσµοθετηµένα όρια της Ελληνικής Νοµοθεσίας και
του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (Π.Ο.Υ) και θα αντιµετωπιστεί µε τακτική διαβροχή
του εδάφους και µε επικάλυψη των οχηµάτων µεταφοράς.
Εκποµπές θορύβου και δονήσεων
Ένα τυπικό εργοτάξιο ενός έργου αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού
περιλαµβάνει συνήθως τις ακόλουθες µηχανικές συσκευές που παράγουν θόρυβο:
A. Σταθερές πηγές:
 Aεροσυµπιεστές και τρυπάνια.
 Φορτωτές.
 Προωθητές.
B. Kινητές πηγές:
 Eλαφρά και βαρέα φορτηγά.
 Εκσκαφείς.
Στην (32) σχετική µελέτη γίνεται η εκτίµηση ότι η στάθµη του θορύβου στα σηµεία
κατασκευής θα κυµαίνεται µεταξύ 97-93dB (ανώτατη επιτρεπτή στάθµη θορύβου
αεροσυµπιεστών και εκσκαφέων). Με βάση τα βιβλιογραφικά στοιχεία, ο θόρυβος είναι
αυξηµένος κατά τη φάση κατασκευής του τεχνικού έργου, όµως περιορίζεται τοπικά
στις θέσεις εργασιών.
Τα επίπεδα δονήσεων, κραδασµών και θορύβου εµφανίζονται αυξηµένα µόνο κατά
την κατασκευή του έργου, εξαιτίας της κίνησης των οχηµάτων και της λειτουργίας των
µηχανηµάτων.
xii. Οι
σηµαντικότερες
παρουσιαζόµενες
αρνητικές
περιβαλλοντικές
επιπτώσεις κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του
περιγραφόµενου ως άνω έργου συνοψίζονται στις εξής:
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φάση Κατασκευής
Θα υπάρξει κάποια ενδεχόµενη αύξηση της σκόνης λόγω των εργασιών και της
κίνησης των µηχανηµάτων, που όµως δεν θα είναι ικανή να επιφέρει αλλαγές στα
κλιµατικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
Ειδικότερα, από την κίνηση και λειτουργία των µηχανηµάτων κατά την φάση
κατασκευής των έργων, προβλέπεται να επιβαρυνθεί η ατµόσφαιρα της περιοχής
µελέτης από την εκποµπή αερίων του θερµοκηπίου µε συγκεντρώσεις ρύπων, όπως
µονοξείδιο του άνθρακα (CO), οξείδια του αζώτου (NOx), υδρογονάνθρακες (HC),
διοξείδιο του άνθακα (CO2), διοξείδιο του θείου (SO2) και µικροσωµατίδια.
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φάση κατασκευής
∆ίκτυα αποχέτευσης
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, αναµένεται προσωρινή αισθητική υποβάθµιση
του τοπίου στην άµεση ζώνη διέλευσης των αποχετευτικών αγωγών και ιδιαίτερα εντός
των οικιστικών ορίων, στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις προσωρινής απόθεσης
των υλικών εκσκαφής. Σηµειώνεται όµως ότι µεγάλο µέρος των εσωτερικών δικτύων,
καθώς και ο ένας εκ των δύο κλάδων του καταθλιπτικού αγωγού µεταφοράς των
λυµάτων από το Α/Σ4 έως το Α/Σ, διαµέτρου Φ400 και µήκους 4.800m, είναι ήδη
κατασκευασµένοι, γεγονός που µειώνει αισθητά την ανάγκη δηµιουργίας εκσκαφών.
Σε κάθε περίπτωση οι επιπτώσεις στην αισθητική από την κατασκευή των δικτύων
αποχέτευσης θεωρούνται περιοδικές και άµεσα αναστρέψιµες, µετά την τοποθέτηση
των αγωγών και την αποκατάσταση της αρχικής µορφής του ανάγλυφου.
Η χωροθέτηση των αντλιοστασίων αποτελεί ένα από τα στοιχεία του έργου
αποχέτευσης που σχετίζεται µε σηµαντικές αισθητικές επιπτώσεις. Ειδικότερα και όσον
αφορά τα αντλιοστάσια Α/Σ 2, Α/Σ 3 και Α/Σ 4 αναµένεται να προκαλέσουν κάποιες
αισθητικές επιπτώσεις, αφού χωροθετούνται εντός των ορίων δοµηµένης έκτασης
(οικισµό Αίγινας), ενώ οι επιπτώσεις από την κατασκευή των αντλιοστασίων Α/Σ 1, Α/Σ
5, Α/Σ 6 και Α/Σ 7, τα οποία χωροθετούνται εκτός των οικιστικών ορίων, θα είναι
σαφώς µικρότερες.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φάση κατασκευής
Όσον αφορά την όδευση του εξωτερικού δικτύου µεταφοράς θα πρέπει να αναφέρουµε
ότι οι προτεινόµενοι αγωγοί θα ακολουθούν στο µεγαλύτερο µέρος τους υφιστάµενο
οδικό δίκτυο (ασφαλτοστρωµένο ή χωµατοστρωµένο) οπότε δεν αναµένεται η
δηµιουργία επιπρόσθετων επιπτώσεων στο έδαφος. Εξαίρεση αποτελεί το τελευταίο
τµήµα του δικτύου, µήκους περίπου 2km, το οποίο δεν κατασκευάζεται επί
υφισταµένης οδού.
Όπως προαναφέρθηκε µεγάλο µέρος των εσωτερικών δικτύων, καθώς και ο ένας εκ
των δύο κλάδων του καταθλιπτικού αγωγού µεταφοράς των λυµάτων από το Α/Σ4 έως
το Α/Σ, διαµέτρου Φ400 και µήκους 4.800m, είναι ήδη κατασκευασµένοι, γεγονός που
µειώνει αισθητά την ανάγκη δηµιουργίας εκσκαφών και τις επιπτώσεις στα
εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
Ακόµη και όσον αφορά τα αντλιοστάσια αυτά χωροθετούνται αφενός εντός οικιστικών
ορίων και µε οικίσκο (Α/Σ2, Α/Σ3 και Α/Σ4) και αφετέρου εκτός οικιστικών ορίων και µε
οικίσκο (Α/Σ1, Α/Σ5, Α/Σ6 και Α/Σ7). Οι εκτάσεις που θα χρησιµοποιηθούν
περιορίζονται σε συνολικά 300m2 περίπου, οπότε οι επιπτώσεις περιορίζονται σε
σχετικά µικρή έκταση, δεδοµένης της έκτασης του έργου.
Σχετικά µε την κατασκευή της ΕΕΛ απαιτείται η χρήση έκτασης 38.694 τ.µ. και θα
απαιτηθούν ορισµένες διασπάσεις και µετατοπίσεις του επιφανειακού στρώµατος του
εδάφους προκειµένου να διαµορφωθεί ο χώρος κατάλληλα για την έδραση των
επιµέρους µονάδων της ΕΕΛ, εκτιµάται όµως ότι οι επιπτώσεις από τις διασπάσεις
αυτές δεν θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικές.
Το συνολικό µήκος δικτύου των επτά αγωγών µεταφοράς των λυµάτων είναι 19.300
µέτρα, πλάτους από 0,82 έως 1,38 µέτρα και βάθους από 1,31 έως 1,56 µέτρα, ενώ οι
25

συνολικά απαιτούµενες εκσκαφές συµπεριλαµβανοµένων των έργων της ΕΕΛ και των
έργων διάθεσης, ανέρχονται σε 132.152,74 µ3.
Σηµειώνεται ότι µεγάλο µέρος των υλικών εκσκαφής για την τοποθέτηση των αγωγών
αποχέτευσης, επανατοποθετείται στα σκάµµατα µετά την κατασκευή του δικτύου
αποχέτευσης. Επιπλέον, η περίσσεια των χωµατισµών από την κατασκευή των έργων
θα εναποτεθεί και διαστρωθεί εντός υφιστάµενου νόµιµου αποθεσιοθαλάµου στην
περιοχή της Αττικής. Υλικά ακατάλληλα για το σκοπό αυτό θα παραδίδονται για άλλη
ενδεδειγµένη διαχείριση.
Συνολικά λοιπόν θεωρούµε ότι οι επιπτώσεις στα εδαφικά χαρακτηριστικά της
περιοχής µελέτης είναι σηµαντικές αλλά µερικώς αναστρέψιµες, δεδοµένου ότι η
περιοχή επέµβασης αποκαθίσταται στην αρχική της µορφή µετά την τοποθέτηση των
αγωγών.
Φάση λειτουργίας
Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στα εδαφικά χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης, κατά
τη φάση λειτουργίας του έργου, µπορούν να προέλθουν από τη διάθεση της ιλύος.
Όµως, η διάθεση της ιλύος, η οποία όπως αναφέρθηκε προτείνεται να γίνεται στον
Χ.Υ.Τ.Α. της περιοχής Αττικής, δεν αναµένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα
εδαφικά χαρακτηριστικά για τους ακόλουθους λόγους:
 Η παραγόµενη ιλύς θα είναι καλά σταθεροποιηµένη, ασβεστοποιηµένη και
αφυδατωµένη, καθώς προβλέπονται τα απαραίτητα έργα επεξεργασίας εντός της
ΕΕΛ.
 Η ιλύς µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως υλικό επικάλυψης των απορριµµάτων (ανάµιξη
µε το εδαφικό υλικό) και να βελτιώσει τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α.
Όσον αφορά τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης, σηµειώνουµε ότι η πιθανότητα
ατυχηµατικής ρύπανσης του εδάφους λόγω διαρροής ακαθάρτων, δε θεωρείται πιθανή
και µπορεί να µειωθεί µε τακτικούς ελέγχους καθώς και µε περιοδικές συντηρήσεις των
αγωγών και του µηχανολογικού εξοπλισµού των αντλιοστασίων.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, µέρος των έργων εντοπίζεται εντός ορίων οικισµών, ενώ
στην εγγύς περιοχή των λοιπών προτεινόµενων προς κατασκευή έργων υφίστανται
εκτάσεις µε θάµνους & χορτολίβαδα (ποολίβαδα), αγροτικές εκτάσεις µε σηµαντικό
ποσοστό φυσικής βλάστησης και µόνιµες καλλιέργειες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δοθεί στην περιοχή του Τοπίου Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους Ελλανίου ∆ιός, που
εντοπίζεται ανατολικά της θέσης κατασκευής της ΕΕΛ.
Επιπτώσεις στη Χλωρίδα
Η όδευση του αποχετευτικού δικτύου πραγµατοποιείται ως επί το πλείστον επί
υφιστάµενων διανοιγµένων οδών, ενώ τα απαιτούµενα αντλιοστάσια συλλογής και
µεταφοράς των λυµάτων, προβλέπεται να τοποθετηθούν αφενός εντός οικιστικών
ορίων (Α/Σ2, Α/Σ3 και Α/Σ4) και αφετέρου εκτός οικιστικών ορίων (Α/Σ1, Α/Σ 5, Α/Σ 6
και Α/Σ 7).
Βάσει αυτών των παρατηρήσεων, προκύπτει ότι η κατασκευή του αποχετευτικού
δικτύου δεν αναµένεται να έχει επιπτώσεις στη βλάστηση της περιοχής, εκτός από µια
µικρού πλάτους ζώνη εκατέρωθεν του άξονα των δρόµων, λόγω της παραγωγής
σκόνης.
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Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την κατασκευή του τµήµατος µήκους περί τα
2km, που δεν κατασκευάζεται επί υφισταµένης οδού και το οποίο για ένα µήκος
περίπου 600m, διέρχεται εντός αναδασωτέας περιοχής.
Όσον αφορά στην προτεινόµενη θέση χωροθέτησης της ΕΕΛ, η βλάστηση που
αναπτύσσεται εκεί, δεν χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερης αισθητικής οµορφιάς (πρόκειται
για θάµνους και χορτολίβαδα). Οι επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής από την
κατάληψη του γηπέδου για την κατασκευή της µονάδας, σχετίζονται µε ορισµένες
επεµβάσεις (αποψιλώσεις) εντός του γηπέδου, που δεν χαρακτηρίζονται ως υψηλής
επικινδυνότητας και δεν αναµένεται να επηρεάσουν τους τύπους ενδιαιτηµάτων της
περιοχής µελέτης. Έµµεσες επιπτώσεις αναµένονται στις φυσιολογικές λειτουργίες των
φυτών από την επίδραση ρύπων και σκόνης, λόγω της λειτουργίας των εργοταξιακών
µηχανηµάτων και της κυκλοφορίας των οχηµάτων, οι οποίες όµως δε θα είναι µόνιµου
χαρακτήρα.
Με βάση την παραπάνω θεώρηση, προκύπτει ότι οι επιπτώσεις στη χλωρίδα της
περιοχής µελέτης θα είναι µέτρια σηµαντικές, µερικώς αναστρέψιµες (διαδικασία
επαναβλάστησης), µερικώς αντιµετωπίσιµες (κατάλληλες πρακτικές διάνοιξης) και
µακροχρόνιες.
Επιπτώσεις στην Πανίδα
Οι βασικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του προτεινόµενου έργου στην πανίδα,
εστιάζονται κυρίως στα θηλαστικά, τα αµφίβια και την ορνιθοπανίδα και
κατηγοριοποιούνται ως εξής:
 Κατάληψη Φυσικού Χώρου. Στην προκειµένη περίπτωση, η συνολική µόνιµη
κατάληψη φυσικού χώρου είναι ορισµένης έκτασης, όµως η περιοχή στην οποία
πραγµατοποιείται αποτελείται κυρίως από οικιστικές ζώνες ή περιοχές µε θάµνους
και χορτολίβαδα και συνεπώς δεν αποτελεί χώρο διαβίωσης σπάνιας ή ιδιαίτερης
πανίδας.
 Περιοδική ή µόνιµη αποµόνωση λόγω παρεµπόδισης στις µετακινήσεις της
χερσαίας πανίδας. Στην περίπτωση του αποχετευτικού δικτύου η παρεµπόδιση
αυτή θα είναι προσωρινή, ενώ στην περίπτωση της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων Α/Σ
1, Α/Σ 2, Α/Σ 3, Α/Σ 4, Α/Σ 5, Α/Σ 6 και Α/Σ 7 θα είναι µόνιµη (σηµειώνεται όµως ότι
τα αντλιοστάσια Α/Σ2, Α/Σ3 και Α/Σ4 τοποθετούνται εντός ορίων οικισµού).
 Άµεση (ατυχηµατική) θανάτωση κυρίως σε νυκτόβια αρπακτικά είδη, θηλαστικά και
ερπετά από κακούς χειρισµούς εργοταξιακών µηχανηµάτων. Το µέγεθος του έργου,
η διάρκεια της περιόδου κατασκευής και η εµπειρία του εργολάβου διασφαλίζουν
την ελαχιστοποίηση τέτοιων επιπτώσεων.
 Όχληση ειδών από εκποµπές ρύπων (κυρίως σκόνης). Οι εκποµπές ρύπων κατά
την φάση κατασκευής, θα δηµιουργήσουν µια τοπική επιβάρυνση, η οποία θα είναι
περιορισµένη χωρικά και χρονικά.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την κατασκευή των έργων εντός της περιοχής
του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (τµήµα αγωγού µεταφοράς µήκους 2.930m και
αντλιοστασίου ΑΣ5), δεδοµένου όµως ότι τα έργα χωροθετούνται στο ανατολικό όριο
της περιοχής από την πλευρά της παραλίας και όχι ενδότερα αυτής, δεν αναµένονται
δυσµενής επιπτώσεις.
Γενικά, κατά τη φάση λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου, των αντλιοστασίων και
της ΕΕΛ, δεν αναµένονται αρνητικές επιπτώσεις στη πανίδα της περιοχής µελέτης,
στην περίπτωση φυσικά που τηρούνται οι Περιβαλλοντικοί Όροι που θα εκδοθούν.
Πιθανές οχλήσεις από οσµές και αιωρήµατα θα αντιµετωπιστούν µε τοποθέτηση
συστήµατος απόσµησης (βιόφιλτρο) στις επιµέρους διατάξεις.
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Σηµειώνεται ότι στην άµεση περιοχή κατασκευής της ΕΕΛ, η πανίδα περιορίζεται σε
είδη όπως ποντικούς, κλπ., τα οποία θα προσαρµοστούν σχετικά γρήγορα στις νέες
χρήσεις.
Επιπτώσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις
Όπως έχει προαναφερθεί το µεγαλύτερο µέρος των προτεινόµενων αγωγών
(εσωτερικό δίκτυο και εξωτερικό δίκτυο µεταφοράς) τοποθετείται επί υφιστάµενου
οδικού δικτύου, ενώ τα αντλιοστάσια χωροθετούνται αφενός εντός οικιστικών ορίων
(Α/Σ2, Α/Σ3 και Α/Σ4) και αφετέρου σε εκτάσεις που καλύπτεται είτε από αγροτικές
περιοχές µε σηµαντικό ποσοστό βλάστησης είτε από θάµνους και χορτολίβαδα (Α/Σ5,
Α/Σ6 και Α/Σ7).
Ωστόσο τµήµα του εξωτερικού δικτύου µεταφοράς µήκους περί τα 600m διέρχεται
εντός αναδασωτέας περιοχής. Οι επιπτώσεις που αναµένονται δεν είναι ιδιαίτερα
σηµαντικές, δεδοµένου ότι µετά το πέρας της κατασκευής του αγωγού, προβλέπεται
πλήρη αποκατάσταση της περιοχής.
Όσον αφορά την ΕΕΛ, το γήπεδο επί του οποίου προβλέπεται να γίνει η κατασκευή
της δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Χωροταξικός Σχεδιασµός - Χρήσεις Γης
Φάση κατασκευής
Τα υπο-έργα που δύναται να επηρεάσουν τις υπάρχουσες χρήσεις γης και τον
υφιστάµενο χωροταξικό σχεδιασµό είναι τα ακόλουθα:
i.
∆ίκτυο αποχέτευσης. Το σύνολο των αγωγών, διέρχεται από υφιστάµενες
διανοιγµένες οδούς, οι οποίες θα αποκατασταθούν στην αρχική τους µορφή µετά
την ολοκλήρωση των εργασιών.
ii.
Αντλιοστάσια. Τα αντλιοστάσια Α/Σ2, Α/Σ 3 και Α/Σ 4 χωροθετούνται εντός των
ορίων δοµηµένης έκτασης, ενώ τα αντλιοστάσια Α/Σ1, Α/Σ 5, Α/Σ 6 και Α/Σ 7
χωροθετούνται εκτός των οικιστικών ορίων. Σηµειώνεται ότι η έκταση η οποία θα
χρησιµοποιηθεί είναι σχετικά µικρή και διασκορπισµένη, οπότε και οι επιπτώσεις
στις χρήσεις γης θεωρούνται αµελητέες.
iii.
ΕΕΛ. Η προτεινόµενη θέση χωροθέτησης της µονάδας βιολογικού καθαρισµού
βρίσκεται σε περιοχή χωρίς σηµαντικό ενδιαφέρον για οικιστική ή άλλου είδους
ανάπτυξη (την παρούσα χρονική περίοδο η εν λόγω έκταση καλύπτεται από
θάµνους και χορτολίβαδα).
Συνολικά λοιπόν θεωρούµε ότι η κατασκευή του προτεινόµενου έργου, παρά το
γεγονός ότι αποτελείται από πολλά επιµέρους έργα, περιλαµβάνει µια χωρική
επέµβαση η οποία οδηγεί στη δέσµευση εκτάσεων που δεν παρουσιάζουν αξιόλογο
ενδιαφέρον ως προς τις χρήσεις γης και το χωροταξικό σχεδιασµό.
Φάση λειτουργίας
Η ύπαρξη αποχετευτικού δικτύου και βιολογικού καθαρισµού σε µια πολεοδοµική
ενότητα, συνήθως δρα προσελκυστικά στην εγκατάσταση ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων, όπως κατοικία, τουρισµός - αναψυχή κλπ στην ευρύτερη περιοχή.
Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ισχύει στην άµεση περιοχή της ΕΕΛ, όπου συνήθως µια ζώνη
500m περιµετρικά της µονάδας παρουσιάζει περιορισµένο οικιστικό ή αναπτυξιακό
ενδιαφέρον. Η απόσταση του γηπέδου της ΕΕΛ από τον πλησιέστερο οικισµό
ανέρχεται σε 780m.
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Η προτεινόµενη ΕΕΛ χωροθετείται σε ζώνη χωρίς ιδιαίτερο οικιστικό ενδιαφέρον λόγω
της σχετικής απόστασης της από τις θεσµοθετηµένες ακτές κολύµβησης και τις
παραλίες, καθώς και λόγω του έντονου αναγλύφου της και ως εκ τούτου δε θεωρείται
ότι θα διαταράξει τις µελλοντικές χρήσεις γης.
Επισηµαίνουµε βέβαια ότι µε σωστή συντήρηση και τακτικό καθαρισµό των επιµέρους
τµηµάτων µιας µονάδας βιολογικού καθαρισµού, ελαχιστοποιείται η πιθανότητα
έκλυσης οσµών και των συνεπακόλουθων οχλήσεων.
∆ιάρθρωση και Λειτουργίες του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος
Από την κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν αναµένονται αρνητικές επιπτώσεις
στη διάρθρωση και τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, µε εξαίρεση
την περίοδο κατασκευής των δικτύων εντός των οικιστικών ορίων (τοποθέτηση
αγωγών). Οι επιπτώσεις αυτές αναµένεται να είναι βραχυπρόθεσµες και πλήρως
αναστρέψιµες µετά το πέρας τοποθέτησης των αγωγών.
Το έργο δεν αναµένεται να επηρεάσει αρνητικά τον πληθυσµό της περιοχής µελέτης.
Αντίθετα, ιδιαίτερα σηµαντικές θα είναι οι θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των
κατοίκων (θα αναβαθµιστεί το βιοτικό επίπεδο τους) και γενικότερα στον τουρισµό και
στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, λόγω της λειτουργίας ενός σύγχρονου έργου
συλλογής και επεξεργασίας των ακαθάρτων (παύση ρύπανσης του υπόγειου
υδροφορέα και της θαλάσσιας περιοχής από τους υφιστάµενους βόθρους).
Πολιτιστική Κληρονοµιά
Όπως έχει προαναφερθεί το νησί της Αίγινας έχει πλούσια πολιτισµική κληρονοµιά και
πλήθος αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων.
Σχετικά µε τις επιπτώσεις στους αρχαιολογικούς χώρους, επισηµαίνεται ότι η
προτεινόµενη θέση κατασκευής της ΕΕΛ, καθώς και τµήµα του εξωτερικού δικτύου
βρίσκονται εντός περιοχής κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου (Αρχαιολογικός χώρος
Ελλανίου ∆ιός και Λαζάρηδων). Κατόπιν όµως επικοινωνίας και συνεργασίας µε την
αρµόδια αρχαιολογική υπηρεσία, στην επιλεγείσα θέση δεν φαίνεται να υφίστανται
ιδιαίτερα αρχαιολογικά ευρήµατα και συνεπώς δεν αναµένονται επιπτώσεις στην
πολιτιστική κληρονοµιά.
Επιπλέον, ο οικισµός της Αίγινας έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός οικισµός (ΦΕΚ
594/∆/78). ∆εδοµένου όµως µεγάλο µέρος των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης είναι
ήδη κατασκευασµένο, θεωρείται ότι οι επιπτώσεις ελαχιστοποιούνται. Ακόµα και όσον
αφορά τις θέσεις των αντλιοστασίων εντός των ορίων του οικισµού, επισηµαίνεται ότι
αυτά χωροθετούνται εντός δηµοτικών οικόπεδων (Α/Σ 3 και Α/Σ 4) ή υπόγεια εντός του
πλάτους υφισταµένης οδού (Α/Σ 2) µε παράπλευρο οικίσκο σε κατάλληλο χώρο.
Σε κάθε περίπτωση, η κατασκευή του έργου θα πραγµατοποιηθεί παρουσία της
αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας και κατά την κατασκευή των έργων θα δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να µην επηρεαστούν µε οποιοδήποτε τρόπο οι εγγύς
αρχαιολογικές περιοχές.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου (και κυρίως των υποέργων δίκτυα
αποχέτευσης και αντλιοστάσια εντός ή πλησίον των οικιστικών ορίων), η διάρθρωση
της τοπικής οικονοµίας αναµένεται να επηρεαστεί αρνητικά µόνο όσον αφορά τον
τριτογενή τοµέα. Σε κάθε περίπτωση όµως, οι επιπτώσεις θα είναι βραχυχρόνιες και
παροδικές.
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Επιπλέον, η δηµιουργία και η λειτουργία υποδοµών ασφαλούς συλλογής, µεταφοράς,
επεξεργασίας και διάθεσης των λυµάτων αναµένεται να βελτιώσει την ποιότητα του
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και να έχει έµµεσες θετικές επιδράσεις
στο κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον της περιοχής.
Σε κάθε περίπτωση η κατασκευή και λειτουργία έργων συλλογής, επεξεργασίας και
διάθεσης λυµάτων, αποτελεί απαίτηση των κατοίκων της περιοχής για λόγους
δηµόσιας υγείας και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
Στα δίκτυα κοινής ωφέλειας (∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ύδρευση κλπ) που βρίσκονται πλησίον
των έργων πιθανόν να προκληθούν κάποιες επιπτώσεις κατά την διάρκεια της
κατασκευής τους. Η χρονική έκταση κατασκευής των έργων, όµως είναι περιορισµένη
και οι επιπτώσεις θα είναι πλήρως αναστρέψιµες µετά την ολοκλήρωσή τους.
Επιπλέον, θα απαιτηθεί η επέκταση των υφιστάµενων κοινωφελών δικτύων (∆ΕΗ,
ΟΤΕ κλπ) έως τη θέση κατασκευής της ΕΕΛ, καθώς και η σύνδεση της Εγκατάστασης
µε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο δυτικά αυτής.
Τέλος, σηµειώνεται ότι το σύνολο των προτεινόµενων έργων αποτελούν πρόσθετες
τεχνικές υποδοµές για την περιοχή µελέτης και ως εκ τούτου, θεωρείται ότι η
κατασκευή τους θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις στον τοµέα αυτό.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Φάση κατασκευής
Γενικά
Κατά τη φάση κατασκευής τόσο του αποχετευτικού δικτύου όσο και της ΕΕΛ, οι
επιπτώσεις στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής σχετίζονται µε τις κάτωθι
οµάδες διεργασιών:
 τις χωµατουργικές και λοιπές εργασίες της κατασκευής,
 την κίνηση των οχηµάτων που εµπλέκονται στην κατασκευή, π.χ. φορτηγά,
εκσκαφείς, µπουλντόζες,
 την αλλαγή στην κίνηση των διερχόµενων οχηµάτων εξαιτίας των µεταβολών της
κυκλοφοριακής ροής, αλλά και άλλες οχλήσεις λόγω της κατασκευής του έργου.
Ο σηµαντικότερος ρύπος (φυσικός), προκύπτει από την πρώτη οµάδα διεργασιών και
είναι η σκόνη. Η σκόνη που παράγεται κατά την κατασκευή οφείλεται σε διάφορους
µηχανισµούς:
 Αποξέσεις και κονιοποίηση της επιφάνειας των υλικών που βρίσκονται εντός του
γηπέδου. Ειδικά για την κίνηση (φορτηγών και άλλων) οχηµάτων σε ξηρό και
χαλαρό έδαφος (µη ασφαλτοστρωµένο οδόστρωµα), η ποσότητα της αναδευόµενης
σκόνης αυξάνει µε την ταχύτητα του οχήµατος, ενώ η συγκέντρωση της µειώνεται
µε την απόσταση (λόγω καθιζήσεως της σκόνης).
 Μηχανικής φύσεως διαταραχές εδαφικών υλικών που χαρακτηρίζονται από χαµηλή
συνοχή, π.χ. εκσκαφές, αποθέσεις και άλλες χωµατουργικές εργασίες. Να τονιστεί
ότι ενώ βαρέα οχήµατα ειδικής χρήσεως όπως εκσκαφείς και µπουλντόζες
παράγουν µεγάλες ποσότητες σκόνης, οι περίοδοι λειτουργίας τους είναι µικρότεροι
συγκρινόµενοι µε την κίνηση (φορτηγών) οχηµάτων σε µη ασφαλτοστρωµένες
επιφάνειες.
 Μεταφορά και διανοµή χώµατος και άλλων εύκολα θρυµµατιζόµενων υλικών,
ανάµειξη και επεξεργασία αυτών των υλικών κατά τις µετέπειτα φάσεις κατασκευής.
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 Τέλος, παράσυρση από τον άνεµο σωµατιδίων σκόνης που έχουν ήδη εκτεθεί µε
προηγούµενες κατασκευαστικές εργασίες, π.χ. εκσκαφές. Ο ρόλος των
µετεωρολογικών συνθηκών στον παρόντα µηχανισµό είναι εµφανής.
∆ίκτυα αποχέτευσης
Κατά τη φάση κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης, θα παραχθούν κάποιες
ποσότητες σκόνης, οι οποίες όµως δεν αναµένεται να δηµιουργήσουν σηµαντικά
προβλήµατα στους ανθρωπογενείς και φυσικούς δέκτες, καθώς το µέγεθος του έργου
και η περίοδος κατασκευής είναι µικρά. Επιπλέον, όπως έχει ήδη προαναφερθεί
µεγάλο µέρος των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης είναι ήδη κατασκευασµένο.
ΕΕΛ
Η σύσταση του εδάφους θεωρείται κατά µεγάλο ποσοστό ηµιβραχώδης και
αναµένονται ικανοποιητικές συνθήκες κατασκευής, ενώ η παραγωγή της σκόνης
αναµένεται σε µέτρια επίπεδα.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι επιπτώσεις από την παραγωγή της σκόνης θεωρούνται
µέτρια σηµαντικές, εξαιτίας του µικρού µεγέθους επέµβασης και της αφοµοιωτικής
ικανότητας της ατµόσφαιρας µέσω των µηχανισµών διάχυσης και άµεσα αναστρέψιµες
µετά το πέρας κατασκευής των έργων.
Φάση λειτουργίας
Η λειτουργία της ΕΕΛ, δεν αναµένεται να δηµιουργήσει κανένα πρόβληµα σε κανένα
τµήµα της, λόγω της παραγωγής αερίων ρύπων δεδοµένου ότι κατά τη διαδικασία
επεξεργασίας δεν παράγονται τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες. Η πιθανή δηµιουργία και
διαφυγή αιωρηµάτων κατά τη φάση της προεπεξεργασίας ελαχιστοποιείται λόγω της
τοποθέτησης κλειστής µονάδας. Ακόµα και στη δυσµενή περίπτωση που θεωρήσουµε
ότι αιωρήµατα διαφεύγουν από τα όρια των επιµέρους µονάδων της ΕΕΛ, οι
πιθανότητες δηµιουργίας επικίνδυνων καταστάσεων στην υγεία των ανθρώπων και
των ζώων είναι ελάχιστες λόγω των επαρκών αποστάσεων από τους επηρεαζόµενους
πληθυσµούς.
Τέλος, όπως προαναφέρθηκε και όσον αφορά τις δυσοσµίες, ενδεχόµενο πρόβληµα
σηπτικότητας των λυµάτων προβλέπεται να αντιµετωπιστεί µε εγκατάσταση µονάδας
απόσµησης για την εξουδετέρωση των δυσάρεστων οσµών.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ Ή ΑΠΟ ∆ΟΝΗΣΕΙΣ
Φάση κατασκευής
Οι προκαλούµενες επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής των έργων σχετίζονται µε το
εγκαθιστάµενο εργοτάξιο και τα µηχανήµατα.
Γενικά, ο θόρυβος θα είναι αυξηµένος κατά τη φάση κατασκευής του έργου, όµως
περιορίζεται τοπικά στις θέσεις εργασιών και η χρονική του διάρκεια θα είναι
περιορισµένη (όσον αφορά τα δίκτυα και τα αντλιοστάσια). Επιπλέον, όσον αφορά την
κατασκευή της ΕΕΛ, η οποία δύναται να προκαλέσει τον µεγαλύτερο σε ισχύ και
διάρκεια θόρυβο, επισηµαίνεται ότι η θέση της κατασκευής θα είναι σε απόσταση
µεγαλύτερη από 780m από τις κατοικίες και συνεπώς δεν αναµένεται πρόκληση
σοβαρών επιπτώσεων.
Φάση λειτουργίας
Κατά τη φάση λειτουργίας, οι διατάξεις του έργου που δύναται να επιβαρύνουν το
ακουστικό περιβάλλον είναι οι γεννήτριες, οι διατάξεις αερισµού και εν γένει ο
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µηχανολογικός εξοπλισµός της ΕΕΛ καθώς και των αντλιοστασίων.
Για την περιοχή µελέτης, ως Μέγιστο Επιτρεπόµενο Όριο Στάθµης Θορύβου ορίζονται
τα 50dBA.
Σχετικά µε τα αντλητικά συγκροτήµατα, δύναται να παρουσιάσουν υψηλά επίπεδα
θορύβου και συνεπακόλουθες οχλήσεις στους ανθρωπογενείς δέκτες. Η τοποθέτηση
των αντλιών σε µονωµένο υπόγειο θάλαµο και η στέγαση του µηχανολογικού µέρους
των αντλιοστασίων εντός οικίσκου κατάλληλα ηχοµονωµένου, µειώνουν στο ελάχιστο
την πιθανότητα πρόκλησης ηχορύπανσης.
Σχετικά µε τη λειτουργία των ΕΕΛ, η ικανοποιητική απόσταση από τον οικισµό και η
λήψη µέτρων ηχοµόνωσης εντός της εγκατάστασης (στέγαση Η/Ζ εντός ηχοµονωµένου
κτιρίου) εκτιµάται ότι επαρκούν για την αποφυγή δηµιουργίας υψηλών σταθµών
θορύβου.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ Ύ∆ΑΤΑ
Επιπτώσεις στα επιφανειακά ύδατα
Φάση κατασκευής
Σε γενικές γραµµές το εξεταζόµενο έργο δεν επηρεάζει το υδρογραφικό δίκτυο της
περιοχής µελέτης, καθώς οι αγωγοί οδεύουν στο µεγαλύτερο τµήµα τους επί
υφιστάµενων ασφαλτοστρωµένων, τσιµεντένιων ή χωµάτινων οδών, οι οποίες
αποκαθίστανται µετά την τοποθέτηση των αγωγών. Στο τµήµα του δικτύου που
κατασκευάζεται εκτός υφισταµένης οδού και στα σηµεία όπου συναντάται µε
υπάρχοντα ρέµατα, η διέλευση θα πραγµατοποιηθεί κάθετα των ρεµάτων και µε τρόπο
που να αποτρέπεται η επιρροή ή/και η αλλοίωση της υφιστάµενης κοίτης τους.
Ως συνήθεις επιπτώσεις στα επιφανειακά νερά από την κατασκευή ενός έργου
αποχέτευσης αναφέρεται η κατασκευή των προσωρινών επιχωµάτων για την
τοποθέτηση των αγωγών, που θα λειτουργήσει σαν φράγµα και θα διακόψει την
επιφανειακή απορροή των υδάτων (υδροστρωµατοροή), έτσι ώστε να µεταβληθεί η
κατεύθυνση ροής τους και να οδηγηθεί σύµφωνα µε τις κλίσεις του ανάγλυφου, προς
τα παρεµβαλλόµενα ρέµατα.
Επιπλέον, η κατασκευή µιας µονάδας βιολογικού καθαρισµού σχετίζεται µε
περιορισµένες επιπτώσεις στα επιφανειακά ύδατα, οι οποίες αφορούν σε τυχόν
προβλήµατα στην ελεύθερη απορροή των όµβριων υδάτων κατά τη διαµόρφωση του
γηπέδου. Θεωρείται ωστόσο ότι το µέγεθος της επέµβασης για την κατασκευή της
ΕΕΛ, δεν είναι ικανό να δηµιουργήσει σηµαντικά προβλήµατα, ενώ η περίοδος
κατασκευής θα είναι µικρή.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή του
δικτύου αποχέτευσης, ώστε αφενός να µην προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις στο
παράπλευρο και εγκάρσιο επιφανειακό δίκτυο απορροής (ρέµατα και µισγάγγειες) και
αφετέρου να µη δηµιουργηθούν επιφανειακές απορροές επιβαρυµένες µε αιωρούµενα
στερεά λόγω των αναχωµάτων των σκαµµάτων.
Φάση λειτουργίας
Οι σηµαντικότερες επιπτώσεις στα νερά κατά τη φάση λειτουργίας του έργου
σχετίζονται µε το έργο διάθεσης. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο,
προτείνεται η διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων στη θαλάσσια περιοχή νότια της
νήσου Αίγινας, στον Όρµο Λυγέας.
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Επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα
Επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα της περιοχής δύναται να παρατηρηθούν κυρίως κατά
τη φάση κατασκευής των έργων.
Ειδικότερα, δύναται να υπάρξει αύξηση της κατείσδυσης στις θέσεις των επιχωµάτων.
Τα επιχώµατα αυτά για το διάστηµα που παραµένουν ακάλυπτα, λειτουργούν σαν
συλλεκτήρες υδάτων (οµβρίων και επιφανειακών απορροών), ιδιαίτερα όταν
καταλαµβάνουν µεγάλη έκταση και όγκο και όπου η συµπύκνωση και η κοκκοµετρική
διαβάθµιση του υλικού (των επιχωµάτων) το επιτρέπει.
Τέλος, όσον αφορά τις θέσεις στάθµευσης των εργοταξιακών οχηµάτων για την
κατασκευή των απαιτούµενων έργων, δεν αναµένονται κάποιες σηµαντικές επιπτώσεις
στους υπόγειους υδροφορείς, καθώς οι απορροές από τους χώρους αυτούς (λιπαντικά
κλπ) είναι περιορισµένες και απορροφούνται από τα ανώτερα εδαφικά στρώµατα πριν
προλάβουν να διηθηθούν σε µεγαλύτερο βάθος.
xiii. 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)
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
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και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών
αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) 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»
Ιλύς Βιολογικού Καθαρισµού: Την ΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ641/Β΄/7-081991) περί «Μεθόδων όρων και περιορισµών για την χρησιµοποίηση στη
γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών
λυµάτων»
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 ∆εκεµβρίου
1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και
όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”.
∆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
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
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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 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),
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΄/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.
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xiv. Η ∆/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:
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 περιβαλλοντικά
καταστάσεων οφειλόµενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του ανάδοχου κατά
παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
 Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να
εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα προστασίας
του περιβάλλοντος.
 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 απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέµβαση κατά την κατασκευή
ή/και λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και
µόνο µετά την τροποποίηση των σχετικών εγκρίσεων και των αδειών.
 Για οποιαδήποτε εργασία αντικατάστασης αγωγού, εξοπλισµού κλπ ή
τροποποίησης της εγκατάστασης να υποβάλλεται αίτηση ενηµέρωσης και
διερεύνηση τροποποίησης της αντίστοιχης ΑΕΠΟ από την αρµόδια υπηρεσία
 Στα τµήµατα του έργου που 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.
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Ο προγραµµατισµός των έργων να γίνει έτσι ώστε, η δέσµευση των δρόµων, κατά
τη φάση κατασκευής των τεχνικών έργων, να γίνεται για το ελάχιστο δυνατό
χρονικό διάστηµα και η όποια αποκατάσταση απαιτηθεί να πραγµατοποιείται άµεσα
και να παρέχεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία σε όλων των ειδών τα οχήµατα. Για το
διάστηµα αυτό της δέσµευσης των δρόµων, να δίνονται εναλλακτικές διαδροµές και
να υπάρχει γι’αυτό η κατάλληλη σήµανση.
Να µην διανοιχθούν νέοι δρόµοι για τις ανάγκες του νέου έργου αλλά να
χρησιµοποιηθούν οι ήδη υπάρχοντες.
Κατά τις εργασίες διαµόρφωσης πρανών θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε να µη
γίνουν άσκοπες εκσκαφές και εκχερσώσεις ενώ µετά το πέρας των εργασιών θα
γίνουν εργασίες αποκατάστασης τους, οι οποίες περιλαµβάνουν φύτευση των
πρανών έτσι ώστε να µειωθούν κατά το δυνατό οι αρνητικές συνέπειες στην
αισθητική του τοπίου και το έργο να προσαρµοστεί αρµονικά µε το τοπίο.
Τα οικοδοµικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, για την κατασκευή των έργων, να
είναι φιλικά προς το περιβάλλον απαλλαγµένα οργανικών διαλυτών και άλλων
ουσιών επιβλαβών στην υγεία και στο περιβάλλον (δηλ. ενώσεις που περιέχουν
υδράργυρο, αρσενικό, κάδµιο, οργανοκασσιτερικές, πολυκυκλικοί αρωµατικοί
υδρογονάνθρακες κλπ) και που συµπεριλαµβάνονται στην απόφαση του Ανώτατου
Χηµικού Συµβουλίου 1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-1991), και των ΥΑ
475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-02-2003) και 121/2003/03 (ΦΕΚ/Β/1045/29-07-2003).
Τα αδρανή υλικά να λαµβάνονται από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία και
εγκαταστάσεις αµµοχαλικοληψίας µε εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
Απαγορεύεται η δηµιουργία δανειοθαλάµου και οι αµµοληψίες ή λήψεις αδρανών ή
άλλων υλικών από οποιοδήποτε σηµείο (υδατορέµατα, χειµάρρους, λιµνοθάλασσα
κλπ) χωρίς νόµιµη αδειοδότηση.
Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών κλπ να γίνονται υπό την εποπτεία των
αρµοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα
πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως και εγκαίρως (τουλάχιστον 15 ηµέρες
νωρίτερα) οι αρµόδιες εφορίες αρχαιοτήτων ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν
οι κατάλληλες ενέργειες (πχ λήψη σχετικών αδειών και εγκρίσεων εκτέλεσης
εργασιών, πραγµατοποίηση δοκιµαστικών τοµών, να παρίστανται κατά τις
εκσκαφικές εργασίες κλπ). Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα
διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. Επισηµαίνεται ότι, πριν από
την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού, θα προηγηθεί υποβρύχια αυτοψία από
κλιµάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων (ΕΕΑ). Σε περίπτωση εντοπισµού
ενάλιων αρχαιοτήτων η όδευση του αγωγού θα τροποποιηθεί σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της ΕΕΑ.
Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική έκθεση στις αρµόδιες
υπηρεσίες στην οποία να υποδεικνύονται οι ακριβείς χώροι χωροθέτησης των
έργων.
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.
37



















Το εργοτάξιο του αναδόχου του έργου θα πρέπει να αποτυπωθεί – χωροθετηθεί σε
τοπογραφικό διάγραµµα το οποίο θα συνοδεύεται µε πλήρη περιγραφή του
εργοταξιακού χώρου (µε στοιχεία για την έκταση που θα καταλαµβάνει, τις
υποδοµές που θα φιλοξενεί, την χρήση νερού, τη διάθεση λυµάτων, τη διαχείριση
ορυκτελαίων και απορριµµάτων) και θα υποβληθεί για έγκριση ή θεώρηση στην
Υπηρεσία µας. Πέραν των ανωτέρω, θα γίνει περιγραφή της λειτουργίας του
εργοταξίου που θα περιλαµβάνει το ωράριο, τη διαχείριση όχλησης από θόρυβο
και σκόνη και οπωσδήποτε τον τρόπο κίνησης (ασφάλεια) των µηχανηµάτων από
και προς το έργο.
Το έργο να κατασκευαστεί σύµφωνα µε ειδική υδραυλική µελέτη που πρέπει να
εκπονηθεί από τον αρµόδιο φορέα υλοποίησης, για τη λειτουργία και τη διευθέτηση
των ρεµάτων της περιοχής, έτσι ώστε βάσει των υδραυλικών υπολογισµών να
εξασφαλίζεται η παροχετευτικότητα των υδατορεµάτων και των αγωγών οµβρίων
υδάτων κατάντη των τεχνικών έργων κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους αλλά
και κατά το διάστηµα της µόνιµης παρουσίας των έργων
Να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεµβάσεις στο φυσικό δίκτυο απορροής οµβρίων
της περιοχής και να ληφθούν αντιδιαβρωτικά µέτρα, όπου κριθεί απαραίτητο.
Να εξασφαλισθεί η αποκατάσταση της οµαλής απορροής του νερού στις
µισγάγγειες και γενικότερα η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων
Η κυκλοφοριακή λειτουργία της περιοχής θα πρέπει να να διευθετείται σε
συνεννόηση µε τις τοπικές και αστυνοµικές αρχές και να ληφθούν όλα τα µέτρα για
την αποφυγή αποκλεισµού της κυκλοφορίας στις κεντρικές οδικές οδούς.
Απαραίτητος θεωρείται ο σωστός χρονικός προγραµµατισµός των εργασιών στο
οδικό δίκτυο ώστε να ολοκληρωθούν το συντοµότερο δυνατόν, χωρίς περιττές
καθυστερήσεις και η εξεύρεση και σήµανση εναλλακτικών διαδροµών για τους
χρήστες.
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 την επέµβαση σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις ενεργείται από το φορέα του
έργου υποχρεωτική αναδάσωση ή δάσωση έκτασης ίδιου εµβαδού µε εκείνης στην
οποία εγκρίθηκε η επέµβαση. Η έκταση αυτή πρέπει να βρίσκεται στην ίδια περιοχή
ή σε όµορη αυτής, ελλείψει δε έκτασης εντός της ιδίας διοικητικής ενότητας ή
όµορης αυτής, σε άλλη που θα υποδειχθεί από τη δασική υπηρεσία. Η αναδάσωση
ή δάσωση διενεργείται από τον δικαιούχο της επέµβασης, µε δαπάνες του και επί
τη βάσει σχετικής µελέτης, που καταρτίζεται µε επιµέλειά του και εγκρίνεται από τη
δασική υπηρεσία. (άρθρο άρθρο 45 παρ. 8 του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 36 του ν. 4280/2014).
Να γίνει αποκατάσταση των όποιων επιπτώσεων στις δασικές εκτάσεις και
γενικότερα σε φυτοκοινωνίες που θα θιγούν κατά την κατασκευή του έργου µε
βάσει ειδικές φυτοτεχνικές µελέτες. Να χρησιµοποιηθούν αυτόχθονα δασικά είδη.
Η δαπάνη για τις φυτεύσεις και η µέριµνά τους βαρύνει το φορέα του έργου. Σε
περίπτωση που αφαιρεθεί φυτική γη αυτή να συλλέγεται προκειµένου να
χρησιµοποιηθεί στις εργασίες αποκατάστασης.
Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας.
Να ληφθεί µέριµνα για την αντιµετώπιση τυχόν ατυχήµατος µε διαρροή τοξικών
ουσιών τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του έργου.
Να ληφθούν κατάλληλα µέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και
κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, για την αποφυγή διαρροών µέσα σε ύδατα,
(και που µπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων,
πιθανόν βλαβών κλπ) µε την κατασκευή ολοκληρωµένου συστήµατος συλλογής και
διαχείρισης των οµβρίων υδάτων, έτσι ώστε εφόσον αυτά καταλήγουν σε υδάτινο
αποδέκτη να είναι απαλλαγµένα από κάθε µορφής οργανική ύλη.
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Ο υπεύθυνος φορέας κατασκευής του έργου θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία
µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών και να είναι σε συνεχή επαφή µε την
αρµόδια Λιµενική Αρχή για την τήρηση της ασφάλειας στην περιοχή εκτέλεσης του
έργου, ώστε να µην προκύψει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήµατος στο θαλάσσιο
χώρο. Θα πρέπει να υπάρξει πλήρης ενηµέρωση για την ηµεροµηνία έναρξης των
εργασιών εγκατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού και το προβλεπόµενο πέρας
αυτού, προκειµένου να προβεί στην έκδοση των σχετικών προαγγελιών για την
ενηµέρωση των ναυτιλλοµένων. Μετά το πέρας εκτέλεσης των εργασιών
εγκατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού, θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη
ενηµέρωση της αρµόδιας υπηρεσίας µε τα στοιχεία της θέσης που αυτός
ποντίστηκε και να φωτοσηµανθεί κατάλληλα το πέρας του αγωγού.
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.
Μέρος των υλικών εκσκαφών, εφόσον είναι κατάλληλα, θα χρησιµοποιηθούν στις
επανεπιχώσεις και στη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Τα περίσσεια υλικά
εκσκαφών, θα πρέπει συγχρόνως µε τις εργασίες εκσκαφής, να αποµακρύνονται
από το χώρο των έργων.
Τα βυθοκορήµατα που θα προκύψουν θα αποτεθούν στην ανοιχτή θάλασσα σε
βάθος µεγαλύτερο των 50m. Για την επιλογή του ακριβούς σηµείου διάθεσης θα
πρέπει να γίνει έρευνα του πυθµένα για να εξακριβωθεί τόσο το απαιτούµενο βάθος
όσο και η ποιότητά του.
Σε περίπτωση διάθεσης στη θάλασσα των υλικών εκσκαφών, εφόσον αυτά δεν
µπορούν να διατεθούν στη ξηρά, αυτό θα πρέπει να γίνει µετά από θετική
γνωµοδότηση αρµόδιου κρατικού εργαστηρίου από την οποία να προκύπτει ότι τα
υλικά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και από σύµφωνη γνώµη των
αρµόδιων υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας ή της οικείας Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης καθώς και από άδεια της Λιµενικής Αρχής.
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 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.
Τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας
της δραστηριότητας συνολικά θα πρέπει: τα κάθε είδους απορρίµµατα και άχρηστα
υλικά, παλιά ανταλλακτικά και µηχανήµατα, λάδια και παντός τύπου απορρίµµατα
να συλλέγονται και να αποµακρύνονται από τους χώρους της δραστηριότητας
συλλογικά, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και
µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης,
Η διάθεση/διαχείριση των παλαιών ανταλλακτικών, οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής
τους κλπ που βρίσκονται εντός του χώρου της εγκατάστασης από τη προηγούµενη
δραστηριότητα να γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04).
Στα πλαίσια της επαναφοράς, ο εκάστοτε ανάδοχος υποχρεούται να αφαιρέσει και
να αποµακρύνει από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει,
απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιµα ή
άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ και να επισκευάσει ή να
ανακατασκευάσει τµήµατα οδοστρωµάτων και περιοχών που υπέστησαν ζηµιές ή
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µορφολογικές αλλοιώσεις από την εκτέλεση του έργου, σε εύλογο χρόνο, πάντως
µικρότερο από την απόδοση του έργου στην λειτουργία.
 Να γίνει αποκατάσταση του τοπίου του χώρου του ΕΕΛ, µε φυτεύσεις .
 Κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας, εκδόθηκε η ΚΥΑ υπ’ αρ. οικ. 211773/27.4.2012
«Καθορισµός ∆εικτών Αξιολόγησης και Ανωτάτων Επιτρεπόµενων Ορίων ∆εικτών
Περιβαλλοντικού Θορύβου που προέρχεται από την λειτουργία συγκοινωνιακών
έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών µελετών υπολογισµού και
εφαρµογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασµάτων, προδιαγραφές προγραµµάτων
παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β΄ 1367).
Ως ανώτατα επιτρεπόµενα όρια οδικού θορύβου καθορίζονται στην
προαναφερθείσα ΚΥΑ τα εξής:
- Για τον δείκτη Lden τα 70 dBA
- Για τον δείκτη Lnight τα 60 dBA
 Επιλογή θέσης εργοταξίου και προγραµµατισµός των εργασιών έτσι ώστε να
προκληθεί η ελάχιστη δυνατή παρενόχληση στο αστικό ανθρωπογενές
περιβάλλον της άµεσης και της ευρύτερης περιοχής του έργου.
 Εξέταση κατασκευής των έργων εκτός της καλοκαιρινής περιόδου δεδοµένου ότι
µεγάλο ποσοστό των κατοικιών για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα εντός του
έτους δεν κατοικούνται.
 Οι εργασίες οι οποίες προκαλούν σηµαντικό θόρυβο (εκσκαφές, κλπ.) να
σταµατούν τις ώρες κοινής ησυχίας.
 Τοποθέτηση όπου είναι απαραίτητο προσωρινών ηχοπετασµάτων στις περιοχές
άµεσης γειτνίασης µε κατοικίες
 Αποφυγή ταυτόχρονης λειτουργίας κατασκευαστικών µηχανηµάτων












Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου:
Γενικοί Όροι
Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν µόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για την
κατασκευή του έργου.
Τα υλικά των εκσκαφών να συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν στις κοντινότερες
επιχώσεις.
Να σηµανθούν µε προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέµβασης.
Για την αποφυγή εκπλύσεων/παρασύρσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν
(κυρίως έκπλυση/ συµπαράσυρσης επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να
γίνονται χωµατουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην
περιοχή. Να υπάρχει πρόβλεψη απαγωγής των βρόχινων νερών που θα πέφτουν
στα επιχώµατα µέσω κατάλληλου συστήµατος χαλικόφιλτρου.
Σε θέσεις όπου αγωγοί ή οδοί του έργου διέρχονται εγκάρσια από ρέµατα θα
πρέπει να γίνει κατάλληλος σχεδιασµός τους ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη
απορροή των επιφανειακών υδάτων
∆εν επιτρέπεται η διέλευση γεµάτων φορτηγών που µεταφέρουν υλικά για τις
ανάγκες των έργων µέσα από τους οικισµούς. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις
τούτο µπορεί να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση, µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της
Υπηρεσίας επίβλεψης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν την
κατ΄ εξαίρεση από τα παραπάνω διέλευση των φορτηγών, καθώς επίσης το
χρονικό διάστηµα που επιτρέπεται τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον
µεταφέρονται χύδην υλικά (άµµος, χαλίκι, µπάζα κλπ), οι καρότσες των φορτηγών
θα είναι σκεπασµένες µε ειδικό κάλυµµα.
Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί από τον
Ανάδοχο στην µορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες.
Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να αποµακρύνει
από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίµµατα,
εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιµα ή άχρηστα,
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προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων, κλπ. Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση
αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της απόστασης
από τη θέση του Έργου.
Να εξασφαλίζεται καθόλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύµφωνα µε την
τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες εθνικές κλπ
προδιαγραφές.
Να εξασφαλίζονται καθ’ολη τη διάρκεια κατασκευής του έργου τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων υλικών και των διαλαµβανοµένων
υπηρεσιών, διενεργώντας τακτικά (πχ στις θέσεις παράδοσης) τους
προβλεπόµενους από τη νοµοθεσία και τις προδιαγραφές ελέγχους.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε µη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή τσιµεντοποίηση
επιφανειών.
Η τελική εγκατάσταση να βρίσκεται σε συµφωνία µε την περιοχή στην οποία θα
δοµηθεί – να ενσωµατωθεί δηλ κατάλληλα – (επιλογή κατάλληλου χρωµατισµού,
κατασκευαστικές γραµµές, αποφυγή τοποθέτησης διαφηµιστικών πινακίδων κλπ).
∆ασική νοµοθεσία - Προστασία
Απαγορεύεται η εκχέρσωση φυσικής βλάστησης του εγγύς υγροτόπου αλλά και η
φθορά δασικής βλάστησης. Εάν απαιτηθεί η κοπή δένδρων, να γίνει µόνο αφού
αυτά καταγραφούν και χαρτογραφηθούν και η κοπής τους γίνει µε σχετική έγγραφη
γνωστοποίηση και παρουσία υπαλλήλου της αρµόδιας δασικής υπηρεσίας.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα
πυροπροστασίας. Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαµενής καυσίµων ή άλλων
εύφλεκτων µέσων απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και
οποιασδήποτε άλλης εργασίας η οποία εγκυµονεί το κίνδυνο πρόκλησης σπινθήρα
και εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Ασφάλεια - Υγιεινή
Να αποφευχθεί η δηµιουργία και να εµποδίζεται η εύκολη πρόσβαση στο χώρο του
εργοταξίου σε όλο το διάστηµα κατασκευής του (πριν από τη δηµιουργία των
πρώτων εργασιών µε την τοποθέτηση του εκεί εξοπλισµού έως και την παράδοση
της εγκατάστασης) σε επικίνδυνα σηµεία, όπως µεγάλα βάθη, µεγάλα ύψη, µη
επαρκώς στηριχθέντα ογκώδη, βαριά ή/και ψηλά σώµατα, δεξαµενές νερού,
λάκκους, επιχωµατώσεις, χαλαρά πρανή και βράχοι, χάλυβες, πλέγµατα, σωλήνες
κλπ µε την τοποθέτηση κατάλληλης περίφραξης. Κατά την διαµόρφωση όλων των
εκσκαφών να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση κατάλληλη αντιστήριξη.
Να προβλεφθεί ειδική κυκλοφορική ρύθµιση και να τοποθετηθεί κατάλληλη
σήµανση για την τέλεση των έργων στην περιοχή, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος
ατυχηµάτων. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα
µέτρα για την προστασία των διερχοµένων (οχηµάτων και πεζών) από ατυχήµατα.
Να υπάρξει κατάλληλη σήµανση για την κατασκευή του έργου και να υπάρχουν
ειδικά άτοµα για την εκτροπή της κυκλοφορίας. Οι πολίτες-οδηγοί να ενηµερωθούν
έγκαιρα για τις πιθανές σχεδιαζόµενες παρακάµψεις.
Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίηση κατά
την οπισθοκίνηση.
Ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, γάντια, µάσκες,
ωτασπίδες, στολές, ενισχυµένα άρβυλα).
Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των
µηχανηµάτων, συνεργείων, κλπ και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής
της σε παρακείµενες περιοχές.
Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί από τον
Ανάδοχο στην µορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες.
Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να αποµακρύνει
από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίµµατα,
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εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιµα ή άχρηστα,
προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων, κλπ. Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση
αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της απόστασης
από τη θέση του Έργου.
Θόρυβος
Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχοµονωτικά µέτρα, όπως
κινητά ηχοφράγµατα, απαγόρευση εντόνως θορυβογόνων εργασιών, σύνταξη
µελέτης διέλευσης των φορτηγών µεταφοράς εντός κατοικηµένων περιοχών κλπ.
και να ληφθεί υπόψη η γειτνίαση µε τον πλησίον υδροβιότοπο, αποφεύγοντας την
πραγµατοποίηση έντονα οχλουσών δραστηριοτήτων (µε θόρυβο, σκόνη, αέρια,
υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο φορτηγών και πρώτων υλών) εντός του εν λόγω
διαστήµατος. Επίσης να γίνεται κατάλληλη χωροθέτηση των µηχανηµάτων του
εργοταξίου µε σκοπό την µείωση του εκπεµπόµενου θορύβου. Επίσης να
αποφεύγεται η παράλληλη χρήση του εξοπλισµού ή των µηχανηµάτων του
εργοταξίου και να απενεργοποιείται ο εξοπλισµός που δεν χρησιµοποιείται.
Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των µηχανηµάτων κατασκευής από
ειδικευµένο προσωπικό. Τα µηχανήµατα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τις
εκποµπές αέριων ρύπων και θορύβου.
Η εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος του εξοπλισµού των µηχανηµάτων του
εργοταξίου να µην υπερβαίνει την επιτρεπόµενη στάθµη ακουστικής ισχύος που
ορίζεται µε την ΚΥΑ 37393/202/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως τροποποιήθηκε
µε την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚΒ΄/286/2-3-2007).
Στερεά
Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικά προς
τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύµφωνα µε το Ν2939/2001.
Τα αστικά απορρίµµατα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριµµάτων για
περισυλλογή από τα απορριµµατοφόρα του οικείου δήµου.
Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, µπαζών, χωµάτων, λοιπών αδρανών,
απορριµµάτων ή λυµάτων στα πρανή και στις κοίτες ποταµών, ρεµάτων,
χειµάρρων ή µισγάγγειας καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις ή στη
θάλλασα.
Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον του έργου µε
µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε το ∆ήµο.
Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές
του έργου.
Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται σύµφωνα µε το Π∆
109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04).
Οι χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόµενος ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισµός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
Σκόνη
Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρµόσει δέσµη µέτρων (στις
πηγές εκποµπής) µε στόχο την ελαχιστοποίηση των εκποµπών σκόνης ή
αιωρούµενων σωµατιδίων. Πιο συγκεκριµένα:
o Η διαβροχή των σωρών και των επιχωµάτων προτείνεται να γίνεται µέσω
εγκατεστηµένου συστήµατος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός µεν η
σπατάλη νερού, αφετέρου δε να µειώνεται η πιθανότητα δηµιουργίας
περίσσειας εκπλυµάτων.
o Συστηµατική διαβροχή των αδρανών υλικών µε µόνιµα ή µεταφερόµενα
συστήµατα διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους. Σε περίπτωση που το
µέτρο αυτό δεν αποδώσει, προτείνεται η διαβροχή µε κατάλληλες χηµικές
ουσίες.
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Κάλυψη των βαρέων οχηµάτων µεταφοράς µε κατάλληλο κάλυµµα σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις.
o Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιµοποιηθεί και ως
προσωρινός χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται,
εφόσον µένουν επί τόπου για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός. Εφόσον
παραµένουν για µικρότερα διαστήµατα, θα πρέπει να διαβρέχονται
τουλάχιστον στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα
προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής να µην αποτίθενται σε
χώρους µε αξιόλογη φυτική βλάστηση.
o Να καταβρέχονται τα πλησίον του εργοταξίου δένδρα ώστε να αποφευχθεί
πιθανή δυσµενής εξέλιξη στην ανάπτυξη τους από την εναπόθεση σκόνης στο
φύλλωµά τους.
Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιµοποιείται µηχανολογικός εξοπλισµός
που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης.
Υγρά απόβλητα
Καθ’όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα µέτρα για
την αποφυγή της ρύπανσης τόσο του εδάφους όσο και του θαλάσσιου χώρου
(αποφυγή πλύσης οχηµάτων εντός του χώρου, αλλαγής, διαρροής ή/και
απόρριψης λαδιών, χρωµάτων, διαλυτών κλπ).
Συνίσταται η εγκατάσταση συστηµάτων πλύσης των τροχών όλων των οχηµάτων
που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να κατασκευαστεί φρεάτιο
συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται τακτικός καθαρισµός
του φρεατίου από την ιλύ, µε διάθεσή της σε εγκεκριµένους χώρους.
Για τη διάθεση των λυµάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιµοποιηθούν
προσωρινές χηµικές τουαλέτες µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.
Απόβλητα Έλαια
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 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 επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των µηχανηµάτων-οχηµάτων στο χώρο
διαµόρφωσης να γίνεται σε εγκεκριµένα συνεργεία ή/και µε στεγανό δάπεδο, τα
οποία θα είναι επίσης εφοδιασµένα µε όλες τις απαιτούµενες αποφάσεις- εγκρίσεις,
άδειες, και όλα τα µηχανήµατα- οχήµατα θα φέρουν πιστοποιητικά θορύβου,
ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων κλπ.
Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίµων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση
προσροφητικών υλικών όπως άµµος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα διατίθενται
ως επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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Όροι κατά τη λειτουργία του έργου:
Συλλογή και επεξεργασία βοθρολυµάτων
 Η µονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων να περιλαµβάνει:
- θέσεις εκκένωσης βοθρολυµάτων
- εσχάρωση – εξάµµωση
- δεξαµενή εξισορρόπησης µε σύστηµα αερισµού και ανάδευσης
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- 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

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.
 Εντός των αντλιοστασίων να τοποθετηθούν κατάλληλα συστήµατα απόσµησης ενώ
παράλληλα οι εν λόγω µονάδες να είναι τοποθετηµένες σε στεγασµένους κλειστούς
ή υπόγειους χώρους
 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.
 Οι κεντρικοί αγωγοί αποχέτευσης να ακολουθούν τη χάραξη του υφιστάµενου
οδικού δικτύου για την αποφυγή επεµβάσεων σε ανέπαφες εκτάσεις.
 Τα υλικά επιχωµάτωσης που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου, να
προέρχονται από την περίσσεια των υλικών εκσκαφής και σε άλλη περίπτωση να
ληφθούν από νοµίµως λειτουργούντες προµηθευτές.
 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.
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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. Για το σκοπό αυτό να
κατασκευασθούν δίδυµοι αγωγοί µεταφοράς, ώστε να είναι δυνατή η σωστή
λειτουργία κατά τους χειµερινούς µήνες, που η παροχή είναι περιορισµένη
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 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 τελικό αντλιοστάσιο συλλογής των λυµάτων, 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
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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
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.
 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.
 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.
 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. 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 θα περιλαµβάνει 2
ισοδύναµες γραµµές επεξεργασίας στην Α φάση, 3 γραµµές στην Β΄ φάση και 4
γραµµές στην Γ΄ φάση, δυναµικότητας έκαστη 11.500ΙΚ.
 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:
o 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
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λύµατα και να µη δηµιουργούνται αδρανείς περιοχές µε προβλήµατα οσµών.
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









Απολύµανση επεξεργασµένων λυµάτων
 Η απολύµανση των επεξεργασµένων λυµάτων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
της ΚΥΑ οικ. 145116/2011.
 Σε περίπτωση εφαρµογής 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.
 Η απολύµανση µε χλωρίωση 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.
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∆ιάθεση επεξεργασµένων λυµάτων
 Η ποιότητα εκροής των επεξεργασµένων λυµάτων µετά την ΕΕΛ, προτείνεται να
είναι ακόλουθη:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ για διάθεση στον
υδάτινο αποδέκτη
≤ 25 mg/l
≤ 125 mg/l
≤ 35 mg/l
≤ 0,3 mg/l
0 mg/l
0,2 mg/l
≤ 2 mg/l
≤ 2 mg/l
≤ 10 mg/l
≤ 500
≤ 100
0,3÷0,5 mg/l
≥ 5 mg/l

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

















Σε περίπτωση τυχόν υπέρβασης των παραπάνω 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’/14-03-1997 (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 να γίνονται στον
όρµο Λυγέας νότια της νήσου Αίγινας αφού προηγηθεί σχετικός χαρακτηρισµός του
αποδέκτη (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 5673/400/1997 και την Ε1β/67 όπως έχει
τροποιηθεί και ισχύει) ή για επαναχρησιµοποίηση σύµφωνα µε την ΚΥΑ
145116/2011 όπως αναφέρεται στη συνέχεια.
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 συνολικού
µήκους 560µ (χερσαίος 310µ και υποθαλάσσιος 250µ), 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.
Εγκατάσταση συστήµατος τακτικής παρακολούθησης της ποιότητας του θαλάσσιου
αποδέκτη σε ακτίνα απόστασης τουλάχιστον 200 µέτρα από το σηµείο εκβολής του
υποθαλάσσιου αγωγού. Οι παράµετροι που θα πρέπει να µετρώνται και η
συχνότητα
παρακολούθησης
παρατίθενται
αναλυτικά
στο
πρόγραµµα
περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου.
Μελέτη θαλάσσιων ρευµάτων περιοχής προκειµένου να υπάρχει βέλτιστη εικόνα
των συνθηκών κυκλοφορίας των θαλάσσιων µαζών στην άµεση περιοχή
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εγκατάστασης του αγωγού διάθεσης και βέλτιστης τοποθέτησης των σταθµών
παρακολούθησης.
Εκπόνηση και θέση σε ετοιµότητα σχεδίου δράσης για την αντιµετώπιση
περιπτώσεων αστοχίας του έργου
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 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.

∆εξαµενές Καθίζησης και πάχυνσης
 Στις δεξαµενές καθίζησης και πάχυνσης να γίνεται τακτικός καθαρισµός των
τοιχωµάτων των δεξαµενών καθώς και των ξέστρων των υπερχειλιστών
 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 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
 Από τη µονάδα δευτεροβάθµιας καθίζησης τα λύµατα να οδηγούνται σε δίαυλο
τύπου Parshall για τη µέτρηση της παροχής για τη διατήρηση της στάθµης.
Επεξεργασία λάσπης
 Το συγκρότηµα επεξεργασίας της λάσπης να είναι εγκατεστηµένο σε κτίριο
κατάλληλων διαστάσεων, µε πρόβλεψη για τη µελλοντική εγκατάσταση και άλλου
παρόµοιου συγκροτήµατος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε περίπτωση βλάβης
να υπάρχει δυνατότητα άµεσης επιδιόρθωσης. Η αποθήκευση της λάσπης 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. Τα υγρά υπερχειλίσµατα από όλα τα
στάδια επεξεργασίας της λάσπης να επιστρέφουν στη µονάδα επεξεργασίας των
βοθρολυµάτων.
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Η επεξεργασία της λάσπης να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε η επεξεργασµένη
λάσπη να είναι πλήρως σταθεροποιηµένη, προκειµένου να διατεθεί κατάλληλα,
όπως περιγράφεται παρακάτω. Να µετρώνται στην αφυδατωµένη λάσπη ανά
εξάµηνο οι συγκεντρώσεις των µετάλλων που καθορίζονται στην ΚΥΑ
80568/4225/91 (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ).

Λοιπά
Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και οι φυσητήρες αερίου να είναι τοποθετηµένα σε
µεταλλικά ηχοµονωµένα containers, ή σε κτίριο µε κατάλληλη ηχοµόνωση και
εξαερισµό.
 Κάθε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος όπως και ο χώρος στον οποίο βρίσκεται το
σύστηµα ελέγχου (SCADA) να είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα πυρανίχνευσης.
 Σχετικά µε τα Η/Ζ, οι µετρήσεις καπνού και σωµατιδιακών εκποµπών θα
διενεργούνται µία φορά ετησίως, δειγµατοληπτικά σε διαφορετικό Η/Ζ κάθε φορά.
Παράλληλα, θα διεξάγονται µετρήσεις σύµφωνα µε την κλίµακα Ringelmann σε όλα
τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. Αν σε κάποιο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
διαπιστωθούν εκποµπές καπνού µε τιµές Ringelmann > 0,5 θα διενεργείται και σε
αυτό µέτρηση σωµατιδιακών εκποµπών, επιπλέον των δειγµατοληπτικών
µετρήσεων.


∆ιαχείριση αποβλήτων
Τα κύρια ρεύµατα αποβλήτων που αναµένεται να προκύψουν κατά τη λειτουργίας του
έργου δίνονται στον Πίνακα. Γι’αυτά ισχύουν τα ακόλουθα:
 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
 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
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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
 Τα παραπροϊόντα της επεξεργασίας δηλαδή τα εσχαρίσµατα, οι άµµοι, τα λίπη και η
αφυδατωµένη ιλύς δεν θα πρέπει να παραµένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα
στους χώρους εναπόθεσής τους (κάδοι, σιλό)
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.
 Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου που εκπέµπεται στο περιβάλλον από τη
λειτουργία της εγκατάστασης καθορίζεται σε 65 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 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 και τη διασπορά των όποιων παραγόµενων αέριων ρύπων».
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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 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
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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 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.
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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 εύφλεκτων µέσων
απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και οποιασδήποτε
άλλης εργασίας η οποία εγκυµονεί το κίνδυνο πρόκλησης σπινθήρα και
εκδήλωσης πυρκαγιάς.
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
Η ∆/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαµβάνοντας υπόψη τα ως άνω
σχετικά µε το έργο της διαχείρισης των λυµάτων του ∆ Αίγινας εισηγείται θετικά.
Επιπλέον, η Υπηρεσία µας παρατηρεί τα ακόλουθα:
πριν την οριστική µελέτη, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η έκδοση της απόφασης
του σχετικού χαρακτηρισµού του αποδέκτη (όρµος Λυγέας) (σύµφωνα µε την ΚΥΑ
5673/400/1997 και την Ε1β/67 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
 βάσει των αρχών της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης και για τη διατήρηση του
περιβαλλοντικού ισοζυγίου, και αφού προηγηθεί στενή παρακολούθηση της
εύρυθµης λειτουργίας της µονάδας, ο διαχειριστής της µονάδας (∆ήµος) θα πρέπει
να προχωρήσει στην επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων για την
κάλυψη γεωργικών κλπ επαγγελµατικών αναγκών. Γι’αυτό, θα απαιτηθεί η σύνταξη
και η υποβολή κατάλληλων υδρογεωλογικών µελετών και σχεδιασµού σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.
 λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος της περιοχής (αρχαιολογικός χώρος), για την
οριστική επιλογή της θέσης όλων των επιµέρους συνοδών κατασκευών
συµπεριλαµβανοµένου φυσικά και του κυρίου έργου,
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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 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 Πειραιά και Νήσων 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
οι τελικώς διαµορφούµενοι αγωγοί προσαγωγής αλλά και διάθεσης δεν θα πρέπει
να επηρεάζουν τα υδραυλικά χαρακτηριστικά των ρεµάτων µε τα οποία θα
διασταυρώνονται. Οι λεπτοµέρειες αντιµετώπισης των οποίων (τεχνικά κλπ) θα
πρέπει να περιγράφονται στην ως άνω τεχνική µελέτη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΕΛ ∆∆
ΑΙΓΙΝΑΣ
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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου
«Αποχέτευση Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) ∆.∆.
Αίγινας» του ∆ήµου Αίγινας», εφόσον τηρηθούν οι παρακάτω όροι και οι
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τµήµατος
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής:
Α) 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΄/9-52014) «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).
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/8-3-2011) 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
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∆.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/30-06-2006)
«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 ∆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
ανθρώπινης κατανάλωσης».
12.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).
13.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 Π∆
1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.
14.∆οµικά µηχανήµατα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ
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37393/202 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από
πλευράς εκποµπών θορύβου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτήν.
15.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.».
16.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.
17.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.
18.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.
Β) Προτείνονται τα ακόλουθα 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
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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 περιβαλλοντικά
καταστάσεων οφειλόµενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του ανάδοχου κατά
παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να
εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα
προστασίας του περιβάλλοντος.
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 απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέµβαση κατά την κατασκευή
ή/και λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και
µόνο µετά την τροποποίηση των σχετικών εγκρίσεων και των αδειών.
Για οποιαδήποτε εργασία αντικατάστασης αγωγού, εξοπλισµού κλπ ή
τροποποίησης της εγκατάστασης να υποβάλλεται αίτηση ενηµέρωσης και
διερεύνηση τροποποίησης της αντίστοιχης ΑΕΠΟ από την αρµόδια υπηρεσία
Στα τµήµατα του έργου που 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.
Ο προγραµµατισµός των έργων να γίνει έτσι ώστε, η δέσµευση των δρόµων, κατά
τη φάση κατασκευής των τεχνικών έργων, να γίνεται για το ελάχιστο δυνατό
χρονικό διάστηµα και η όποια αποκατάσταση απαιτηθεί να πραγµατοποιείται
άµεσα και να παρέχεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία σε όλων των ειδών τα
οχήµατα. Για το διάστηµα αυτό της δέσµευσης των δρόµων, να δίνονται
εναλλακτικές διαδροµές και να υπάρχει γι’αυτό η κατάλληλη σήµανση.
Να µην διανοιχθούν νέοι δρόµοι για τις ανάγκες του νέου έργου αλλά να
χρησιµοποιηθούν οι ήδη υπάρχοντες.
Κατά τις εργασίες διαµόρφωσης πρανών θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε να µη
γίνουν άσκοπες εκσκαφές και εκχερσώσεις ενώ µετά το πέρας των εργασιών θα
γίνουν εργασίες αποκατάστασης τους, οι οποίες περιλαµβάνουν φύτευση των
πρανών έτσι ώστε να µειωθούν κατά το δυνατό οι αρνητικές συνέπειες στην
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αισθητική του τοπίου και το έργο να προσαρµοστεί αρµονικά µε το τοπίο.
Τα οικοδοµικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, για την κατασκευή των έργων, να
είναι φιλικά προς το περιβάλλον απαλλαγµένα οργανικών διαλυτών και άλλων
ουσιών επιβλαβών στην υγεία και στο περιβάλλον (δηλ. ενώσεις που περιέχουν
υδράργυρο, αρσενικό, κάδµιο, οργανοκασσιτερικές, πολυκυκλικοί αρωµατικοί
υδρογονάνθρακες κλπ) και που συµπεριλαµβάνονται στην απόφαση του
Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 1100/91/91(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-1991), και των ΥΑ
475/2002/03(ΦΕΚ/Β/208/25-02-2003) και 121/2003/03 (ΦΕΚ/Β/1045/29-07-2003).
Τα αδρανή υλικά να λαµβάνονται από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία και
εγκαταστάσεις αµµοχαλικοληψίας µε εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
Απαγορεύεται η δηµιουργία δανειοθαλάµου και οι αµµοληψίες ή λήψεις αδρανών
ή άλλων υλικών από οποιοδήποτε σηµείο (υδατορέµατα, χειµάρρους,
λιµνοθάλασσα κλπ) χωρίς νόµιµη αδειοδότηση.
Οι πάσης φύσεως εργασίες εκσκαφών κλπ να γίνονται υπό την εποπτεία των
αρµοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών θα
πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως και εγκαίρως (τουλάχιστον 15 ηµέρες
νωρίτερα) οι αρµόδιες εφορίες αρχαιοτήτων ώστε κατά περίπτωση να εκτελεστούν
οι κατάλληλες ενέργειες (πχ λήψη σχετικών αδειών και εγκρίσεων εκτέλεσης
εργασιών, πραγµατοποίηση δοκιµαστικών τοµών, να παρίστανται κατά τις
εκσκαφικές εργασίες κλπ). Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα
διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. Επισηµαίνεται ότι, πριν από
την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού, θα προηγηθεί υποβρύχια αυτοψία
από κλιµάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων (ΕΕΑ). Σε περίπτωση
εντοπισµού ενάλιων αρχαιοτήτων η όδευση του αγωγού θα τροποποιηθεί
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ΕΕΑ.
Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί τεχνική έκθεση στις αρµόδιες
υπηρεσίες στην οποία να υποδεικνύονται οι ακριβείς χώροι χωροθέτησης των
έργων.
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.
Το εργοτάξιο του αναδόχου του έργου θα πρέπει να αποτυπωθεί – χωροθετηθεί
σε τοπογραφικό διάγραµµα το οποίο θα συνοδεύεται µε πλήρη περιγραφή του
εργοταξιακού χώρου (µε στοιχεία για την έκταση που θα καταλαµβάνει, τις
υποδοµές που θα φιλοξενεί, την χρήση νερού, τη διάθεση λυµάτων, τη διαχείριση
ορυκτελαίων και απορριµµάτων) και θα υποβληθεί για έγκριση ή θεώρηση στην
Υπηρεσία µας. Πέραν των ανωτέρω, θα γίνει περιγραφή της λειτουργίας του
εργοταξίου που θα περιλαµβάνει το ωράριο, τη διαχείριση όχλησης από θόρυβο
και σκόνη και οπωσδήποτε τον τρόπο κίνησης (ασφάλεια) των µηχανηµάτων από
και προς το έργο.
Το έργο να κατασκευαστεί σύµφωνα µε ειδική υδραυλική µελέτη που πρέπει να
εκπονηθεί από τον αρµόδιο φορέα υλοποίησης, για τη λειτουργία και τη
διευθέτηση των ρεµάτων της περιοχής, έτσι ώστε βάσει των υδραυλικών
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υπολογισµών να εξασφαλίζεται η παροχετευτικότητα των υδατορεµάτων και των
αγωγών οµβρίων υδάτων κατάντη των τεχνικών έργων κατά τη διάρκεια της
κατασκευής τους αλλά και κατά το διάστηµα της µόνιµης παρουσίας των έργων
Να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεµβάσεις στο φυσικό δίκτυο απορροής οµβρίων
της περιοχής και να ληφθούν αντιδιαβρωτικά µέτρα, όπου κριθεί απαραίτητο.
Να εξασφαλισθεί η αποκατάσταση της οµαλής απορροής του νερού στις
µισγάγγειες και γενικότερα η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων
Η κυκλοφοριακή λειτουργία της περιοχής θα πρέπει να να διευθετείται σε
συνεννόηση µε τις τοπικές και αστυνοµικές αρχές και να ληφθούν όλα τα µέτρα για
την αποφυγή αποκλεισµού της κυκλοφορίας στις κεντρικές οδικές οδούς.
Απαραίτητος θεωρείται ο σωστός χρονικός προγραµµατισµός των εργασιών στο
οδικό δίκτυο ώστε να ολοκληρωθούν το συντοµότερο δυνατόν, χωρίς περιττές
καθυστερήσεις και η εξεύρεση και σήµανση εναλλακτικών διαδροµών για τους
χρήστες.
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 την επέµβαση σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις ενεργείται από το φορέα του
έργου υποχρεωτική αναδάσωση ή δάσωση έκτασης ίδιου εµβαδού µε εκείνης στην
οποία εγκρίθηκε η επέµβαση. Η έκταση αυτή πρέπει να βρίσκεται στην ίδια
περιοχή ή σε όµορη αυτής, ελλείψει δε έκτασης εντός της ιδίας διοικητικής
ενότητας ή όµορης αυτής, σε άλλη που θα υποδειχθεί από τη δασική υπηρεσία. Η
αναδάσωση ή δάσωση διενεργείται από τον δικαιούχο της επέµβασης, µε δαπάνες
του και επί τη βάσει σχετικής µελέτης, που καταρτίζεται µε επιµέλειά του και
εγκρίνεται από τη δασική υπηρεσία. (άρθρο άρθρο 45 παρ. 8 του ν. 998/1979
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 36 του ν. 4280/2014).
Να γίνει αποκατάσταση των όποιων επιπτώσεων στις δασικές εκτάσεις και
γενικότερα σε φυτοκοινωνίες που θα θιγούν κατά την κατασκευή του έργου µε
βάσει ειδικές φυτοτεχνικές µελέτες. Να χρησιµοποιηθούν αυτόχθονα δασικά είδη.
Η δαπάνη για τις φυτεύσεις και η µέριµνά τους βαρύνει το φορέα του έργου. Σε
περίπτωση που αφαιρεθεί φυτική γη αυτή να συλλέγεται προκειµένου να
χρησιµοποιηθεί στις εργασίες αποκατάστασης.
Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας.
Να ληφθεί µέριµνα για την αντιµετώπιση τυχόν ατυχήµατος µε διαρροή τοξικών
ουσιών τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του έργου.
Να ληφθούν κατάλληλα µέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και
κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, για την αποφυγή διαρροών µέσα σε
ύδατα, (και που µπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων,
πιθανόν βλαβών κλπ) µε την κατασκευή ολοκληρωµένου συστήµατος συλλογής
και διαχείρισης των οµβρίων υδάτων, έτσι ώστε εφόσον αυτά καταλήγουν σε
υδάτινο αποδέκτη να είναι απαλλαγµένα από κάθε µορφής οργανική ύλη.
Ο υπεύθυνος φορέας κατασκευής του έργου θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία
µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών και να είναι σε συνεχή επαφή µε την
αρµόδια Λιµενική Αρχή για την τήρηση της ασφάλειας στην περιοχή εκτέλεσης του
έργου, ώστε να µην προκύψει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήµατος στο θαλάσσιο
χώρο. Θα πρέπει να υπάρξει πλήρης ενηµέρωση για την ηµεροµηνία έναρξης των
εργασιών εγκατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού και το προβλεπόµενο πέρας
αυτού, προκειµένου να προβεί στην έκδοση των σχετικών προαγγελιών για την
ενηµέρωση των ναυτιλλοµένων. Μετά το πέρας εκτέλεσης των εργασιών
εγκατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού, θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη
ενηµέρωση της αρµόδιας υπηρεσίας µε τα στοιχεία της θέσης που αυτός
ποντίστηκε και να φωτοσηµανθεί κατάλληλα το πέρας του αγωγού.
Για οποιαδήποτε χωµατουργική εργασία ή εργασία µε µεταφορά αδρανών να
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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.
Μέρος των υλικών εκσκαφών, εφόσον είναι κατάλληλα, θα χρησιµοποιηθούν στις
επανεπιχώσεις και στη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Τα περίσσεια
υλικά εκσκαφών, θα πρέπει συγχρόνως µε τις εργασίες εκσκαφής, να
αποµακρύνονται από το χώρο των έργων.
Τα βυθοκορήµατα που θα προκύψουν θα αποτεθούν στην ανοιχτή θάλασσα σε
βάθος µεγαλύτερο των 50m. Για την επιλογή του ακριβούς σηµείου διάθεσης θα
πρέπει να γίνει έρευνα του πυθµένα για να εξακριβωθεί τόσο το απαιτούµενο
βάθος όσο και η ποιότητά του.
Σε περίπτωση διάθεσης στη θάλασσα των υλικών εκσκαφών, εφόσον αυτά δεν
µπορούν να διατεθούν στη ξηρά, αυτό θα πρέπει να γίνει µετά από θετική
γνωµοδότηση αρµόδιου κρατικού εργαστηρίου από την οποία να προκύπτει ότι τα
υλικά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και από σύµφωνη γνώµη
των αρµόδιων υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας ή της οικείας Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης καθώς και από άδεια της Λιµενικής Αρχής.
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 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.
Τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου όσο και κατά το στάδιο
λειτουργίας της δραστηριότητας συνολικά θα πρέπει: τα κάθε είδους απορρίµµατα
και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και µηχανήµατα, λάδια και παντός τύπου
απορρίµµατα να συλλέγονται και να αποµακρύνονται από τους χώρους της
δραστηριότητας συλλογικά, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις και µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης,
Η διάθεση/διαχείριση των παλαιών ανταλλακτικών, οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής
τους κλπ που βρίσκονται εντός του χώρου της εγκατάστασης από τη
προηγούµενη δραστηριότητα να γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 116/04
(ΦΕΚ 81/Α/04).
Στα πλαίσια της επαναφοράς, ο εκάστοτε ανάδοχος υποχρεούται να αφαιρέσει και
να αποµακρύνει από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει,
απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιµα ή
άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ και να επισκευάσει ή να
ανακατασκευάσει τµήµατα οδοστρωµάτων και περιοχών που υπέστησαν ζηµιές ή
µορφολογικές αλλοιώσεις από την εκτέλεση του έργου, σε εύλογο χρόνο, πάντως
µικρότερο από την απόδοση του έργου στην λειτουργία.
Να γίνει αποκατάσταση του τοπίου του χώρου του ΕΕΛ, µε φυτεύσεις .
Κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας, εκδόθηκε η ΚΥΑ υπ’ αρ. οικ. 211773/27.4.2012
«Καθορισµός ∆εικτών Αξιολόγησης και Ανωτάτων Επιτρεπόµενων Ορίων ∆εικτών
Περιβαλλοντικού Θορύβου που προέρχεται από την λειτουργία συγκοινωνιακών
έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών µελετών υπολογισµού και
εφαρµογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασµάτων, προδιαγραφές προγραµµάτων
παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β΄ 1367).
Ως ανώτατα επιτρεπόµενα όρια οδικού θορύβου καθορίζονται στην
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προαναφερθείσα ΚΥΑ τα εξής:
- Για τον δείκτη Lden τα 70 dBA
- Για τον δείκτη Lnight τα 60 dBA
 Επιλογή θέσης εργοταξίου και προγραµµατισµός των εργασιών έτσι ώστε να
προκληθεί η ελάχιστη δυνατή παρενόχληση στο αστικό ανθρωπογενές
περιβάλλον της άµεσης και της ευρύτερης περιοχής του έργου.
 Εξέταση κατασκευής των έργων εκτός της καλοκαιρινής περιόδου δεδοµένου
ότι µεγάλο ποσοστό των κατοικιών για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα εντός του
έτους δεν κατοικούνται.
 Οι εργασίες οι οποίες προκαλούν σηµαντικό θόρυβο (εκσκαφές, κλπ.) να
σταµατούν τις ώρες κοινής ησυχίας.
 Τοποθέτηση όπου είναι απαραίτητο προσωρινών ηχοπετασµάτων στις
περιοχές άµεσης γειτνίασης µε κατοικίες
 Αποφυγή ταυτόχρονης λειτουργίας κατασκευαστικών µηχανηµάτων
















Πρόσθετοι όροι κατά την κατασκευή του έργου:
Γενικοί Όροι
Κατά την διάρκεια της κατασκευής να γίνουν µόνο οι απαραίτητες εκσκαφές για
την κατασκευή του έργου.
Τα υλικά των εκσκαφών να συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν στις κοντινότερες
επιχώσεις.
Να σηµανθούν µε προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέµβασης.
Για την αποφυγή εκπλύσεων/παρασύρσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν
(κυρίως έκπλυση/ συµπαράσυρσης επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να
γίνονται χωµατουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην
περιοχή. Να υπάρχει πρόβλεψη απαγωγής των βρόχινων νερών που θα πέφτουν
στα επιχώµατα µέσω κατάλληλου συστήµατος χαλικόφιλτρου.
Σε θέσεις όπου αγωγοί ή οδοί του έργου διέρχονται εγκάρσια από ρέµατα θα
πρέπει να γίνει κατάλληλος σχεδιασµός τους ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη
απορροή των επιφανειακών υδάτων
∆εν επιτρέπεται η διέλευση γεµάτων φορτηγών που µεταφέρουν υλικά για τις
ανάγκες των έργων µέσα από τους οικισµούς. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις
τούτο µπορεί να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση, µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της
Υπηρεσίας επίβλεψης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν την
κατ΄ εξαίρεση από τα παραπάνω διέλευση των φορτηγών, καθώς επίσης το
χρονικό διάστηµα που επιτρέπεται τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφ’ όσον
µεταφέρονται χύδην υλικά (άµµος, χαλίκι, µπάζα κλπ), οι καρότσες των φορτηγών
θα είναι σκεπασµένες µε ειδικό κάλυµµα.
Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί από τον
Ανάδοχο στην µορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες.
Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να αποµακρύνει
από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίµµατα,
εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιµα ή άχρηστα,
προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων, κλπ. Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση
αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της
απόστασης από τη θέση του Έργου.
Να εξασφαλίζεται καθόλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύµφωνα µε την
τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες εθνικές κλπ
προδιαγραφές.
Να εξασφαλίζονται καθ’ολη τη διάρκεια κατασκευής του έργου τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων υλικών και των διαλαµβανοµένων
υπηρεσιών, διενεργώντας τακτικά (πχ στις θέσεις παράδοσης) τους
προβλεπόµενους από τη νοµοθεσία και τις προδιαγραφές ελέγχους.
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Απαγορεύεται οποιαδήποτε µη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή τσιµεντοποίηση
επιφανειών.
Η τελική εγκατάσταση να βρίσκεται σε συµφωνία µε την περιοχή στην οποία θα
δοµηθεί – να ενσωµατωθεί δηλ κατάλληλα – (επιλογή κατάλληλου χρωµατισµού,
κατασκευαστικές γραµµές, αποφυγή τοποθέτησης διαφηµιστικών πινακίδων κλπ).
∆ασική νοµοθεσία - Προστασία
Απαγορεύεται η εκχέρσωση φυσικής βλάστησης του εγγύς υγροτόπου αλλά και η
φθορά δασικής βλάστησης. Εάν απαιτηθεί η κοπή δένδρων, να γίνει µόνο αφού
αυτά καταγραφούν και χαρτογραφηθούν και η κοπής τους γίνει µε σχετική
έγγραφη γνωστοποίηση και παρουσία υπαλλήλου της αρµόδιας δασικής
υπηρεσίας.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα
πυροπροστασίας. Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαµενής καυσίµων ή
άλλων εύφλεκτων µέσων απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης
καθώς και οποιασδήποτε άλλης εργασίας η οποία εγκυµονεί το κίνδυνο
πρόκλησης σπινθήρα και εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Ασφάλεια - Υγιεινή
Να αποφευχθεί η δηµιουργία και να εµποδίζεται η εύκολη πρόσβαση στο χώρο
του εργοταξίου σε όλο το διάστηµα κατασκευής του (πριν από τη δηµιουργία των
πρώτων εργασιών µε την τοποθέτηση του εκεί εξοπλισµού έως και την παράδοση
της εγκατάστασης) σε επικίνδυνα σηµεία, όπως µεγάλα βάθη, µεγάλα ύψη, µη
επαρκώς στηριχθέντα ογκώδη, βαριά ή/και ψηλά σώµατα, δεξαµενές νερού,
λάκκους, επιχωµατώσεις, χαλαρά πρανή και βράχοι, χάλυβες, πλέγµατα, σωλήνες
κλπ µε την τοποθέτηση κατάλληλης περίφραξης. Κατά την διαµόρφωση όλων των
εκσκαφών να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση κατάλληλη αντιστήριξη.
Να προβλεφθεί ειδική κυκλοφορική ρύθµιση και να τοποθετηθεί κατάλληλη
σήµανση για την τέλεση των έργων στην περιοχή, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος
ατυχηµάτων. Kατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα
µέτρα για την προστασία των διερχοµένων (οχηµάτων και πεζών) από ατυχήµατα.
Να υπάρξει κατάλληλη σήµανση για την κατασκευή του έργου και να υπάρχουν
ειδικά άτοµα για την εκτροπή της κυκλοφορίας. Οι πολίτες-οδηγοί να
ενηµερωθούν έγκαιρα για τις πιθανές σχεδιαζόµενες παρακάµψεις.
Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα να φέρουν ηχητική και οπτική προειδοποίηση κατά
την οπισθοκίνηση.
Ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, γάντια, µάσκες,
ωτασπίδες, στολές, ενισχυµένα άρβυλα).
Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των
µηχανηµάτων, συνεργείων, κλπ και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής
της σε παρακείµενες περιοχές.
Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί από τον
Ανάδοχο στην µορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες.
Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να αφαιρέσει και να αποµακρύνει
από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, απορρίµµατα,
εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιµα ή άχρηστα,
προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων, κλπ. Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση
αυτή ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της
απόστασης από τη θέση του Έργου.
Θόρυβος
Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχοµονωτικά µέτρα, όπως
κινητά ηχοφράγµατα, απαγόρευση εντόνως θορυβογόνων εργασιών, σύνταξη
µελέτης διέλευσης των φορτηγών µεταφοράς εντός κατοικηµένων περιοχών κλπ.
και να ληφθεί υπόψη η γειτνίαση µε τον πλησίον υδροβιότοπο, αποφεύγοντας την
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πραγµατοποίηση έντονα οχλουσών δραστηριοτήτων (µε θόρυβο, σκόνη, αέρια,
υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο φορτηγών και πρώτων υλών) εντός του εν λόγω
διαστήµατος. Επίσης να γίνεται κατάλληλη χωροθέτηση των µηχανηµάτων του
εργοταξίου µε σκοπό την µείωση του εκπεµπόµενου θορύβου. Επίσης να
αποφεύγεται η παράλληλη χρήση του εξοπλισµού ή των µηχανηµάτων του
εργοταξίου και να απενεργοποιείται ο εξοπλισµός που δεν χρησιµοποιείται.
Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των µηχανηµάτων κατασκευής από
ειδικευµένο προσωπικό. Τα µηχανήµατα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τις
εκποµπές αέριων ρύπων και θορύβου.
Η εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος του εξοπλισµού των µηχανηµάτων του
εργοταξίου να µην υπερβαίνει την επιτρεπόµενη στάθµη ακουστικής ισχύος που
ορίζεται µε την ΚΥΑ 37393/202/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως τροποποιήθηκε
µε την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚΒ΄/286/2-3-2007).
Στερεά
Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικά
προς τούτο χώρο και να διαχειρίζονται σύµφωνα µε το Ν2939/2001.
Τα αστικά απορρίµµατα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριµµάτων για
περισυλλογή από τα απορριµµατοφόρα του οικείου δήµου.
Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, µπαζών, χωµάτων, λοιπών αδρανών,
απορριµµάτων ή λυµάτων στα πρανή και στις κοίτες ποταµών, ρεµάτων,
χειµάρρων ή µισγάγγειας καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις ή στη
θάλλασα.
Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον του έργου µε
µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε το ∆ήµο.
Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές
του έργου.
Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται σύµφωνα µε το Π∆
109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04).
Οι χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόµενος ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισµός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
Σκόνη
Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρµόσει δέσµη µέτρων (στις
πηγές εκποµπής) µε στόχο την ελαχιστοποίηση των εκποµπών σκόνης ή
αιωρούµενων σωµατιδίων. Πιο συγκεκριµένα:
o Η διαβροχή των σωρών και των επιχωµάτων προτείνεται να γίνεται µέσω
εγκατεστηµένου συστήµατος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός µεν η
σπατάλη νερού, αφετέρου δε να µειώνεται η πιθανότητα δηµιουργίας
περίσσειας εκπλυµάτων.
o Συστηµατική διαβροχή των αδρανών υλικών µε µόνιµα ή µεταφερόµενα
συστήµατα διαβροχής κατά την ξηρή περίοδο του έτους. Σε περίπτωση που
το µέτρο αυτό δεν αποδώσει, προτείνεται η διαβροχή µε κατάλληλες χηµικές
ουσίες.
o Κάλυψη των βαρέων οχηµάτων µεταφοράς µε κατάλληλο κάλυµµα σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις.
o Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιµοποιηθεί και ως
προσωρινός χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται,
εφόσον µένουν επί τόπου για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός. Εφόσον
παραµένουν για µικρότερα διαστήµατα, θα πρέπει να διαβρέχονται
τουλάχιστον στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα
προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής να µην αποτίθενται σε
χώρους µε αξιόλογη φυτική βλάστηση.
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Να καταβρέχονται τα πλησίον του εργοταξίου δένδρα ώστε να αποφευχθεί
πιθανή δυσµενής εξέλιξη στην ανάπτυξη τους από την εναπόθεση σκόνης
στο φύλλωµά τους.
Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιµοποιείται µηχανολογικός εξοπλισµός
που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης.
Υγρά απόβλητα
Καθ’όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα µέτρα για
την αποφυγή της ρύπανσης τόσο του εδάφους όσο και του θαλάσσιου χώρου
(αποφυγή πλύσης οχηµάτων εντός του χώρου, αλλαγής, διαρροής ή/και
απόρριψης λαδιών, χρωµάτων, διαλυτών κλπ).
Συνίσταται η εγκατάσταση συστηµάτων πλύσης των τροχών όλων των οχηµάτων
που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να κατασκευαστεί φρεάτιο
συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται τακτικός καθαρισµός
του φρεατίου από την ιλύ, µε διάθεσή της σε εγκεκριµένους χώρους.
Για τη διάθεση των λυµάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιµοποιηθούν
προσωρινές χηµικές τουαλέτες µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.
Απόβλητα Έλαια
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 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 επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των µηχανηµάτων-οχηµάτων στο χώρο
διαµόρφωσης να γίνεται σε εγκεκριµένα συνεργεία ή/και µε στεγανό δάπεδο, τα
οποία θα είναι επίσης εφοδιασµένα µε όλες τις απαιτούµενες αποφάσειςεγκρίσεις, άδειες, και όλα τα µηχανήµατα- οχήµατα θα φέρουν πιστοποιητικά
θορύβου, ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων κλπ.
Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίµων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση
προσροφητικών υλικών όπως άµµος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα
διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
o















Όροι κατά τη λειτουργία του έργου:
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
66

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


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.
 Εντός των αντλιοστασίων να τοποθετηθούν κατάλληλα συστήµατα απόσµησης
ενώ παράλληλα οι εν λόγω µονάδες να είναι τοποθετηµένες σε στεγασµένους
κλειστούς ή υπόγειους χώρους
 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.
 Οι κεντρικοί αγωγοί αποχέτευσης να ακολουθούν τη χάραξη του υφιστάµενου
οδικού δικτύου για την αποφυγή επεµβάσεων σε ανέπαφες εκτάσεις.
 Τα υλικά επιχωµάτωσης που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου, να
προέρχονται από την περίσσεια των υλικών εκσκαφής και σε άλλη περίπτωση να
ληφθούν από νοµίµως λειτουργούντες προµηθευτές.
 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. Για το σκοπό αυτό να
κατασκευασθούν δίδυµοι αγωγοί µεταφοράς, ώστε να είναι δυνατή η σωστή
λειτουργία κατά τους χειµερινούς µήνες, που η παροχή είναι περιορισµένη
 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.
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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 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 τελικό αντλιοστάσιο συλλογής των λυµάτων, 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.
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Τα συλλεγόµενα εσχαρίσµατα να συµπιέζονται µηχανικά σε πρέσα, να
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.
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.
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.
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. 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 θα περιλαµβάνει 2
ισοδύναµες γραµµές επεξεργασίας στην Α φάση, 3 γραµµές στην Β΄ φάση και 4
γραµµές στην Γ΄ φάση, δυναµικότητας έκαστη 11.500ΙΚ.
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:
o 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
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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









Απολύµανση επεξεργασµένων λυµάτων
 Η απολύµανση των επεξεργασµένων λυµάτων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
της ΚΥΑ οικ. 145116/2011.
 Σε περίπτωση εφαρµογής 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.
 Η απολύµανση µε χλωρίωση 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 ακόλουθη:



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ για διάθεση στον
υδάτινο αποδέκτη
≤ 25 mg/l
≤ 125 mg/l
≤ 35 mg/l
≤ 0,3 mg/l

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
BOD5
COD
SS
Καθιζάνοντα Στερεά
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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





















0 mg/l
0,2 mg/l
≤ 2 mg/l
≤ 2 mg/l
≤ 10 mg/l
≤ 500
≤ 100
0,3÷0,5 mg/l
≥ 5 mg/l

Σε περίπτωση τυχόν υπέρβασης των παραπάνω 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’/14-03-1997 (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 να γίνονται στον
όρµο Λυγέας νότια της νήσου Αίγινας αφού προηγηθεί σχετικός χαρακτηρισµός
του αποδέκτη (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 5673/400/1997 και την Ε1β/67 όπως έχει
τροποιηθεί και ισχύει) ή για επαναχρησιµοποίηση σύµφωνα µε την ΚΥΑ
145116/2011 όπως αναφέρεται στη συνέχεια.
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 συνολικού
µήκους 560µ (χερσαίος 310µ και υποθαλάσσιος 250µ), 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.
Εγκατάσταση συστήµατος τακτικής παρακολούθησης της ποιότητας του
θαλάσσιου αποδέκτη σε ακτίνα απόστασης τουλάχιστον 200 µέτρα από το σηµείο
εκβολής του υποθαλάσσιου αγωγού. Οι παράµετροι που θα πρέπει να µετρώνται
και η συχνότητα παρακολούθησης παρατίθενται αναλυτικά στο πρόγραµµα
περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου.
Μελέτη θαλάσσιων ρευµάτων περιοχής προκειµένου να υπάρχει βέλτιστη εικόνα
των συνθηκών κυκλοφορίας των θαλάσσιων µαζών στην άµεση περιοχή
εγκατάστασης του αγωγού διάθεσης και βέλτιστης τοποθέτησης των σταθµών
παρακολούθησης.
Εκπόνηση και θέση σε ετοιµότητα σχεδίου δράσης για την αντιµετώπιση
περιπτώσεων αστοχίας του έργου
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
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354/Β/8.3.2011), θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι 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.

∆εξαµενές Καθίζησης και πάχυνσης
 Στις δεξαµενές καθίζησης και πάχυνσης να γίνεται τακτικός καθαρισµός των
τοιχωµάτων των δεξαµενών καθώς και των ξέστρων των υπερχειλιστών
 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 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
 Από τη µονάδα δευτεροβάθµιας καθίζησης τα λύµατα να οδηγούνται σε δίαυλο
τύπου Parshall για τη µέτρηση της παροχής για τη διατήρηση της στάθµης.
Επεξεργασία λάσπης
 Το συγκρότηµα επεξεργασίας της λάσπης να είναι εγκατεστηµένο σε κτίριο
κατάλληλων διαστάσεων, µε πρόβλεψη για τη µελλοντική εγκατάσταση και άλλου
παρόµοιου συγκροτήµατος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε περίπτωση
βλάβης να υπάρχει δυνατότητα άµεσης επιδιόρθωσης. Η αποθήκευση της λάσπης
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. Τα υγρά υπερχειλίσµατα από όλα τα
στάδια επεξεργασίας της λάσπης να επιστρέφουν στη µονάδα επεξεργασίας των
βοθρολυµάτων.
 Η επεξεργασία της λάσπης να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε η επεξεργασµένη
λάσπη να είναι πλήρως σταθεροποιηµένη, προκειµένου να διατεθεί κατάλληλα,
όπως περιγράφεται παρακάτω. Να µετρώνται στην αφυδατωµένη λάσπη ανά
εξάµηνο οι συγκεντρώσεις των µετάλλων που καθορίζονται στην ΚΥΑ
80568/4225/91 (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ).
Λοιπά
 Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και οι φυσητήρες αερίου να είναι τοποθετηµένα σε
µεταλλικά ηχοµονωµένα containers, ή σε κτίριο µε κατάλληλη ηχοµόνωση και
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εξαερισµό.
Κάθε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος όπως και ο χώρος στον οποίο βρίσκεται το
σύστηµα ελέγχου (SCADA) να είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα πυρανίχνευσης.
 Σχετικά µε τα Η/Ζ, οι µετρήσεις καπνού και σωµατιδιακών εκποµπών θα
διενεργούνται µία φορά ετησίως, δειγµατοληπτικά σε διαφορετικό Η/Ζ κάθε φορά.
Παράλληλα, θα διεξάγονται µετρήσεις σύµφωνα µε την κλίµακα Ringelmann σε
όλα τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. Αν σε κάποιο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
διαπιστωθούν εκποµπές καπνού µε τιµές Ringelmann > 0,5 θα διενεργείται και σε
αυτό µέτρηση σωµατιδιακών εκποµπών, επιπλέον των δειγµατοληπτικών
µετρήσεων.


∆ιαχείριση αποβλήτων
Τα κύρια ρεύµατα αποβλήτων που αναµένεται να προκύψουν κατά τη λειτουργίας του
έργου δίνονται στον Πίνακα. Γι’αυτά ισχύουν τα ακόλουθα:
 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
 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
 Τα παραπροϊόντα της επεξεργασίας δηλαδή τα εσχαρίσµατα, οι άµµοι, τα λίπη και
η αφυδατωµένη ιλύς δεν θα πρέπει να παραµένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα
στους χώρους εναπόθεσής τους (κάδοι, σιλό)
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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.
 Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου που εκπέµπεται στο περιβάλλον από τη
λειτουργία της εγκατάστασης καθορίζεται σε 65 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 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 και τη διασπορά των όποιων παραγόµενων αέριων ρύπων».
 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.
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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 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
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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 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.
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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 εύφλεκτων
µέσων απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και
οποιασδήποτε άλλης εργασίας η οποία εγκυµονεί το κίνδυνο πρόκλησης
σπινθήρα και εκδήλωσης πυρκαγιάς.
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 εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους προαναφερόµενους
περιβαλλοντικούς όρους
Γ) Επιπροσθέτως προτείνονται τα ακόλουθα:











πριν την οριστική µελέτη, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η έκδοση της απόφασης
του σχετικού χαρακτηρισµού του αποδέκτη (όρµος Λυγέας) (σύµφωνα µε την ΚΥΑ
5673/400/1997 και την Ε1β/67 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
βάσει των αρχών της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης και για τη διατήρηση του
περιβαλλοντικού ισοζυγίου, και αφού προηγηθεί στενή παρακολούθηση της
εύρυθµης λειτουργίας της µονάδας, ο διαχειριστής της µονάδας (∆ήµος) θα πρέπει
να προχωρήσει στην επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων για την
κάλυψη γεωργικών κλπ επαγγελµατικών αναγκών. Γι’αυτό, θα απαιτηθεί η σύνταξη
και η υποβολή κατάλληλων υδρογεωλογικών µελετών και σχεδιασµού σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.
λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος της περιοχής (αρχαιολογικός χώρος), για την
οριστική επιλογή της θέσης όλων των επιµέρους συνοδών κατασκευών
συµπεριλαµβανοµένου φυσικά και του κυρίου έργου.
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 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 Πειραιά και Νήσων 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).
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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.
 οι τελικώς διαµορφούµενοι αγωγοί προσαγωγής αλλά και διάθεσης δεν θα πρέπει
να επηρεάζουν τα υδραυλικά χαρακτηριστικά των ρεµάτων µε τα οποία θα
διασταυρώνονται. Οι λεπτοµέρειες αντιµετώπισης των οποίων (τεχνικά κλπ) θα
πρέπει να περιγράφονται στην ως άνω τεχνική µελέτη.


Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ.
Αγγελονίδη, Α. Μπαλού, Φ. Νικολιδάκη.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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