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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
Συνεδρίαση 36η 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 395/2011  
 

 Σήµερα 20/12/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00 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. οικ.127960/14-12-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 14/12/2011 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε 
καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους 
Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 10ο  
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη 
διαδικασία ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων και επέκτασης της 
υφιστάµενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου Μεγαρέων. 
 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων 
κατά την έναρξη της συνεδρίασης πενήντα ένα (51) ενώ οι παρόντες και 
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου Στέφανος, Κατσικάρης 
∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ∆ήµου Σταυρούλα. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος, Αδαµοπούλου Μαρίνα,     
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αµανατίδης Νικόλαος, 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης 
Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, 
Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου 
Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, 
Βούτσης Νικόλαος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος 
Βασίλειος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος,   
∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, 
Ερµίδου Γεωργία,  Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, 
Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης 
Κων/νος, Καραθάνος Χαράλαµπος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, 
Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος 
Ιπποκράτης, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος,  
Κυπραίος ∆ηµήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λυµπέρη 
Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μαριδάκης Στυλιανός, 
Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος,  Μεθυµάκη Άννα, 
Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, 
Μπενέτος Ιωάννης, Πλεύρης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, 
Προµπονάς Ιάκωβος, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης 
Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς 
∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος,  Χολέβα Μαρία. 
 
Απόντες: 
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παπαντωνίου Κων/νος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αλεβίζος Περικλής, 
Βαρεµένος Γεώργιος, Βλάχος Ιωάννης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννικάκης 
Θεµιστοκλής, ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, 
Καπάταης Χρήστος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κολοβού Ελένη, Λούσκος 
Παναγιώτης, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαρούγκα 
Ασπασία, Μπάστας Κων/νος, Μπένος Ηλίας, Παναγούλης Ευστάθιος, 
Παφίλης Αθανάσιος, Ροκοφύλλου Άννα, Χάγιος Άγγελος,  Ψαριανός 
Γρηγόριος. 
 

 

Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Πάνθη ∆ούκα και κ. Ελένη Σκληβανίτη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού 
Συµβουλίου την εισήγηση του Περιφερειακού Συµβούλου κ. Ι. Προµπονά και 
την υπ’ αριθµ. πρωτ. 90564/11/13-12-2011 εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως  
εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.» 

2. Τον 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). 

3. Την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β) «Κατάταξη έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο ΜΠΕ και λοιπές 
συναφείς διατάξεις», σύµφωνα µε το Ν.1650/86. 

4. Την ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/05-08-2002) «Κατάταξη 
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
σύµφωνα µε το Ν.1650/1986».  

5. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003) «∆ιαδικασία 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης και 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων». 

6. Την ΚΥΑ 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «περί 
καθορισµού τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την 
Ε.Π.Ο.». 

7. Τον Ν.3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών – βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις» ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005. 

8. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων». 

9. Τον Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα 
για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

10.Τον Ν. 2939/2001 (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». 

11.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). 

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.To Π.∆ 82/2004(ΦEK64A/2-3-2004) Αντικατάσταση της 98012/2001 
ΚΥΑ «Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των 
χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων» (Β40) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα 
για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων..» 

14.Την ΚΥΑ Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ138/24-2-1965) Υγειονοµική ∆ιάταξη 
«Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων», όπως 
τροποποιήθηκε δια των υπ’αριθµ. Γ1/17831/7-12-1971 (ΦΕΚ 
986Β/10-12-1971) και Γ4/1305/2-08-1974 (ΦΕΚ 801Β/9-08-1974) 
Υπουργικών Αποφάσεων. 
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15.Την υπ’αριθµ. ∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551 (ΦΕΚ 2089/Β/9-10-2008) 
Τροποποίηση της περίπτωσης (γ) της παρ.1 του άρθρου 8 της 
υπ’αριθµ. Ε1β/221/65 Υγιειονοµικής διάταξης.  

16.Την ΚΥΑ  5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-3-1997) «Μέτρα και όροι για 
την επεξεργασία αστικών λυµάτων». 

17.Την ΚΥΑ 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 405Β/3-4-2002) τροποποίηση της 
5673/400/1997 κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για 
την επεξεργασία αστικών λυµάτων» (Β΄192)-Κατάλογος ευαίσθητων 
περιοχών για την διάθεση αστικών λυµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 
(παραγρ.1) της απόφασης αυτής». 

18.Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.5628/2973/Περιβ.9/19-09-2011 µε θέµα 
«∆ιαβίβαση ΜΠΕ για την διαδικασία ανανέωσης περιβαλλοντικών 
όρων και επέκτασης της υφιστάµενης εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυµάτων του ∆ήµου Μεγαρέων» του Τµ. Περιβαλλοντικού και 
Χωρικού Σχεδιασµού / ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού 
/ Γενική ∆/νση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση Αττικής.  

19.Την υπ’αριθµ. Πρωτ. 80911/96/6-10-1997 Κοινή Απόφαση 
ΥΠΕΧΩ∆Ε- ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων για τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού 
του ∆ήµου Μεγαρέων που βρίσκεται στη θέση «Σχινέα Πηγάδι» του 
Νόµου Αττικής.  

20.Την υπ’ αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 5066/Περιβ.9/05/03-08-2006 Ανανέωση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, από την ∆/νση ΠΕΧΩ / Γεν. ∆/νση 
Περιφέρειας / Περιφέρεια Αττικής.  

 

Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την διαδικασία ανανέωσης 
περιβαλλοντικών όρων και επέκτασης της υφιστάµενης εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου Μεγαρέων, η οποία διαβιβάστηκε µε 
το (18) σχετικό, για την έκφραση απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας 
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια υπηρεσία 
της ΠΕΧΩ. 
 
Κύριος του Έργου: 
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ - ∆ΕΥΑΜ 
 
Συντάκτης µελέτης: 
ENVIC Ε.Π.Ε. 
 
Η µελέτη περιλαµβάνει: 

1.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ  

2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

3.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

4.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

5.  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΤΟΥΣ 

6.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

7.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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Περίληψη 
Το προτεινόµενο έργο αφορά στην αναβάθµιση και επέκταση της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων του ∆ήµου Μεγαρέων. Η 
αναβαθµισµένη – επεκτεταµένη Ε.Ε.Λ. θα µπορεί να δέχεται τα λύµατα 
40.000ικ στην Α’φάση λειτουργίας της και 60.000ικ στη Β’ φάση 
λειτουργίας της και θα εξυπηρετεί οικισµούς που ανήκουν στον 
Καλλικράτειο ∆ήµο Μεγαρέων. Η µονάδα θα επεκταθεί ώστε να µπορεί 
να δέχεται και τα βοθρολύµατα οικιών που δεν δύνανται να συνδεθούν 
σε αποχετευτικό δίκτυο. Επίσης, εάν και εφόσον εξασφαλιστούν οι 
απαραίτητες αδειοδοτήσεις – εγκρίσεις, η ΕΕΛ Μεγάρων θα µπορεί να 
παράγει επεξεργασµένα νερά κατάλληλα για επαναχρησιµοποίηση. 
 
Ο πληθυσµός σχεδιασµού για τη Ε.Ε.Λ. θα είναι : 
� 40.000 ισοδύναµοι κάτοικοι για την Α’ φάση λειτουργίας 

(υφιστάµενη) 
� 60.000 ισοδύναµοι κάτοικοι για τη Β΄ φάση λειτουργίας 

 
Η αναβαθµισµένη – επεκτεταµένη µονάδα θα διαθέτει : 
� Αντλιοστάσιο ανυψώσεως 
� Φρεάτιο εισόδου 
� Εσχάρωση 
� Εξάµµωση 
� Μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων 
� ∆εξαµενή προεπιλογής θρεπτικών 
� Υπερχειλιστής µερισµού βιολογικών αντιδραστήρων 
� Βιολογικοί αντιδραστήρες 
� Υπερχειλιστή εξόδου οξειδωτικών τάφρων 
� ∆εξαµενές καθίζησης - αντλιοστάσιο ιλύος 
� Αποθηκευτή ιλύος 
� Απολύµανση 
� Κτίριο µηχανικής αφυδάτωσης ιλύος – χώρο συνεργείου – 

αποθήκης 
 

Εάν εξασφαλιστούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις – εγκρίσεις σύµφωνα 
µε την Αριθµ. οικ.145116 «Καθορισµόςµέτρων, όρων και διαδικασιών 
για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις» στην ΕΕΛ θα κατασκευαστούν τα απαραίτητα έργα 
ώστε αυτή να παράγει νερό κατάλληλο προς επαναχρησιµοποίηση. Η 
ποιότητα του νερού θα εξαρτηθεί από την τελική του χρήση. Σε κάθε 
περίπτωση θα τηρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζει η 
Αριθµ. οικ.145116 «Καθορισµός µέτρων, όρων καιδιαδικασιών για την 
επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες 
διατάξεις». 
Η παρούσα µελέτη αφορά στην επέκταση – αναβάθµιση του έργου µε 
βάση την Εγκύκλιο «ΥΠΕΧΩ∆Ε οικ. 122859/ Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 
2004: Περιεχόµενο φακέλου για την εφαρµογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ 
Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332/Β/2003)». 
Πιο συγκεκριµένα και προκειµένου να εκτιµηθεί αν από την επέκταση 
του εν λόγω έργου επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση 
µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και η αρµόδια Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος να αποφανθεί αν απαιτείται ή όχι η υποβολή ΠΠΕ ή 
ΜΠΕ ή Περιβαλλοντικής Έκθεσης, υποβάλλεται ο παρόν φάκελος / 
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µελέτη στον οποίο παρουσιάζεται το υφιστάµενο έργο όπως εγκρίθηκε 
σε συνάρτηση µε το τροποποιηµένο έργο, γίνεται περιγραφή της 
υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος και προσδιορίζονται οι 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και τα µέτρα περιορισµού τους. 
 
Περιγραφή του Έργου 

� ∆εδοµένα Σχεδιασµού 
H αναβαθµισµένη – επεκτεταµένη εγκατάσταση θα έχει τα ίδια δεδοµένα 
σχεδιασµού µε την υφιστάµενη. Η διαφοροποιήσεις θα είναι οι εξής : 
1. Τα λύµατα θα προέρχονται όχι µόνο από την πόλη των Μεγάρων 
αλλά και από άλλες περιοχές του Καλλικράτειου ∆ήµου των 
Μεγαρέων 

2. Στην εγκατάσταση θα προστεθεί και µία µονάδα υποδοχής και 
προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων για την εξυπηρέτηση οικιών που 
δεν δύνανται να συνδεθούν σε αποχετευτικό δίκτυο. 

3. Εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις- αδειοδοτήσεις και 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζει η ΚΥΑ µε Αριθµ. οικ.145116 
«Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες 
διατάξεις», τα νερά που παράγονται στην ΕΕΛ Μεγάρων θα 
µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν. Η ποιότητα του νερού θα 
εξαρτηθεί από την τελική του χρήση. 

� Περιγραφή του Προτεινόµενου Έργου 
Η Ε.Ε.Λ. Μεγαρέων θα δέχεται και τα λύµατα από άλλους οικισµούς του 
Καλλικράτειου ∆ήµου Μεγαρέων χωρίς να αλλάξουν τα ποιοτικά και 
ποσοτικά δεδοµένα σχεδιασµού της και επιπλέον θα αναβαθµιστεί και 
θα επεκταθεί ώστε : 
- Να µπορεί να δέχεται και τα βοθρολύµατα που προέρχονται από 
οικίες των εξυπηρετούµενων οικισµών οι οποίες δεν δύναται να 
συνδεθούν στο αποχετευτικό δίκτυο 

- Να γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις ώστε να αντιµετωπιστούν τα 
λειτουργικά της προβλήµατα και να αποκατασταθεί η εύρυθµη 
λειτουργία της 

• Εγκατάσταση προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων 
Συνήθως οι προδιαγραφές των Ε.Ε.Λ. προβλέπουν την αφαίρεση όλης 
σχεδόν της άµµου των βοθρολυµάτων από την εξάµµωση της 
προεπεξεργασίας. 
Η πρακτική έχει δείξει ότι η άµµος των βοθρολυµάτων συγκεντρούµενη 
στην δεξαµενή εξισορρόπησης αυτών, εισέρχεται πολλές φορές κατά 
ανεξέλεγκτο τρόπο, µε αποτέλεσµα την κάλυψη των διαχυτών της 
δεξαµενής µε άµµο και την µετέπειτα δυσκολία αποµάκρυνσης της. 
Πέραν αυτού, πρέπει να είναι σωστή /αποτελεσµατική η εσχάρωση των 
βοθρολυµάτων, ως και η αντιµετώπιση της ύπαρξης οικοδοµικών 
υλικών (πέτρες, τεµάχια τούβλων). 
Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η εγκατάσταση µιας συµπαγούς 
προκατασκευασµένης µονάδας για την υποδοχή – εσχάρωση – 
εξάµµωση των βοθρολυµάτων.  Ο κύριος εξοπλισµός του σταθµού 
υποδοχής και επεξεργασίας βοθρολυµάτων περιλαµβάνει : 
Μία (1) compact µονάδα η οποία έχει : 
- κόσκινο 
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- συµπιεστή εσχαρισµάτων , στην συνέχεια του κόσκινου µέσω ενός 
κοχλία 

- µικρό δοχείο συλλογής άµµου, µε κοχλία εξαγωγής άµµου 

Τα χαρακτηριστικά της µονάδος είναι : 
- ∆υναµικότητα µέχρι 90 m3/h 

- Ο χρόνος εκκένωσης ενός βυτιοφόρου 15 m³ υπολογίζεται σε 10 – 12 
λεπτά λαµβάνοντας υπόψη τη µέση συγκέντρωση στερεών 1,0 % 
ξηρά ουσία στον Ελλαδικό χώρο κατά την εκκένωση των 
βοθρολυµάτων 

- Η αποκοµιδή της άµµου είναι 90% για κοκοµετρία ίση των 0,25 mm 
περιλαµβάνεται και λιθοπαγίδα, µε τοποθέτηση µεταξύ του 
ταχυσυνδέσµου και της ηλεκτροβάνας. Τούτο λόγω της παρουσίας 
απορροφητικών βόθρων στην Ελλάδα 

Επί µέρους τεχνικά χαρακτηριστικά: 
- κόσκινο /εσχάρα µε διάκενο 6 mm και διάµετρο 780 χιλιοστά 

- δεξαµενή εσχαρισµού και εξάµµωσης, µε οριζόντιο κοχλία 
εναπόθεσης και κεκλιµένο κοχλία αποµάκρυνσης άµµου. 

- ενσωµατωµένη πρέσσα στο άκρο του κοχλία εσχαρισµάτων. Ξηρά 
ουσία εσχαρισµάτων 35 % 

- σύστηµα έκπλυσης εσχαρισµάτων 

- σύστηµα έκπλυσης δοχείου εσχάρας στο τέλος προσέλευσης 
βυτιοφόρων 

- ηλεκτροβάνα DN 100 µε ταχυσύνδεσµο DN100 

- ηλεκτρικός πίνακας και σύστηµα αυτοµάτου ελέγχου όλης της 
διάταξης (λειτουργία των δύο κοχλίων, της εσχάρας, ηλεκτροβάνας 
κ.τ.λ.) Για την αποκοµιδή των εσχαρισµάτων και της άµµου θα 
εγκατασταθούν 2 µεταλλικοί κάδοι , κατάλληλης χωρητικότητας. 

• ∆εξαµενή εξοµάλυνσης βοθρολυµάτων 
Μετά την προεπεξεργασία, τα βοθρολύµατα θα οδηγούνται σε δεξαµενή 
εξοµάλυνσης των βοθρολυµάτων. Η δεξαµενή θα είναι κλειστή προς 
αποφυγή των οσµών και ο πυθµένας της δεξαµενής θα έχει κλίση προς 
το αντλιοστάσιο αυτής. Θα εγκατασταθούν 2 αντλίες, οι οποίες θα 
αντλούν όχι µόνο τα βοθρολύµατα, αλλά και τα νερά που θα 
προκύπτουν από τον κοχλία της άµµου στην προεπεξεργασία των 
βοθρολυµάτων. Οι αντλίες θα έχουν την δυνατότητα να αντλούν και 
βοθρολύµατα, έχοντα ενδεχοµένως και άµµο. Για τον αερισµό των 
βοθρολυµάτων, θα τοποθετηθούν µέσα στη δεξαµενή διαχυτές χονδρής 
φυσαλίδας η οποίοι θα τροφοδοτούνται µε αέρα από φυσητήρες (1+1 
εφεδρικός). Επίσης θα εγκατασταθεί και ένας αναδευτήρας, για να 
κρατά σε αιώρηση την άµµο, ώστε να αυτή να αποµακρύνεται 
αποτελεσµατικά, µέσω των αντλιών προς την προεπεξεργασία. Για τη 
συντήρηση του αναδευτήρα και των αντλιών, επάνω από τη 
σκεπασµένη δεξαµενή των βοθρολυµάτων θα τοποθετηθούν τα 
κατάλληλα παλάγκα. 

• Χονδροεσχαρισµός λυµάτων 
Προτείνεται η εγκατάσταση µίας µεταφορικής ταινίας σε κάθε 
χονδροεσχάρα και η συλλογή των εσχαρισµατων σε δύο ξεχωριστούς 
µεταλλικούς κάδου. 

• Εξαγωγή λιπών από το κανάλι συλλογής λιπών της εξάµµωσης 



 8 

Προτείνεται η τοποθέτηση ενός κοχλία µεταφοράς µέσα στο κανάλι 
συλλογής λιπών. Τα λίπη θα συλλέγονται στον κοχλία, ο οποίος θα έχει 
διάτρητη σκάφη για στράγγισµα των νερών και θα εξέρχονται του 
κοχλία συλλεγόµενα από κάδο ή άλλη µεταλλική διάταξη. 

• Επιλογέας 
Για την συγκεκριµένη εγκατάσταση, που έχει διακοπτόµενo αερισµό µε 
επιφανειακούς αεριστήρες, είναι άκρως απαραίτητος ένα σωστός 
επιλογέας. Με σωστό επιλογέα και ταυτόχρονη αύξηση του αερισµού 
στις αερόβιες δεξαµενές, θα µειωθεί η χρονική διάρκεια και η ένταση 
των αφρολασπών κατά 70% περίπου και δεν θα απαιτηθεί αύξηση της 
επιφάνειας των δεξαµενών καθίζησης. 
Η δυναµικότητα του επιλογέα για την εξυπηρέτηση 40.000ικ θα πρέπει 
να επαυξηθεί. 

 
 
Αν ο βιοεπιλογέας δεν επαυξηθεί εξαρχής για την κάλυψη των αναγκών 
των 40.000 ικ προτείνεται η διαµερισµατοποίηση του υπάρχοντος 
επιλογέα σε 4 διαµερίσµατα, µε ανάδευση, µέχρι την αύξηση της 
δυναµικότητος της εγκατάστασης στους 20.000 κατοίκους. Πέραν αυτής 
της δυναµικότητος θα πρέπει να επαυξηθεί η δυναµικότητα του 
επιλογέα. 

• ∆ιερεύνηση της χρήσης διάχυσης αέρα στις δεξαµενές 
αερισµού 

Η ενεργειακή απαίτηση της δεξαµενής αερισµού , για 40.000 κατοίκους 
είναι στην αιχµή της ζήτησης και µε δεδοµένη απόδοση επιφανειακών 
αεριστήρων 1 KgO2/Kwh , η ακόλουθος: 
- Καλοκαίρι : 280,76 KgO2/h ή 280,76 KW ισχύς επιφανειακών 
αεριστήρων 
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- Χειµώνας : 266,46 KgO2/h ή 266,46 KW ισχύς επιφανειακών 
αεριστήρων 

Η υφιστάµενη εγκατεστηµένη ισχύς αεριστήρων είναι:4 x 30+4 x 22 
=208 KW 
- Τεχνικοοικονοµική διερεύνηση της µερικής χρήσης διάχυσης αέρα σε 
συνδυασµό µε µέρος των επιφανειακών αεριστήρων 

Η διερεύνηση γίνεται για 20000 κατοίκους , δηλαδή για µία γραµµή 
λειτουργίας, µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
- Να εργάζονται συνεχώς οι δύο επιφανειακοί αεριστήρες 2 Χ 30 KW 
και το υπόλοιπο οξυγόνο να παρέχεται µε διάχυση αέρα 

- Η απόδοση των επιφανειακών είναι 1 KgO2/KWh και η απόδοση της 
λεπτής διάχυσης 2,2 KgO2/KWh 

∆ιερεύνηση της µερικής χρήσης διάχυσης αέρα σε συνδυασµό µε 
µέρος των επιφανειακών αεριστήρων , για 20000 κατοίκους 
 

 
Η περίπτωση να καταργηθούν οι επιφανειακοί αεριστήρες και να γίνει 
διάχυση αέρος σε όλη την δεξαµενή, οδηγεί σε απόσβεση 11,8 ετών. 
Συµπεραίνεται ότι δεν συµφέρει οικονοµικά η χρήση παροχής οξυγόνου 
µε διάχυση αέρα. Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω το πρόβληµα των 
αφρολασπών µπορεί να περιοριστεί σε ποσοστό περίπου 70% µε καλή 
διαστασιολόγηση του επιλογέα και επαύξηση του αερισµού στις 
αερόβιες δεξαµενές Αν παρόλα αυτά η υπηρεσία το επιθυµεί 
προτείνεται να δίνεται η δυνατότητα στους ΠΟ του έργου ο αερισµός 
εκτός από επιφανειακός, να µπορεί να γίνεται και µε διάχυση αέρα 
λεπτής φυσαλίδας. Ο αέρας θα προσδίδεται στο υγρό µε λοβοειδείς 
φυσητήρες. Οι φυσητήρες θα τοποθετηθούν εντός ηχοµονωµένου 
οικίσκου. Για λόγους οικονοµίας ηλεκτρικού ρεύµατος, για την 
λειτουργία των φυσητήρων, θα γίνεται µέτρηση του διαλυτού οξυγόνου 
στους αερόβιους αντιδραστήρες και η ρύθµιση της παροχής του αέρα 
θα γίνεται αυτόµατα. Οι διαχυτές θα είναι κατάλληλοι και για 
διακοπτόµενο αερισµό. 

• Αφυδάτωσης της λάσπης 
Η υφιστάµενη εγκατάσταση αφυδάτωση της λάσπης έχει δυναµικότητα 
για 20.000 κατοίκους. Για την εξυπηρέτηση του πληθυσµού των 
40.000ικ θα πρέπει να εγκατασταθεί µία όµοια ταινιοφιλτρόπρεσσα ή 
εναλλακτικά ένας φυγοκεντρικός διαχωριστήρας ή ένας κοχλίας 
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αφυδάτωσης λάσπης. Σε κάθε περίπτωση το σύστηµα αφυδάτωσης θα 
χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω : 
- ∆υνατότητα για 24ωρη, συνεχή και πλήρως αυτοµατοποιηµένη 
λειτουργία και χωρίς απαίτηση επίβλεψης. 

-  Ελαχιστοποίηση εργατοωρών του χειριστή 

-  Ελάχιστη ποσότητα απαιτούµενου νερού πλύσης του µηχανήµατος 
και σηµαντική εξοικονόµηση νερού. 

- Απλή και εύκολη συντήρηση. 

-  Ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. 

-  Μικρή απαίτηση χώρου για την τοποθέτησή του. 

-  Χαµηλή στάθµη θορύβου και δονήσεων. 

• Τροφοδοσία παχυντή 
Πρέπει ή να περιορισθεί η παροχή της αντλίας ή να αντικατασταθεί η 
αντλία περίσσειας. 

• ∆ηµιουργία αερολυµάτων 
Θα πρέπει στους χώρους δηµιουργίας των αερολυµάτων 
(βιοαντιδραστήρες και χώρος αφυδάτωσης ιλύος) να κατασκευαστούν 
κατάλληλες διατάξεις που να εµποδίζουν την επαφή του προσωπικού 
µε τα αερολύµατα. Ενδεικτικά αναφέρεται η προσθήκη πετασµάτων 
περιµετρικά των δεξαµενών αερισµού. 

• Έργα για την επαναχρησιµοποίηση των νερών 
Για να καταστούν τα επεξεργασµένα νερά κατάλληλα για 
επαναχρησιµοποίηση, θα πρέπει στην µονάδα να κατασκευαστούν 
επιπλέον έργα έτσι ώστε η ποιότητα των προς επαναχρησιµοποίηση 
νερών να είναι αυτή που ορίζεται στην ΚΥΑ υπ’ Αριθµ. οικ.145116 
Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες 
διατάξεις. Για την επαναχρησιµοποίηση των νερών θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις που 
προβλέπονται στην ανωτέρω ΚΥΑ. 

• Βιοµηχανικό νερό 
Προτείνεται η αλλαγή της παραγράφου δ43 των ΠΟ. Για την 
επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων ώστε αυτά να 
καλύπτουν τις ανάγκες τις εγκατάστασης σε βιοµηχανικό νερό, θα 
πρέπει κατ΄ ελάχιστο να τηρούνται: 
-  τα αυστηρά όρια που προτείνονται στον Πίνακα 2 (Όρια για 
µικροβιολογικές και συµβατικές παραµέτρους καθώς και η κατ’ 
ελάχιστον απαιτούµενη επεξεργασία και συχνότητα δειγµατοληψιών 
και αναλύσεων στην περίπτωση επαναχρησιµοποίησης 
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων για απεριόριστη άρδευση και 
βιοµηχανική χρήση πλην νερού ψύξης µιας χρήσης) του 
Παραρτήµατος 1 της ΚΥΑ µε Αριθµ. οικ.145116 µε θέµα: «Καθορισµός 
µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίησης 
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 

- τα όρια του Πίνακα 4 του Παραρτήµατος ΙΙ της ΚΥΑ µε Αριθµ. 
οικ.145116 µε θέµα: «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για 
την επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις», για τις µέγιστες επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις 
µετάλλων και στοιχείων Επιπλέον θα πρέπει να εξασφαλιστεί από την 
∆ιεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και από τις 
αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Υγείας και Ανάπτυξης της οικείς Περιφέρειας, 
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άδεια επαναχρησιµοποίησης όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της της ΚΥΑ 
µε Αριθµ. οικ.145116. Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστούν τα 
ανωτέρω, τα επεξεργασµένα λύµατα δεν θα επαναχρησιµοποιούνται 
και η κάλυψη των αναγκών σε βιοµηχανικό νερό θα γίνει µε νερό από 
το δίκτυο ύδρευσης. 

 
Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 
(ΦΕΚ 52/Α/88) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) 
 
Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και 
λειτουργίας του έργου, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων 
µέτρων: 

 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 

1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να 
χορηγηθούν όλες οι προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις που 
προκύπτουν από την υφιστάµενη νοµοθεσία (∆ασαρχεία, Εφορείες 
Αρχαιοτήτων, Υπ. Πολιτισµού, κλπ.). 

2. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης, 
παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από την 
Ανάδοχο, στο µέρος που τον αφορούν και η δυνατότητα 
αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών 
καταστάσεων οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του 
αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχοµονωτικά 
µέτρα, όπως κινητά ηχοφράγµατα, απαγόρευση εργασιών εκτός 
ωρών κοινής ησυχίας, απαγόρευση διελεύσεων των φορτηγών 
µεταφοράς εντός κατοικηµένων περιοχών, κλπ. 

6. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον του 
έργου µε µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε το ∆ήµο. 



 12 

7. Να υπάρξει κατάλληλη σήµανση για την κατασκευή του έργου και 
να υπάρχουν ειδικά άτοµα για την εκτροπή της κυκλοφορίας. 

8. Για τις εργασίες διευθέτησης, αντιπληµµυρικής προστασίας και 
ανάπλασης, να εφαρµοστούν οι υπάρχουσες εγκεκριµένες µελέτες. 

9. Τα έργα κατασκευής να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ξηράς 
περιόδου. 

10. Για τον περιορισµό της σκόνης να λαµβάνονται όλα τα 
αναγκαία µέτρα (καλυµµένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, 
κλπ.). 

11. Απαιτείται προγραµµατισµός της άµεσης αποµάκρυνσης των 
υλικών εκσκαφής από την περιοχή του έργου. Η παραµονή υλικών 
εκσκαφής σε προσωρινούς αποθεσιοθαλάµους επιτρέπεται µόνο 
στην περίπτωση που προβλέπεται η χρησιµοποίησή τους για τις 
ανάγκες του έργου. Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών που δε θα 
χρησιµοποιηθούν κατά την κατασκευή των έργων και των έργων 
ανάπλασης, να διατίθενται σε προς αποκατάσταση χώρους 
λατοµείων ή σε νόµιµους χώρους διάθεσής τους. Απαγορεύεται το 
µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, χειµάρρου ή µισγάγγειας. 

12. Κατάλληλη σήµανση σε όλα τα µέτωπα εργασίας, στα 
εργοτάξια και στους χώρους από όπου διέρχονται κατασκευαστικά 
µηχανήµατα. 

13. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή 
αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από το χώρο των εργοταξίων. 

14. Οι εκτάσεις στις οποίες θα αποψιλωθεί η υφιστάµενη 
βλάστηση θα πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες. 

15. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και 
µηχανηµάτων. 

16. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τις 
εκποµπές καυσαερίων µηχανηµάτων και οχηµάτων εργοταξίου. 

17. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

Υ.Α.2640/270/ΦΕΚ689/Β/18.8.78, 
Υ.Α.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86, 

Υ.Α.69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.10.88 και 
Υ.Α.765/14.1.91/ΦΕΚ81/Β/21.2.91. 

Ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην 
Υ.Α.17252/92 (ΦΕΚ395/Β/19.6.92). Σε κάθε περίπτωση για τη 
λειτουργία των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα 
προβλεπόµενα στο Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81). 

18. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και µηχανήµατα θα 
συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου 
και θα διατίθενται µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

19. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται 
σύµφωνα µε το Π∆ 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 

20. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου 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. Ιδιαίτερη µεριµνά να δοθεί σε θέµατα γενικότερης 
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αντιπυρικής προστασίας κάθε όλο το µήκος του έργου (εφόσον 
αφορά δασική έκταση) και να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις 
από το δασαρχείο και την πυροσβεστική υπηρεσία. 

21. Για την αποφυγή παρεµπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό 
δίκτυο της περιοχής από τη συχνή µετακίνηση φορτηγών στην 
περιοχή του έργου και των περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι 
κινήσεις αυτές συνεπάγονται (θόρυβος, σκόνη κλπ.), θα πρέπει να 
ληφθούν µέτρα ή καλύτερα λειτουργικοί κανόνες, όπως αποφυγή 
µετακινήσεων των φορτηγών και των µηχανηµάτων κατασκευής 
κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, κάλυψη φορτηγών, επιλογή 
µετακινήσεων σε µεγάλες οδικές αρτηρίες, ανεξαρτήτως εάν 
πρόκειται να διανύονται µεγαλύτερες αποστάσεις κλπ. 

22. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών. 

23. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίµων στο έδαφος. 
Η αλλαγή των λαδιών των οχηµάτων και των µηχανηµάτων, 
εφόσον γίνονται στο εργοτάξιο, να γίνονται σε στεγανό δάπεδο, να 
συλλέγονται σε στεγανές δεξαµενές και να διατίθενται σε µονάδες 
ανάκτησης ορυκτελαίων σύµφωνα µε το Π.∆ 82/2004 (ΦEK64A/2-
3-2004). 

24. Απαγορεύονται οι αµµοληψίες ή λήψεις αδρανών ή άλλων 
υλικών από οποιοδήποτε σηµείο χωρίς νόµιµη αδειοδότηση. Η 
λήψη αδρανών θα πραγµατοποιείται από νόµιµα λειτουργούντα 
λατοµεία της ευρύτερης περιοχής. 

25. Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών 
καυσίµων ή πίσσας µε άµεσο κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών 
νερών, του εδάφους κλπ. ιδιαίτερα όταν η διαρροή είναι σε µεγάλες 
ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται χρήση 
προσροφητικών υλικών όπως άµµος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού 
γεωϋφάσµατος αµέσως µετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα πρέπει να 
υπάρχουν στο εργοτάξιο για τη δυνατότητα άµεσης επέµβασης.  

26. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση κατά την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους 
φορείς. 

27. Απαγορεύεται η διάνοιξη εργοταξιακών δρόµων (χρήση 
αποκλειστικά του τοπικού οδικού δικτύου). 

28. Τα προτεινόµενα έργα ανάπλασης να εναρµονίζονται µε το 
δοµηµένο περιβάλλον της περιοχής.  

29. Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται, 
ιδιαίτερα τα πρώτα 2 χρόνια µε ευθύνη του φορέα του έργου. 
Ειδικότερα, οι εργασίες που θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα είναι οι 
εξής: άρδευση, λίπανση, αραίωµα, επαναφύτευση όπου υπάρχουν 
αστοχίες, φυτοπροστασία. 

30. Για την διάθεση των λυµάτων του εργοταξιακού προσωπικού 
να χρησιµοποιηθούν προσωρινές χηµικές τουαλέτες µέχρι την 
ολοκλήρωση των εργασιών.  

31. Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα διαµορφωθεί όπως 
έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες και ο Ανάδοχος 
εργολάβος υποχρεούται στην συλλογή και αποµάκρυνση των 
πάσης φύσεως άχρηστων υλικών και εργοταξιακών 
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εγκαταστάσεων των οποίων η διαχείριση να γίνει σύµφωνα µε το 
(7) σχετικό. 

32. Κατά τη φάση κατασκευής να γίνεται συστηµατικός ποιοτικός 
έλεγχος για τη διασφάλιση της αντοχής των έργων στο χρόνο. 

33. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ατοµική 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, µπότες, γάντια, 
µάσκες, ωτοασπίδες, στολές, χηµικές τουαλέτες, κλπ.) για την 
προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας 
σύµφωνα µε την κείµενη εργατική νοµοθεσία. Πιστή τήρηση των 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων 
για την εν λόγω δραστηριότητα. 

34. Τα αδρανή υλικά και τα εκχώµατα που θα προκύψουν από το 
έργο πρέπει να επαναχρησιµοποιηθούν όπου αυτό είναι εφικτό ή 
να εναποτεθούν σε κατάλληλους χώρους – αποδέκτες µετά από 
σχετική άδεια τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

35. Να ληφθούν µέτρα για την αποφυγή ή τον περιορισµό των 
επιπτώσεων τόσο στην υφιστάµενη φυσική βλάστηση όσο και στις 
υφιστάµενες τοπικές καλλιέργειες. 

36. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και 
αποφυγής της πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

37. Η κατασκευάστρια εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο 
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. 

 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

 ΘΟΡΥΒΟΣ 

38. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π∆ 
1180/81 και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 

39. Τα µηχανήµατα που δηµιουργούν κραδασµούς και δονήσεις να 
εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις και 
στηρίξεις και να µονώνονται κατάλληλα για την αποφυγή 
οχλήσεως. 

40. Να λαµβάνονται τα κατάλληλα θερµοµονωτικά και ηχοµονωτικά 
µέτρα ούτως ώστε η στάθµη θορύβου από την λειτουργία των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, να µην υπερβαίνει το 
επιτρεπόµενο όριο που ορίζεται από το Π.∆. 1180/81 και τις λοιπές 
διατάξεις περί θορύβου τηρώντας τις ώρες κοινής ησυχίας, και 
γενικότερα να µην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της 
περιοχής. 

 ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

41. Εγκατάσταση και λειτουργία καταλλήλου συστήµατος 
εξαερισµού στους χώρους εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται 
αποδεκτό εργασιακό περιβάλλον, σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία. 

42. Οι επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται 
στις Π.Υ.Σ 99/10-07-87(ΦΕΚ135/Α/28-07-87) και Π.Υ.Σ.25/18-03-
88(ΦΕΚ 52Α/22-03-88). 

43. Το πρόβληµα των οσµών θα αντιµετωπίζεται µε την καλή 
συντήρηση του εξοπλισµού και την καλή λειτουργία της 
εγκατάστασης. 
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ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

44. Να µην γίνονται δεκτά βιοµηχανικά απόβλητα στην 
εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισµού. Μοναδική περίπτωση 
αποδοχής τους είναι τα λύµατα να είναι οµοειδή ως προς τη 
σύστασή τους µε τα αστικά λύµατα, το οποίο και θα διασφαλίζεται 
µε φυσικοχηµιους ελέγχους επί των λυµάτων. Σε κάθε βιοτεχνία 
που έχει υγρά απόβλητα πρέπει να κατασκευαστεί κατάλληλο 
φρεάτιο δειγµατοληψίας αποβλήτων σύµφωνα µε εγκεκριµένο 
σχέδιο και να εγκατασταθεί µετρητής παροχής αυτών. Το φρεάτιο 
δειγµατοληψίας και ο µετρητής παροχής να τοποθετηθούν µετά τις 
εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας αποβλήτων της βιοτεχνίας κατά 
προτίµηση εκτός ρυµοτοµικής γραµµής του ακινήτου προκειµένου 
να είναι εύκολα επισκέψιµο. 

45. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασµένων λυµάτων θα 
πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των ΚΥΑ 
5673/400/1997 και ΚΥΑ 19661/1982/1999 [σχετ. (16) και (17)]. 

46. Προτείνεται να εξεταστεί η περίπτωση τα λύµατα µετά την 
επεξεργασία τους να χρησιµοποιούνται για την άρδευση των 
χώρων πρασίνου σύµφωνα µε το (16) σχετ. 

47. Τα ορυκτέλαια που προκύπτουν από τη χρήση – συντήρηση 
των µηχανηµάτων να συλλέγονται, σε ειδικά σχεδιασµένη στεγανή 
δεξαµενή, να µην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε 
οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και µαζί µε τις συσκευασίες τους να 
παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης προς 
αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει άδεια για τη 
µεταφορά και διαχείριση των χρησιµοποιούµενων ορυκτελαίων, µε 
τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση σύµφωνα 
µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α΄/02-03-2004), κρατώντας τα σχετικά 
παραστατικά. 

48. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων 
σε οποιοδήποτε ρέµα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

49. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών 
αποβλήτων τα οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και µολυσµατικούς 
παράγοντες. 

 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

50. Η παραγόµενη λάσπη θα διατίθεται σε οργανωµένο χώρο 
απόθεσης απορριµµάτων µε τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου 
φορέα και έγκριση της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 
Αττικής. 

51. Η αφυδατωµένη λάσπη θα µεταφέρεται από τον χώρο 
παραγωγής στο χώρο διάθεσής της µε καλυµµένο όχηµα 
µεταφοράς. Για τη διάθεση της λάσπης θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
η αναγκαία αδειοδότηση µε διατάξεις του Άρθρου 10 της ΚΥΑ 
5673/400/1997. Απαγορεύεται η διάθεσή της σε επιφανειακά νερά. 

52. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (π.χ. από χαρτί, πλαστικό, 
κλπ.) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για 
ανακύκλωση σύµφωνα µε το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων». Να τηρείται αρχείο µε τα σχετικά δελτία αποστολής. 
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53. Τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα να αποµακρύνονται για 
διάθεση µέσω του συστήµατος αποκοµιδής απορριµµάτων του 
∆ήµου. Να τηρείται βιβλίο διακίνησης των αξιοποιήσιµων στερεών 
αποβλήτων στο οποίο να αναγράφεται το είδος του αποβλήτου, ο 
εξαψήφιος κωδικός ΕΚΑ, οι ποσότητες, η ηµεροµηνία εκχώρησης 
και τα στοιχεία του φορέα που τα παρέλαβε. Απαγορεύεται η 
ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε 
ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους.  

54. Γενικά, τα στερεά απόβλητα να συλλέγονται και να 
διαχειρίζονται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 
1909Β/22-12-2003). 

55. Απαγορεύεται η ρίψη µπαζών ή άλλων στερεών αποβλήτων σε 
οποιοδήποτε χώρο εντός ή εκτός της µονάδας.  

56. Σε περίπτωση που προκύπτουν ορυκτέλαια και στουπιά από τη 
χρήση – συντήρηση των µηχανηµάτων να συλλέγονται και να 
παραδίδονται µαζί µε τα άδεια δοχεία ορυκτελαίων σε αδειδοτηµένη 
εταιρεία διαχείρισης, σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-
2004), κρατώντας σχετικά παραστατικά. 

57. Στο χώρο παραγωγής να χρησιµοποιείται σάρωθρο για τη 
µείωση της εκπεµπόµενης σκόνης και των ρύπων. 

58. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε 
στεγασµένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης), σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
11535/93 (ΦΕΚ328/Β93). 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

59. Να τηρούνται οι όροι και οι περιορισµοί που καθορίζονται στην 
υπ’αριθµ. 80911/96/6-10-1997 Κοινή Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε - 
Υπ.Εσωτερικών - Υπ.Υγείας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 
τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού του ∆ήµου Μεγαρέων 
που βρίσκεται στη θέση «Σχινέα Πηγάδι» του Νόµου Αττικής.  

60. Να τηρούνται οι όροι και οι περιορισµοί που καθορίζονται στην 
υπ’αριθµ. ΠΕΧΩ 5066/Περιβ.9/05/03-08-2006 Ανανέωση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων, από την ∆/νση ΠΕΧΩ / Γεν. ∆/νση 
Περιφέρειας / Περιφέρεια Αττικής.  

61. Τακτική και σωστή συντήρηση των έργων για την αποτροπή 
φαινοµένων αποφράξεων, υπερχειλίσεων και γενικά περιστατικών 
κακής λειτουργίας.  

62. 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 συντήρηση της εγκατάστασης. 

63. Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί στη βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας του βιολογικού καθαρισµού και των εκροών του µε την 
προβλεπόµενη επεξεργασία, ώστε να πληρούνται οι αυστηροί 
Εθνικοί και ∆ιεθνείς κανονισµοί σε ότι αφορά τις προδιαγραφές των 
επεξεργασµένων λυµάτων (Οδηγία 91/271/91 της ΕΟΚ, ΚΥΑ 
5673/400/97). 

64. Στα αντλιοστάσια προσαγωγής των ακαθάρτων, θα πρέπει να 
γίνονται οι απαραίτητες προβλέψεις για την αποφυγή υπερχείλισης 
(πρόβλεψη κατάλληλων διατάξεων, κατάλληλος σχεδιασµός για την 
ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων υπερχείλισης) και την αποφυγή 
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έκλυσης δυσοσµιών (σωστός σχεδιασµός των αντλιοστασίων µε 
την εφαρµογή συστηµάτων αερισµούκαι απόσµησης). 

65. Ο φορέας διαχείρισης του βιολογικού θα πρέπει να εφαρµόσει 
µέτρα για την συστηµατική παρακολούθηση, τη µέτρηση και τον 
έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών της λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων και ειδικότερα όσων χαρακτηριστικών έχουν 
προσδιοριστεί ως σηµαντικά και διέπονται από την περιβαλλοντική 
νοµοθεσία. Συγκεκριµένα προτείνεται η εφαρµογή των παρακάτω 
προγραµµάτων: 

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας της 
Ατµόσφαιρας.  

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας Ακουστικού 
Περιβάλλοντος 

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Θαλάσσιας Ποιότητας 
στην περιοχή εκβολής του αγωγού µεταφορά των 
λυµάτων της µονάδας στην θάλασσα. Η 
παρακολούθηση αυτή είναι απαραίτητη για την 
αποφυγή φαινοµένων ρύπανσης των θαλασσίων 
νερών 

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας του 
Θαλάσσιου Πυθµένα. 

66. Τήρηση όλων των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που 
προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρµόζεται 
κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης 
(πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόµατο 
σύστηµα καταιονισµού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

67. Ο κύριος του έργου οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση 
αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων 
το ένα θα αποσταλεί στην Υπηρεσία µας, το άλλο στην ∆/νση 
ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και το άλλο στο 
Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / Τµήµα 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύµφωνα µε την υπ. αρ. 
149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων. 

68. Να συνταχθεί αναλυτικό σχέδιο για την αντιµετώπιση έκτακτων 
περιστατικών µε τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο 
θα πρέπει να είναι διαθέσιµο και προσβάσιµο από το προσωπικό.  

69. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών 
πινακίδων, επιγραφών κλπ κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ. 

70. Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα 
απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να 
µην αλλοιωθεί ο ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και η 
πρόκληση δυσµενών για το περιβάλλον φαινόµενων, όπως 
λιµνάζοντα νερά κλπ. 

71. Περιµετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: 
ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε 
κατάλληλα σηµεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του 
πεζοδροµίου. 

72. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να µην χρησιµοποιούνται 
για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, 
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προϊόντων και µηχανηµάτων παρά µόνο για την εναπόθεση κάδων 
που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες. 

73. Σύναψη συµβάσεων µε όλες τις απαραίτητες εταιρείες 
διαχείρισης επικινδύνων (και µη) αποβλήτων και υποβολή αυτών 
στις αρµόδιες υπηρεσίες. 

74. Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια 
των εργαζοµένων (µάσκες, ωτοασπίδες, γάντια, στολές, κλπ.) για 
την προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.  

75. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων. 

76. Γενικά να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής 
προστασίας και αποφυγής οχλήσεων. 

77. Να οριστεί υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών 
όρων. 

Η ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού λαµβάνοντας υπόψη 
τα παραπάνω, γνωµοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας 
Μ.Π.Ε.  

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη 
διαδικασία ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων και επέκτασης της 
υφιστάµενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου Μεγαρέων, 
µε την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται 
στην ανωτέρω εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι 
έχουν ως εξής: 

 
Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87) & 25 
(ΦΕΚ 52/Α/88) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-06) 
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
- Άχρηστα ανταλλακτικά: Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-04) 
 
Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι 
δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της 
περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου, 
προτείνεται η λήψη των ακόλουθων µέτρων: 

 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 

1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να 
χορηγηθούν όλες οι προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις που 
προκύπτουν από την υφιστάµενη νοµοθεσία (∆ασαρχεία, 
Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπ. Πολιτισµού, κλπ.). 
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2. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης, 
παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από την 
Ανάδοχο, στο µέρος που τον αφορούν και η δυνατότητα 
αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών 
καταστάσεων οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του 
αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα 
ηχοµονωτικά µέτρα, όπως κινητά ηχοφράγµατα, απαγόρευση 
εργασιών εκτός ωρών κοινής ησυχίας, απαγόρευση διελεύσεων 
των φορτηγών µεταφοράς εντός κατοικηµένων περιοχών, κλπ. 

6. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον 
του έργου µε µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε το ∆ήµο. 

7. Να υπάρξει κατάλληλη σήµανση για την κατασκευή του έργου και 
να υπάρχουν ειδικά άτοµα για την εκτροπή της κυκλοφορίας. 

8. Για τις εργασίες διευθέτησης, αντιπληµµυρικής προστασίας και 
ανάπλασης, να εφαρµοστούν οι υπάρχουσες εγκεκριµένες µελέτες. 

9. Τα έργα κατασκευής να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ξηράς 
περιόδου. 

10. Για τον περιορισµό της σκόνης να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία 
µέτρα (καλυµµένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, κλπ.). 

11. Απαιτείται προγραµµατισµός της άµεσης αποµάκρυνσης των 
υλικών εκσκαφής από την περιοχή του έργου. Η παραµονή υλικών 
εκσκαφής σε προσωρινούς αποθεσιοθαλάµους επιτρέπεται µόνο 
στην περίπτωση που προβλέπεται η χρησιµοποίησή τους για τις 
ανάγκες του έργου. Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών που δε θα 
χρησιµοποιηθούν κατά την κατασκευή των έργων και των έργων 
ανάπλασης, να διατίθενται σε προς αποκατάσταση χώρους 
λατοµείων ή σε νόµιµους χώρους διάθεσής τους. Απαγορεύεται το 
µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, χειµάρρου ή µισγάγγειας. 

12. Κατάλληλη σήµανση σε όλα τα µέτωπα εργασίας, στα εργοτάξια 
και στους χώρους από όπου διέρχονται κατασκευαστικά 
µηχανήµατα. 

13. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή 
αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από το χώρο των εργοταξίων. 

14. Οι εκτάσεις στις οποίες θα αποψιλωθεί η υφιστάµενη βλάστηση 
θα πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες. 

15. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και µηχανηµάτων. 

16. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τις 
εκποµπές καυσαερίων µηχανηµάτων και οχηµάτων εργοταξίου. 

17. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις: 
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Υ.Α.2640/270/ΦΕΚ689/Β/18.8.78, 
Υ.Α.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86, 

Υ.Α.69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.10.88 και 
Υ.Α.765/14.1.91/ΦΕΚ81/Β/21.2.91. 

Ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην 
Υ.Α.17252/92 (ΦΕΚ395/Β/19.6.92). Σε κάθε περίπτωση για τη 
λειτουργία των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν 
τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81). 

18. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και µηχανήµατα θα 
συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου 
και θα διατίθενται µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 

19. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται σύµφωνα 
µε το Π∆ 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 

20. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου 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. Ιδιαίτερη µεριµνά να δοθεί σε θέµατα γενικότερης 
αντιπυρικής προστασίας κάθε όλο το µήκος του έργου (εφόσον 
αφορά δασική έκταση) και να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις 
από το δασαρχείο και την πυροσβεστική υπηρεσία. 

21. Για την αποφυγή παρεµπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό 
δίκτυο της περιοχής από τη συχνή µετακίνηση φορτηγών στην 
περιοχή του έργου και των περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι 
κινήσεις αυτές συνεπάγονται (θόρυβος, σκόνη κλπ.), θα πρέπει να 
ληφθούν µέτρα ή καλύτερα λειτουργικοί κανόνες, όπως αποφυγή 
µετακινήσεων των φορτηγών και των µηχανηµάτων κατασκευής 
κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, κάλυψη φορτηγών, επιλογή 
µετακινήσεων σε µεγάλες οδικές αρτηρίες, ανεξαρτήτως εάν 
πρόκειται να διανύονται µεγαλύτερες αποστάσεις κλπ. 

22. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών. 

23. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίµων στο έδαφος. Η 
αλλαγή των λαδιών των οχηµάτων και των µηχανηµάτων, εφόσον 
γίνονται στο εργοτάξιο, να γίνονται σε στεγανό δάπεδο, να 
συλλέγονται σε στεγανές δεξαµενές και να διατίθενται σε µονάδες 
ανάκτησης ορυκτελαίων σύµφωνα µε το Π.∆ 82/2004 (ΦEK64A/2-
3-2004). 

24. Απαγορεύονται οι αµµοληψίες ή λήψεις αδρανών ή άλλων υλικών 
από οποιοδήποτε σηµείο χωρίς νόµιµη αδειοδότηση. Η λήψη 
αδρανών θα πραγµατοποιείται από νόµιµα λειτουργούντα λατοµεία 
της ευρύτερης περιοχής. 

25. Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών 
καυσίµων ή πίσσας µε άµεσο κίνδυνο ρύπανσης των 
επιφανειακών νερών, του εδάφους κλπ. ιδιαίτερα όταν η διαρροή 
είναι σε µεγάλες ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άµµος, ροκανίδι ή 
χρήση ειδικού γεωϋφάσµατος αµέσως µετά τη διαφυγή. Τέτοια 
υλικά θα πρέπει να υπάρχουν στο εργοτάξιο για τη δυνατότητα 
άµεσης επέµβασης.  



 21 

26. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση κατά την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους 
φορείς. 

27. Απαγορεύεται η διάνοιξη εργοταξιακών δρόµων (χρήση 
αποκλειστικά του τοπικού οδικού δικτύου). 

28. Τα προτεινόµενα έργα ανάπλασης να εναρµονίζονται µε το 
δοµηµένο περιβάλλον της περιοχής.  

29. Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται, 
ιδιαίτερα τα πρώτα 2 χρόνια µε ευθύνη του φορέα του έργου. 
Ειδικότερα, οι εργασίες που θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα είναι οι 
εξής: άρδευση, λίπανση, αραίωµα, επαναφύτευση όπου υπάρχουν 
αστοχίες, φυτοπροστασία. 

30. Για την διάθεση των λυµάτων του εργοταξιακού προσωπικού να 
χρησιµοποιηθούν προσωρινές χηµικές τουαλέτες µέχρι την 
ολοκλήρωση των εργασιών.  

31. Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα διαµορφωθεί όπως έχει 
προβλεφθεί από τις εγκεκριµένες µελέτες και ο Ανάδοχος 
εργολάβος υποχρεούται στην συλλογή και αποµάκρυνση των 
πάσης φύσεως άχρηστων υλικών και εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων των οποίων η διαχείριση να γίνει σύµφωνα µε το 
(7) σχετικό. 

32. Κατά τη φάση κατασκευής να γίνεται συστηµατικός ποιοτικός 
έλεγχος για τη διασφάλιση της αντοχής των έργων στο χρόνο. 

33. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ατοµική 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, µπότες, γάντια, 
µάσκες, ωτοασπίδες, στολές, χηµικές τουαλέτες, κλπ.) για την 
προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας 
σύµφωνα µε την κείµενη εργατική νοµοθεσία. Πιστή τήρηση των 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων 
για την εν λόγω δραστηριότητα. 

34. Τα αδρανή υλικά και τα εκχώµατα που θα προκύψουν από το 
έργο πρέπει να επαναχρησιµοποιηθούν όπου αυτό είναι εφικτό ή 
να εναποτεθούν σε κατάλληλους χώρους – αποδέκτες µετά από 
σχετική άδεια τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

35. Να ληφθούν µέτρα για την αποφυγή ή τον περιορισµό των 
επιπτώσεων τόσο στην υφιστάµενη φυσική βλάστηση όσο και στις 
υφιστάµενες τοπικές καλλιέργειες. 

36. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και 
αποφυγής της πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 

37. Η κατασκευάστρια εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης 
των περιβαλλοντικών όρων. 

 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

 ΘΟΡΥΒΟΣ 

38. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π∆ 1180/81 
και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 

39. Τα µηχανήµατα που δηµιουργούν κραδασµούς και δονήσεις να 
εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις και 
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στηρίξεις και να µονώνονται κατάλληλα για την αποφυγή 
οχλήσεως. 

40. Να λαµβάνονται τα κατάλληλα θερµοµονωτικά και ηχοµονωτικά 
µέτρα ούτως ώστε η στάθµη θορύβου από την λειτουργία των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, να µην υπερβαίνει το 
επιτρεπόµενο όριο που ορίζεται από το Π.∆. 1180/81 και τις λοιπές 
διατάξεις περί θορύβου τηρώντας τις ώρες κοινής ησυχίας, και 
γενικότερα να µην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της 
περιοχής. 

 ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

41. Εγκατάσταση και λειτουργία καταλλήλου συστήµατος εξαερισµού 
στους χώρους εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτό 
εργασιακό περιβάλλον, σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία. 

42. Οι επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στις 
Π.Υ.Σ 99/10-07-87(ΦΕΚ135/Α/28-07-87) και Π.Υ.Σ.25/18-03-
88(ΦΕΚ 52Α/22-03-88). 

43. Το πρόβληµα των οσµών θα αντιµετωπίζεται µε την καλή 
συντήρηση του εξοπλισµού και την καλή λειτουργία της 
εγκατάστασης. 

 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

44. Να µην γίνονται δεκτά βιοµηχανικά απόβλητα στην εγκατάσταση 
Βιολογικού Καθαρισµού. Μοναδική περίπτωση αποδοχής τους 
είναι τα λύµατα να είναι οµοειδή ως προς τη σύστασή τους µε τα 
αστικά λύµατα, το οποίο και θα διασφαλίζεται µε φυσικοχηµιους 
ελέγχους επί των λυµάτων. Σε κάθε βιοτεχνία που έχει υγρά 
απόβλητα πρέπει να κατασκευαστεί κατάλληλο φρεάτιο 
δειγµατοληψίας αποβλήτων σύµφωνα µε εγκεκριµένο σχέδιο και 
να εγκατασταθεί µετρητής παροχής αυτών. Το φρεάτιο 
δειγµατοληψίας και ο µετρητής παροχής να τοποθετηθούν µετά τις 
εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας αποβλήτων της βιοτεχνίας κατά 
προτίµηση εκτός ρυµοτοµικής γραµµής του ακινήτου προκειµένου 
να είναι εύκολα επισκέψιµο. 

45. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασµένων λυµάτων θα 
πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των ΚΥΑ 
5673/400/1997 και ΚΥΑ 19661/1982/1999 [σχετ. (16) και (17)]. 

46. Προτείνεται να εξεταστεί η περίπτωση τα λύµατα µετά την 
επεξεργασία τους να χρησιµοποιούνται για την άρδευση των 
χώρων πρασίνου σύµφωνα µε το (16) σχετ. 

47. Τα ορυκτέλαια που προκύπτουν από τη χρήση – συντήρηση των 
µηχανηµάτων να συλλέγονται, σε ειδικά σχεδιασµένη στεγανή 
δεξαµενή, να µην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε 
οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και µαζί µε τις συσκευασίες τους να 
παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης προς 
αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει άδεια για τη 
µεταφορά και διαχείριση των χρησιµοποιούµενων ορυκτελαίων, µε 
τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση σύµφωνα 
µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α΄/02-03-2004), κρατώντας τα σχετικά 
παραστατικά. 

48. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε 
οποιοδήποτε ρέµα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 
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49. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών 
αποβλήτων τα οποία περιέχουν επικίνδυνους ή και µολυσµατικούς 
παράγοντες. 

 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

50. Η παραγόµενη λάσπη θα διατίθεται σε οργανωµένο χώρο 
απόθεσης απορριµµάτων µε τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου 
φορέα και έγκριση της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 
Αττικής. 

51. Η αφυδατωµένη λάσπη θα µεταφέρεται από τον χώρο 
παραγωγής στο χώρο διάθεσής της µε καλυµµένο όχηµα 
µεταφοράς. Για τη διάθεση της λάσπης θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
η αναγκαία αδειοδότηση µε διατάξεις του Άρθρου 10 της ΚΥΑ 
5673/400/1997. Απαγορεύεται η διάθεσή της σε επιφανειακά νερά. 

52. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (π.χ. από χαρτί, πλαστικό, κλπ.) 
να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση 
σύµφωνα µε το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) «Συσκευασίες και 
εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να 
τηρείται αρχείο µε τα σχετικά δελτία αποστολής. 

53. Τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα να αποµακρύνονται για διάθεση 
µέσω του συστήµατος αποκοµιδής απορριµµάτων του ∆ήµου. Να 
τηρείται βιβλίο διακίνησης των αξιοποιήσιµων στερεών αποβλήτων 
στο οποίο να αναγράφεται το είδος του αποβλήτου, ο εξαψήφιος 
κωδικός ΕΚΑ, οι ποσότητες, η ηµεροµηνία εκχώρησης και τα 
στοιχεία του φορέα που τα παρέλαβε. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη 
απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και 
δηµόσιους χώρους.  

54. Γενικά, τα στερεά απόβλητα να συλλέγονται και να διαχειρίζονται 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-
2003). 

55. Απαγορεύεται η ρίψη µπαζών ή άλλων στερεών αποβλήτων σε 
οποιοδήποτε χώρο εντός ή εκτός της µονάδας.  

56. Σε περίπτωση που προκύπτουν ορυκτέλαια και στουπιά από τη 
χρήση – συντήρηση των µηχανηµάτων να συλλέγονται και να 
παραδίδονται µαζί µε τα άδεια δοχεία ορυκτελαίων σε 
αδειδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης, σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 
(ΦΕΚ 64Α/2-3-2004), κρατώντας σχετικά παραστατικά. 

57. Στο χώρο παραγωγής να χρησιµοποιείται σάρωθρο για τη µείωση 
της εκπεµπόµενης σκόνης και των ρύπων. 

58. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε 
στεγασµένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης), σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
11535/93 (ΦΕΚ328/Β93). 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

59. Να τηρούνται οι όροι και οι περιορισµοί που καθορίζονται στην 
υπ’αριθµ. 80911/96/6-10-1997 Κοινή Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε - 
Υπ.Εσωτερικών - Υπ.Υγείας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 
τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού του ∆ήµου Μεγαρέων 
που βρίσκεται στη θέση «Σχινέα Πηγάδι» του Νόµου Αττικής.  

60. Να τηρούνται οι όροι και οι περιορισµοί που καθορίζονται στην 
υπ’αριθµ. ΠΕΧΩ 5066/Περιβ.9/05/03-08-2006 Ανανέωση Έγκρισης 
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Περιβαλλοντικών Όρων, από την ∆/νση ΠΕΧΩ / Γεν. ∆/νση 
Περιφέρειας / Περιφέρεια Αττικής.  

61. Τακτική και σωστή συντήρηση των έργων για την αποτροπή 
φαινοµένων αποφράξεων, υπερχειλίσεων και γενικά περιστατικών 
κακής λειτουργίας.  

62. 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 συντήρηση της εγκατάστασης. 

63. Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί στη βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας του βιολογικού καθαρισµού και των εκροών του µε την 
προβλεπόµενη επεξεργασία, ώστε να πληρούνται οι αυστηροί 
Εθνικοί και ∆ιεθνείς κανονισµοί σε ότι αφορά τις προδιαγραφές 
των επεξεργασµένων λυµάτων (Οδηγία 91/271/91 της ΕΟΚ, ΚΥΑ 
5673/400/97). 

64. Στα αντλιοστάσια προσαγωγής των ακαθάρτων, θα πρέπει να 
γίνονται οι απαραίτητες προβλέψεις για την αποφυγή υπερχείλισης 
(πρόβλεψη κατάλληλων διατάξεων, κατάλληλος σχεδιασµός για 
την ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων υπερχείλισης) και την 
αποφυγή έκλυσης δυσοσµιών (σωστός σχεδιασµός των 
αντλιοστασίων µε την εφαρµογή συστηµάτων αερισµούκαι 
απόσµησης). 

65. Ο φορέας διαχείρισης του βιολογικού θα πρέπει να εφαρµόσει 
µέτρα για την συστηµατική παρακολούθηση, τη µέτρηση και τον 
έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών της λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων και ειδικότερα όσων χαρακτηριστικών έχουν 
προσδιοριστεί ως σηµαντικά και διέπονται από την περιβαλλοντική 
νοµοθεσία. Συγκεκριµένα προτείνεται η εφαρµογή των παρακάτω 
προγραµµάτων: 

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας της 
Ατµόσφαιρας.  

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας Ακουστικού 
Περιβάλλοντος 

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Θαλάσσιας Ποιότητας 
στην περιοχή εκβολής του αγωγού µεταφορά των 
λυµάτων της µονάδας στην θάλασσα. Η 
παρακολούθηση αυτή είναι απαραίτητη για την 
αποφυγή φαινοµένων ρύπανσης των θαλασσίων 
νερών 

� Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας του 
Θαλάσσιου Πυθµένα. 

66. Τήρηση όλων των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που 
προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να 
εφαρµόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης 
(πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόµατο 
σύστηµα καταιονισµού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 

67. Ο κύριος του έργου οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση 
αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων 
το ένα θα αποσταλεί στην Υπηρεσία µας, το άλλο στην ∆/νση 
ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και το άλλο στο 
Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / Τµήµα 
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∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύµφωνα µε την υπ. αρ. 
149023/1799/30-3-10 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / ∆/νση 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων. 

68. Να συνταχθεί αναλυτικό σχέδιο για την αντιµετώπιση έκτακτων 
περιστατικών µε τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το 
οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιµο και προσβάσιµο από το 
προσωπικό.  

69. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών 
πινακίδων, επιγραφών κλπ κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ. 

70. Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα 
απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να 
µην αλλοιωθεί ο ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και η 
πρόκληση δυσµενών για το περιβάλλον φαινόµενων, όπως 
λιµνάζοντα νερά κλπ. 

71. Περιµετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: 
ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε 
κατάλληλα σηµεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του 
πεζοδροµίου. 

72. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να µην χρησιµοποιούνται 
για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, 
προϊόντων και µηχανηµάτων παρά µόνο για την εναπόθεση κάδων 
που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες. 

73. Σύναψη συµβάσεων µε όλες τις απαραίτητες εταιρείες διαχείρισης 
επικινδύνων (και µη) αποβλήτων και υποβολή αυτών στις αρµόδιες 
υπηρεσίες. 

74. Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων (µάσκες, ωτοασπίδες, γάντια, στολές, κλπ.) για την 
προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.  

75. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων. 

76. Γενικά να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας 
και αποφυγής οχλήσεων. 

77. Να οριστεί υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. 
 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι 

κ.κ. Ζαφειρίου Ελένη, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος ∆ηµήτριος, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης,  Μπαλού Αλεξάνδρα,  Φλούδα Γεωργία. 
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