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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 5η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 49/2021 

Σήμερα 24/2/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, 
που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα 
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), 
όπως ισχύει, Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 
55/τ. Α’/11-3-2020) και Γ) της υπ’ αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου της Δ/νσης Οργάνωσης & 
Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 135731/18-2-2021 πρόσκλησης 
του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 18/2/2021 
στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε 
καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 4ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: 
«Ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Αττικής». 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα επτά 
(87) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι 
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
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Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βαθιώτης Αθανάσιος, Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς 
Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος 
Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, 
Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου 
Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος 
Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου 
Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, 
Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βίτσας 
Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, 
Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, 
Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη 
(Ρένα), Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη 
(Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου 
Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης 
Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη 
Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-
Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), 
Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας 
Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, 
Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, 
Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Παππάς Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, 
Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος 
Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, 
Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου 
Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες:- 
 

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος 
έδωσε το λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ν. Παπαδάκη, ο οποίος έθεσε υπ’ όψιν 
του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 121219/11-2-2021 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέερειας Αττικής που εστάλη με 
την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
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  Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» 
[όπως τροποποιήθηκε από τον 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020)]. 

2. Το Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 158/Α/2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε από το 
Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018), το Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018) και ιδιαίτερα το 
άρθρο 78 «Απλούστευση εγκατάστασης και λειτουργίας Συστημάτων 
Περιβαλλοντικών Υποδομών» αυτού και το άρθρο τρίτο του Ν.4550/2018 (ΦΕΚ 
108/Α/2018). 

3. Το Ν.4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και 
άλλες διατάξεις».  

4. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –
Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 
156/Α/2014), τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), τον Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 
143/Α/2015), τον N. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και τον Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 
136/Α/2016)]. 

5. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος.» [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), 
την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) και τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013)]. 

6. Το Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) «Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών, 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις». 

7. Το Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής 
πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» και συγκεκριμένα το άρθρο 30 αυτού. 

8. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – 
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από την Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)]. 

9. Το Ν.3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».  

10. Το Ν.3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α/2003) «Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση 
μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το 
άρθρο 33 αυτού.  

11. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/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», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

12. Το Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, 
κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και 
δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.  

13. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες 
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διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και Υ.Α. 
9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007)]. 

14. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) για την προστασία του περιβάλλοντος [Όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 
91/Α/2002), τον Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 
209/Α/2011), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και τον Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 
269/Α/2014)]. 

15. Την Π.Υ.Σ. 39/2020 (ΦΕΚ 185/Α/2020) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)». 

16. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την 
ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ‘Για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

17. Το Π.Δ. 82/2004 (64/Α/2004) «Αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 98012/2001/1996 
“Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων 
ορυκτελαίων”. Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

18. Το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/2004) “Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση 
των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείρισή τους”. 

19. Το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/2004) “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, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ “για τα 
οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους” του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 
2000” [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 15540/548/Ε103/2012 (ΦΕΚ 
945/Β/2012), την Υ.Α. 42666/1345/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1879/Β/2013) και την Υ.Α 
186921/1876/2016 (ΦΕΚ 3846/Β/2016)]. 

20. Το Π.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α/2004) «Αντικατάσταση της ΚΥΑ 73537/14/1995 
«Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες 
επικίνδυνες ουσίες» και της ΚΥΑ 19817/2000 «Τροποποίηση της ΚΥΑ 75537/1995 
κλπ». Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
χρησιμοποιούμενων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών». 

21. Την Κ.Υ.Α. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) «Κατάταξη στις 
κατηγορίες παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.4014/2011 (Α' 209), των μεταποιητικών και 
συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπο στοιχεία 
3137/191/Φ.15/23-3-2012 (Β΄1048) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ.9α του άρθρου 20 του Ν.3982/2011 (Α΄143)». 

22. Την Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436/Β/2019) «Καθορισμός 
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και 
δραστηριοτήτων “Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών”».  

23. Την Κ.Υ.Α. 136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ 6210/Β/2018) «Μέτρα και μέσα 
πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών 
δραστηριοτήτων». 

24. Την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» 
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25. Την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 
4342/2015». 

26. Την Υ.Α. 39200/2015 (ΦΕΚ 2057/Β/2015) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
41624/2057/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1625), σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2013/56/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ηλεκτρικές 
στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά 
εργαλεία και στοιχείων − κουμπιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο και για 
την κατάργηση της απόφασης 2009/603/ΕΚ της Επιτροπής», του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 και άλλες συναφείς 
διατάξεις» 

27. Την Υ.Α. oικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014) «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 21/Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 
του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 

28. Την Κ.Υ.Α. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/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 
(ΑΗΗΕ)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 
και άλλες διατάξεις». 

29. Την Κ.Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β/2014) «Καθορισμός απαιτήσεων 
(προδιαγραφών) για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής - 
βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός 
χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους, σύμφωνα 
με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 (Α'/24)»  

30. Την Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) «Καθορισμός πλαισίου 
κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών 
εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010».  

31. Την Υ.Α. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/2012) «Προδιαγραφές περιεχομένου 
Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και 
δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13−1−2012 απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)». 

32. Την Υ.Α. οικ. 1811/2011 (ΦΕΚ 3322/Β/2011) «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών 
τιμών για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών 
ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της 
υπ’ αριθμ.:39626/2208/Ε130/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2075)».  

33. Την Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/2010) «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 
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με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών κλπ» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 39200/2015 
(ΦΕΚ 2057/Β/2015)]. 

34. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

35. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010), «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

36. Την Κ.Υ.Α. 39626/2208/2009 (ΦΕΚ 2075/Β/2009) «Καθορισμός μέτρων για την 
προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/118/ΕΚ» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
182314/1241/2016 (ΦΕΚ 2888/Β/2016)]. 

37. Την Κ.Υ.Α. Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β/2006) «Λήψη μέτρων 
πυροπροστασίας στις βιομηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά 
εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που 
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/05 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες» 
[όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 7077/444/Φ.15/2009 (ΦΕΚ 977/Β/2009), 
την Υ.Α. οικ. 12997/145/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 3284/Β/2014) και την Υ.Α. Α.Π. 
136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ 6210/Β/2018)]. 

38. Την Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 
1991 [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), Υ.Α. οικ. 
146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) και την Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)]. 

39. Την Υ.Α. 125347/568/2004 (ΦΕΚ 142/Β/2004) «Κώδικες ορθής γεωργικής 
πρακτικής». 

40. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «περί καθορισμού τρόπου 
ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.» [Όπως τροποποιήθηκε 
από την Υ.Α. οικ.: 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014)]. 

41. Την Κ.Υ.Α. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/2002) «Μέτρα και όροι για την 
υγειονομική ταφή των αποβλήτων» [Όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 
28745/895/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1104/Β/2013)].  

42. Της Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών 
και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» [Όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β/2014)]. 

43. Την Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997) «Μέτρα και όροι για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων» [όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 
19661/1982/1999 (ΦΕΚ 18811/Β/1999) και την Κ.Υ.Α. 48392/939/2002 (ΦΕΚ 
405/Β/2002). 

44. Την Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β/1993) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης». 
45. Την Κ.Υ.Α. 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β7/1993) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα 

όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες ατμογεννήτριες, 
ελαιόθερμα, αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο». 

46. Την Κ.Υ.Α. 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β/1991) «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί 
για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία 
οικιακών και αστικών λυμάτων». 

47. Την Κ.Υ.Α. Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ 138/1965) Υγειονομική Διάταξη «Περί διαθέσεως 
λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» [όπως τροποποιήθηκε δια των υπ’ αριθμ. 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2962&item_id=11182
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2962&item_id=11182
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Γ1/17831/1971 (ΦΕΚ 986/Β/1971), Γ4/1305/1974 (ΦΕΚ 801/Β/1974) και Υ.Α. 
Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551/2008 (ΦΕΚ 2089/Β/2008)]. 

48. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.153914/2015 (ΑΔΑ:7ΔΨ14653Π8-8Ο2) Εγκύκλιο 
«Εφαρμογή του άρθρου 18 της Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε103/13 (ΦΕΚ 1450Β) σχετικά 
με την υποχρέωση υποβολής βασικής έκθεσης».  

49. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 205998/14.12.2011 (ΑΔΑ: 45Ψ40-5ΒΙ) Εγκύκλιο 
«Διευκρινίσεις επί των θεμάτων που θίγονται στο άρθρο 12 του νόμου 4014/2011, 
σχετικά με την άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων».  

50. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 145447/23.6.2011 (ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4) Εγκύκλιο «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ 354Β/8.3.2011) 
‘’Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις’’» 

51. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 1589/3.11.2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜ0-Π8Β) Εγκύκλιο 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ 
354Β/8.3.2011) ‘’Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις’’».  

52. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 129043/4345/2011 Εγκύκλιο του Τμήματος Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων της Δ/νσης Περ/κου Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ με θέμα 
«Εφαρμογή Νομοθεσίας για την διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων». 

53. Την Εγκύκλιου 103731/1278/2004 «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».  

54. Την Εγκύκλιο 110441/3231/2004 «Διόρθωση της παραγράφου Β.3.ΙΙΙ στην 
Εγκύκλιο “Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων”»  

55. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 205988/2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Διευκρινήσεις επί των θεμάτων που θίγονται 
στο άρθρο 12 του Νόμου 4014/2011 σχετικά με την άδεια διάθεσης λυμάτων ή 
βιομηχανικών αποβλήτων». 

56. Τον υπ’ αρ. 142/2011 Κανονισμό της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2011 «Για 
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά 
υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο..».  

57. Τον υπ’ αρ. 166/2006 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2008 για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ 
και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου.  

58. Τον υπ’ αρ. 799/2006 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, περί καθορισμού αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων και των 
σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης και εξακρίβωσης για την απονομή κοινοτικού 
οικολογικού σήματος σε βελτιωτικά εδάφους.  

59. Την υπ. αρ. 2003/33/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19.12.02) «για 
τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους 
χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το Παράρτημα ΙΙ της 
οδηγίας 1999/31/ΕΚ».  

60. Την υπ’ αριθ. 2014/955/ΕΕ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο των 
αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.  
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61. Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2018/1147 της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 
2018 για τον καθορισμό των συμπερασμάτων των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
(ΒΔΤ) για την επεξεργασία των αποβλήτων, σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  

62. Την υπ’ αρ. οικ. 903 /2017 (ΦΕΚ 4672/Β/2017) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής 
Υδάτων με την οποία εγκρίθηκε η 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06)  

63. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41369/327 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 
“Έγκρισης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος 
Αττικής (EL 06)”(ΦΕΚ 2693/Β/6.07.2018)  

64. Την υπ’ αριθ. 414/6-12-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
(ΑΔΑ:ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04), με θέμα «Έγκριση 2ης Αναθεώρησης του Περιφερειακού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Αττικής».  

65. Την υπ' αρ. πρωτ. 61490/5302/19.12.2016 Απόφαση Κύρωσης με θέμα "Έγκριση 
του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας 
Αττικής". (ΦΕΚ 4175Β/23.12.2016)  

66. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 62742/2015 με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία 
γνωμοδότησης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» από το Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική 
Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

67. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/113707/7457/2020 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση 
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Ολοκληρωμένη 
εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Αττικής”» από το Τμήμα Β’ / 
Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) / Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής / Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ). 

68. Το υπ’ αρ. πρωτ. 92185/2020 έγγραφο με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης», από το 
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / 
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

69. Το υπ’ αρ. πρωτ. 960839/2020 έγγραφο με θέμα «ΜΠΕ ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ», από την Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής. 

70. Το υπ’ αρ. πρωτ. 68683/2021 έγγραφο με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την ΜΠΕ 
του ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής», από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής / 
Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής / Περιφέρεια Αττικής. 

71. Το υπ’ αρ. πρωτ. 77399/2021 έγγραφο με θέμα «Παρέμβαση στη Δημόσια 
Διαβούλευση για την Περιβαλλοντικής Μελέτη Επέκτασης του ΧΥΤΑ Φυλής», από 
το Γραφείο Δημάρχου / Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού. 

72. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 76548/1997 Κ.Υ.Α. με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών 
όρων για τον εκσυγχρονισμό – Επέκταση του Χ.Δ.Α. Άνω Λιοσίων Νομού 
Αττικής”» από το Τμ. Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων / Δ/νση Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος / Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ. 

73. Την υπ’ αρ. πρωτ. 77237/1997 Κ.Υ.Α. με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων 
για την κατασκευή και αποκέντρωση του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης 
στην ευρύτερη περιοχή των Α. Λιοσίων» από το Τμ. Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων / Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος / 
Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ. 

74. Την υπ’ αρ. πρωτ. 81869/2002 Κ.Υ.Α. με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων 
του έργου “Εκσυγχρονισμός – Επέκταση του ΧΔΑ Άνω Λιοσίων Νομού Αττικής”» 
από το Τμ. B / ΕΥΠΕ / Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος / Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ. 
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75. Την υπ’ αρ. πρωτ. 86297/2002 Κ.Υ.Α. με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων 
του έργου “Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης Άνω Λιοσίων Νομού Αττικής”» 
από το Τμ. B / ΕΥΠΕ / Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος / Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ. 

76. Την υπ’ αρ. πρωτ. 132913/2003 Κ.Υ.Α. με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων 
του έργου “Εκσυγχρονισμός – Επέκταση του Χ.Δ.Α. Άνω Λιοσίων Νομού Αττικής”» 
από το Τμ. B / ΕΥΠΕ / Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος / Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ. 

77. Την υπ’ αρ. πρωτ. 135831/2003 Κ.Υ.Α. με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων 
του έργου “ Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής 
στη θέση Σκαλιστήρι Δήμου Φυλής”» από το Τμ. B / ΕΥΠΕ / Γενική Δ/νση 
Περιβάλλοντος / Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ. 

78. Την υπ’ αρ. πρωτ. 140474/2005 Κ.Υ.Α. με θέμα «Ανανέωση – Τροποποίηση 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου “Εκσυγχρονισμός – 
Επέκταση του Χ.Δ.Α. Άνω Λιοσίων Νομού Αττικής”» από το Τμ. B / ΕΥΠΕ / Γενική 
Δ/νση Περιβάλλοντος / Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ. 

79. Την υπ’ αρ. πρωτ. 100598/2006 Κ.Υ.Α. με θέμα «Ανανέωση – Τροποποίηση 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου “Εκσυγχρονισμός – 
Επέκταση του Χ.Δ.Α. Άνω Λιοσίων Νομού Αττικής”» από το Τμ. B / ΕΥΠΕ / Γενική 
Δ/νση Περιβάλλοντος / Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ. 

80. Την υπ’ αρ. πρωτ. 102998/2006 Κ.Υ.Α. με θέμα «Έγκριση ΠΟ για την εξειδίκευση 
έργων Β’ Φάσης 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου 
Φυλής» από το Τμ. B / ΕΥΠΕ / Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος / Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ. 

81. Την υπ’ αρ. πρωτ. 109952/2006 Κ.Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της ΚΥΑ ΕΠΟ 
135831/03-12-2003 του έργου: “Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2ου 
ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι Δήμου Φυλής”, προκειμένου να 
κατασκευαστεί και να λειτουργήσει μονάδα Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών» από 
το Τμ. B / ΕΥΠΕ / Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος / Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ. 

82. Την υπ’ αρ. πρωτ. 102809/2008 Κ.Υ.Α. με θέμα «Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου “Εκσυγχρονισμός – Επέκταση του Χ.Δ.Α. Άνω 
Λιοσίων Νομού Αττικής”» από το Τμ. B / ΕΥΠΕ / Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος / 
Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ. 

83. Την υπ’ αρ. πρωτ. 138946/2009 Κ.Υ.Α. με θέμα «Ανανέωση ΑΕΠΟ του έργου: 
“Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής και 
Κατασκευή, λειτουργία Μονάδας Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών στη θέση 
Σκαλιστήρι Δήμου Φυλής”» από το Τμ. B / ΕΥΠΕ / Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος / 
Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ. 

84. Την υπ’ αρ. πρωτ. 137439/2009 Κ.Υ.Α. με θέμα «Παράταση του χρόνου ισχύος της 
ΚΥΑ Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του “Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης 
Απορριμμάτων Αττικής στην περιοχή του Δήμου Άνω Λιοσίων”» από το Τμ. B / 
ΕΥΠΕ / Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος / Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ. 

85. Την υπ’ αρ. πρωτ. 127164/2010 Κ.Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση και ανανέωση της 
ΚΥΑ ΕΠΟ 135831/03-12-2003 του έργου: “Κατασκευή, λειτουργία και 
αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι Δήμου Φυλής” και 
τροποποίηση της ΚΥΑ ΕΠΟ 102998/07-04-2006 “Εξειδίκευση έργων Β’ Φάσης 
2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι Δήμου Φυλής”» από το Τμ. B / 
ΕΥΠΕ / Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος / Υπουργείο ΠΕΚΑ. 

86. Την υπ’ αρ. πρωτ. 201412/2011 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: 4ΑΣΥΟ-ΖΣ5) με θέμα «Α. 
“Ανανέωση της ΚΥΑ 76548/21.3.1997 του έργου εκσυγχρονισμός – επέκταση του 
Χ.Δ.Α Άνω Λιοσίων Νομού Αττικής”, όπως αυτή έχει ανανεωθεί – τροποποιηθεί και 
ισχύει σήμερα, Β. “Ανανέωση – τροποποίηση των ΚΥΑ 45907/3.5.1999 και 
133418/3.11.03 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του σταθμού συμπαραγωγής 
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ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από το βιοαέριο του χώρου υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Άνω Λιοσίων”» από το Τμ. B / ΕΥΠΕ / Γενική Δ/νση 
Περιβάλλοντος / Υπουργείο ΠΕΚΑ. 

87. Την υπ’ αρ. πρωτ. 28653/2016 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: 6ΘΩΝ4653Π8-ΦΛΟ) με θέμα 
«Ανανέωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων που 
έχουν επιβληθεί με τις: α) ΚΥΑ οικ. 76548/21.3.1997 του έργου: “Σταθμός 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας από το βιοαέριο του Χώρου 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Άνω Λιοσίων”, όπως αυτή έχει 
ανανεωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει, β) ΚΥΑ 45907/3.5.1999 του έργου: 
“Εκσυγχρονισμός – επέκταση του ΧΔΑ Άνω Λιοσίων Νομού Αττικής”, όπως αυτή 
έχει ανανεωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει» από το Τμ. B / ΔΙΠΑ / Γενική Δ/νση 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Υπουργείο ΠΕΝ. 

88. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 13121/2016 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: 7ΕΝΥ4653Π8-9ΘΣ) με θέμα 
«Τροποποίηση - Ανανέωση της ΚΥΑ 77237/4.4.1997 έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων για το έργο: “Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης 
Απορριμμάτων Α. Λιοσίων του Ν. Αττικής”, εντός της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής όπως αυτή έχει ανανεωθεί και ισχύει.» από το 
Τμ. B / ΔΙΠΑ / Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Υπουργείο ΠΕΝ. 

89. Την υπ’ αρ. πρωτ. 36395/2017 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: 6ΣΓΣ4653Π8-ΚΛΛ) με θέμα 
«Τροποποίηση της με Α.Π. 135831/03-12-2003 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων του έργου: “Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής 
Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι, Δήμου Φυλής”» από το Τμ. B / ΔΙΠΑ / Γενική Δ/νση 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Υπουργείο ΠΕΝ. 

90. Την υπ’ αρ. πρωτ. 8987/2018 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: 7Α804653Π8-7ΤΩ) με θέμα 
«Τροποποίηση της με Α.Π. 135831/3-12-2003 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων του έργου: “Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής 
Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι, Δήμου Φυλής”» από το Τμ. B / ΔΙΠΑ / Γενική Δ/νση 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Υπουργείο ΠΕΝ. 

91. Την υπ’ αρ. πρωτ. 56648/1490/2018 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: 75014653Π8-2ΔΗ) με θέμα 
«Τροποποίηση της με Α.Π. 135831/3-12-2003 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων του έργου: “Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής 
Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι, Δήμου Φυλής” στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
προκειμένου να αξιοποιηθεί επιπλέον χωρητικότητα αποβλήτων σε κύτταρα της Α΄ 
φάσης του έργου.» από το Τμ. B / ΔΙΠΑ / Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής / 
Υπουργείο ΠΕΝ. 

92. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/90576/5768/2020 Απόφαση Γεν. Δ/ντη ΔΙΠΑ (ΑΔΑ: 
ΨΖΟΞ4653Π8-6ΓΙ) με θέμα «Τροποποίηση της με Α.Π. 135831/3-12-2003 ΚΥΑ 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: “Κατασκευή, λειτουργία και 
αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι, Δήμου Φυλής” 
στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητα αποβλήτων 
σε κύτταρα της Α΄ φάσης του έργου κατά 685.000m3.» από το Τμ. B / ΔΙΠΑ / 
Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Υπουργείο ΠΕΝ. 

93. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/36384/2096/2020 Απόφαση Γεν. Δ/ντη ΔΙΠΑ (ΑΔΑ: 
ΩΓΨΑ4653Π8-3ΤΕ) με θέμα «Τροποποίηση της με Α.Π. 135831/3-12-2003 ΚΥΑ 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: “Κατασκευή, λειτουργία και 
αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι, Δήμου Φυλής” 
στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την κατασκευή και λειτουργία έκτακτου κυττάρου 
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χωρητικότητας 700.000m3 περίπου» από το Τμ. B / ΔΙΠΑ / Γενική Δ/νση 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Υπουργείο ΠΕΝ. 

94. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/81546/3192/2020 Απόφαση Γεν. Δ/ντη ΔΙΠΑ (ΑΔΑ: 
ΦΛΥ54653Π8-ΖΩΗ) με θέμα «Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(ΑΕΠΟ) του έργου: “Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης 
Απορριμμάτων Α. Λιοσίων του Ν. Αττικής”», από το Τμ. B / ΔΙΠΑ / Γενική Δ/νση 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Υπουργείο ΠΕΝ. 

95. Την υπ’ αρ. πρωτ. 19180/2016 Απόφαση με θέμα «Ανανέωση της Άδειας 
Λειτουργίας της Α’ Φάσης του 2ου ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής και Τροποποίηση αυτής με 
την προσθήκη των κυττάρων Β3-Β6 της Β’ Φάσης του 2ου ΧΥΤΑ στη θέση 
“Σκαλιστήρι” του Δήμου Φυλής», από το Τμ. Περιβάλλοντος / Δ/νση Περιβάλλοντος 
/ Περιφέρεια Αττικής. 

96. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2915/Φ14.ΑΛ.2252/2001 Απόφαση με θέμα «Άδεια 
εγκατάστασης για ίδρυση εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης απορριμμάτων του 
ΕΣΔΚΝΑ στο χώρο απόρριψης απορριμμάτων του Δήμου Άνω Λιοσίων Αττικής», 
από το Τμ. Χορήγησης Αδειών / Δ/νση Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου / Ν.Α.Δ.Α. 

97. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1817/Φ14.ΑΛΙΟ.2252/2016 Απόφαση με θέμα «Α) Ανάκληση 
αποφάσεως διακοπής λειτουργίας και Β) Χορήγηση άδειας λειτουργίας 
εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων του 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, που βρίσκεται στο 
χώρο απόρριψης απορριμμάτων του Δ.Δ. Άνω Λιοσίων στο Δήμο Φυλής Αττικής», 
από το Τμ. Χορήγησης Αδειών / Δ/νση Ανάπτυξης / Περιφέρεια Αττικής. 

98. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.6145/1280/2003 Απόφαση με θέμα «Χορήγηση άδειας 
διάθεσης υγρών αποβλήτων στο υπέδαφος (υπεδάφια διάθεση) του εργοστασίου 
μηχανικής ανακύκλωσης απορριμμάτων που βρίσκεται στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων», 
από το Τμ. Περιβάλλοντος / Δ/νση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος / Ν.Α.Δ.Α. 
 

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης 
απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Αττικής», η οποία διαβιβάστηκε με το (67) σχετικό, για την 
έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 
 
 
Κύριος του Έργου: 
Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) 
 
Συντάκτης μελέτης: 
ΕNVIROPLAN A.E. 

           
Η μελέτη περιλαμβάνει: 
1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
3.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
4.  ΣΤΟΧΟΣ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
5.  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
6.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
7.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
8.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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9.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
15. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
16. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ – ΟΣΜΕΣ – ΘΟΡΥΒΟΣ 

 
Είδος και μέγεθος της δραστηριότητας 
Το έργο αφορά στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων της 
Δυτικής Αττικής, και ειδικότερα στις ακόλουθες επιμέρους εγκαταστάσεις (υφιστάμενες 
και νέες), για τη διαχείριση των οποίων είναι υπεύθυνος ΕΔΣΝΑ: 

• Έργα εισόδου ΟΕΔΑ (πύλη εισόδου, φυλάκιο, εγκαταστάσεις ζύγισης, χώρος 
αναμονής απορριμματοφόρων, κτίριο διοίκησης, χώρος δειγματοληψίας, έκλυση 
τροχών, λειοτεμαχιστής, πύλη ανίχνευσης ραδιενεργού ακτινοβολίας κ.α.) 

• Αποκατεστημένος ΧΑΔΑ Άνω Λιοσίων 
• Αποκατεστημένοι ΧΥΤΑ Ι και ΙΙ Άνω Λιοσίων και Μονάδα Επεξεργασίας 

Στραγγισμάτων Λιοσίων 
• ΧΥΤΑ Φυλής (Α’ - Β’ Φάση, Έκτακτο κύτταρο σε περιοχή όμορη νοτιοανατολικά 

της Β φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής, νέα κύτταρα επί των υφιστάμενων κυττάρων Α-Β 
Φάσης) και Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων Φυλής 

• Έργα αποκατάστασης μη αποκατασταθέντων τμημάτων της ΟΕΔΑ Δυτικής 
Αττικής 

• Έργα μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων 
• Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) 
• Μονάδες παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί) 

Από τα έργα που αναφέρονται ανωτέρω, σήμερα είναι σε λειτουργία ο ΧΥΤΑ Φυλής (Α-
Β φάση), όπου έχουν διατεθεί συνολικά, από το 2004 που ξεκίνησε η λειτουργία του 
μέχρι σήμερα, περί των 31.400.000m3 απορριμμάτων), οι Μονάδες Επεξεργασίας 
Στραγγισμάτων και το ΕΜΑΚ. Επίσης είναι υπό κατασκευή το έκτακτο κύτταρο 
(χωρητικότητας 700.000m3), σε περιοχή όμορη νοτιοανατολικά της Β φάσης του ΧΥΤΑ 
Φυλής). 
Η συνολική έκταση εντός της οποίας είναι ήδη κατασκευασμένες και λειτουργούν οι 
ανωτέρω αναφερόμενες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις και προβλέπεται να 
χωροθετηθούν και οι νέες προτεινόμενες με την παρούσα μελέτη εγκαταστάσεις, 
ανέρχεται περίπου σε 2.800 στρέμματα. 
Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, ειδικά και όσον αφορά την εκτίμηση και αξιολόγηση 
των επιπτώσεων, θα ληφθούν υπόψη και τα λοιπά έργα τα οποία είναι χωροθετημένα 
και σε λειτουργία εντός της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής. Πρόκειται για έργα τα οποία είτε 
είναι ιδιωτικά, είτε ενώ είναι κυριότητας ΕΔΣΝΑ η διαχείρισή τους έχει δοθεί σε ιδιώτη. 
Τα έργα αυτά είναι:  



13 

 

• Η Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας από το βιοαέριο του αποκατεστημένου ΧΥΤΑ 
Άνω Λιοσίων, φορέας του οποίου είναι η εταιρεία Βιοαέριο – Ενέργεια Άνω 
Λιόσια ΑΕ (ΒΕΑΛ ΑΕ). Πρόκειται για ιδιωτικό έργο.  

• Η Εγκατάσταση Θερμικής Επεξεργασίας (αποτεφρωτήρας) Επικίνδυνων 
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ). Πρόκειται για έργο το οποίο είναι 
κυριότητας ΕΔΣΝΑ, όχι όμως διαχείρισης, αφού έχει μισθωθεί σε ιδιώτη 
λειτουργό.  

Τα ανωτέρω έργα λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση και αξιολόγηση όλων των 
πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα υπάρξουν στην άμεση περιοχή της 
θέσης των έργων κατά τη φάση λειτουργίας αυτών. Ως εκ τούτου η αναφορά στα έργα 
αυτά γίνεται όπου κρίνεται αναγκαίο για την πληρότητα της μελέτης. 

 
Εικόνα 1.1 : Θέση μελετώμενων έργων εντός ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής 

 
Θέση του έργου 
Το υπό μελέτη έργο αφορά στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης 
Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής στο Δήμο Φυλής. Η ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, 
στην οποία χωροθετούνται όλες οι εγκαταστάσεις ΔΣΑ της Αττικής, προλαμβάνει την 
ΟΕΔΑ Φυλής και την ΟΕΔΑ Λιοσίων, και έχει συνολική έκταση 2800στρ περίπου. Το 
σύνολο της έκτασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής έχει εγκριθεί με το Ν. 3164/2003 ως 
κατάλληλη για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων της 
Δυτικής Αττικής. 
Ο συνολικός χώρος του μελετώμενου έργου βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της 
Δημοτικής Ενότητας Φυλής και της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου 
Φυλής.  
Η θέση του έργου βρίσκεται νότια – νοτιοδυτικά από τη Φυλή και τα Άνω Λιόσια σε 
ευθεία απόσταση περίπου 2,2km και 1,5km αντίστοιχα από τα υφιστάμενα όρια των 
οικισμών, δυτικά από το Καματερό σε ευθεία απόσταση περίπου 2,4km., βόρεια-
βορειοδυτικά από την Πετρούπολη σε ευθεία απόσταση περίπου 2,1km και βόρεια-
βορειοανατολικά από τον Ασπρόπυργο σε ευθεία απόσταση περίπου 4,0km.  
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Επίσης συγκέντρωση πληθυσμού και ανθρωπογενείς δραστηριότητες υπάρχουν και 
δυτικά της θέσης όπου αναπτύσσεται η βιομηχανική ζώνη. Το πλησιέστερο προς τη 
θέση του έργου σημείο είναι περίπου στα 0,3km. 

 
Εικόνα1.2 : Θέση του έργου 

 

Η πρόσβαση στον χώρο γίνεται από την κεντρική αρτηρία της Λ.ΝΑΤΟ και στη 
συνέχεια μέσω υφιστάμενης ασφαλτοστρωμένης οδού, μήκους 700μ περίπου, η οποία 
και οδηγεί στην είσοδο και στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής. 
Όσον αφορά την προσπέλαση στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ, αυτή γίνεται από την 
Περιφερειακή Οδό Αιγάλεω, μέσω του ανισόπεδου κόμβου «5Α – Λ. Ασπροπύργου».  
Οι κεντροβαρικές συντεταγμένες του ορίου της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής παρουσιάζονται 
στον πίνακα που ακολουθεί στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ 
87, καθώς και στο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα Συντεταγμένων WGS 84. 
 

Πίνακας 1 : Κεντροβαρικές συντεταγμένες της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής 

 
Κατάταξη του έργου 
Το υπό μελέτη έργο, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 
37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει με τις ΥΑ 2307/2018 (ΦΕΚ 439Β/14.02.2018) και την υπ΄αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484 (ΦΕΚ 4656/Β/22.10.2020) αποφάσεις, εντάσσεται στην 4η 
Ομάδα έργων «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» και ειδικότερα στην 

ΕΓΣΑ 87 WGS 84 

Χ Υ φ λ 

469.755 4.213.2350 38ο04’12,01” 23ο39’24,78“ 
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υποομάδα α/α 5 «Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ)» 
οπότε και κατατάσσεται σύμφωνα με το επιμέρους έργο υψηλότερης κατηγορίας.  
Το ΕΜΑΚ, σύμφωνα με την τελευταία εκδοθείσα ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/81546/3192/5-08-2020 (ΑΔΑ: 
ΦΛΥ54653Π8-ΖΩΗ): Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: 
«Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων Άνω 
Λιοσίων του Ν. Αττικής»  

- σήμερα δύναται να επεξεργασθεί: α) 365.000 tn/έτος σύμμεικτων ΑΣΑ, και β) 
ποσότητα της τάξης των 125.000 tn/έτος χωριστά συλλεχθέντων 
βιοαποβλήτων (πράσινα, κλαδέματα) που συμβάλλουν στην 
κομποστοποίηση του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος των ΑΣΑ  

- με την υλοποίηση της προβλεπόμενης από την ανωτέρω αναφερόμενη 
απόφαση τροποποίησης, το έργο θα δύναται να επεξεργασθεί: α) 350.000 
tn/έτος σύμμεικτων ΑΣΑ με σκοπό το διαχωρισμό αποβλήτων προς 
ανακύκλωση και ανάκτηση άλλου είδους, και την κομποστοποίηση, και β) 
100.000 tn/έτος προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων με σκοπό την παραγωγή 
κομπόστ υψηλής ποιότητας.  

Όσον αφορά τον ΧΥΤΑ Φυλής, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/90576/5768/30-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΖΟΞ4653Π8-6ΓΙ) απόφαση του 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και την υπ. αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/36384/2096/14-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΨΑ4653Π8-3ΤΕ), περί Τροποποίησης 
της με Α.Π. 135831/3-12-2003 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: 
«Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση 
Σκαλιστήρι, Δήμου Φυλής» στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ετήσια δυναμικότητα 
του ΧΥΤΑ ανέρχεται σε 1.500.000tn.  
Επίσης η θέση της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής δεν εμπίπτει σε περιοχή του δικτύου Natura.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το ΕΜΑΚ και ο ΧΥΤΑ κατατάσσονται στην 
Υποκατηγορία Α1.  
Όσον αφορά τις Μονάδες παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Φωτοβολταϊκοί 
Σταθμοί), εντάσσονται στην 10η Ομάδα έργων «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και 
ειδικότερα στην υποομάδα α/α 2 «Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταικούς σταθμούς». 
Σύμφωνα με τα δεδομένα της παρούσας μελέτης προβλέπεται η εγκατάσταση 16 
φωτοβολταικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος 499,95kW το κάθε ένα. Άρα συνολική 
εγκατεστημένη ισχύς περίπου 8MW οπότε το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία Α2.  
Εάν ληφθεί υπόψη μεμονωμένα η ισχύς του κάθε φωτοβολταικού σταθμού τότε και 
εφόσον δεν υφίστανται οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, το κάθε 
ένα έργο κατατάσσεται στην κατηγορία Β. 
Βάσει όλων των ανωτέρω και για την κατάταξη του συνολικού έργου της ΟΕΔΑ Δυτικής 
Αττικής λαμβάνεται υπόψη η ανώτερη κατηγορία δηλαδή η κατηγορία Α1.  
Ως εκ τούτου αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του 
έργου είναι η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α) του ΥΠΕΝ. 
 
Περιγραφή Έργου 
Οι εγκαταστάσεις της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, υφιστάμενες και νέες προβλεπόμενες, 
περιλαμβάνουν τα εξής:  

 
➢ ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΕΔΑ:  

Τα έργα εισόδου της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής περιλαμβάνουν πύλη εισόδου, φυλάκιο, 
εγκαταστάσεις ζύγισης, χώρος αναμονής απορριμματοφόρων, κτίριο διοίκησης, χώρος 
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δειγματοληψίας, έκλυση τροχών, λειοτεμαχιστής, πύλη ανίχνευσης ραδιενεργού 
ακτινοβολίας κ.α.  
Ειδικότερα, η είσοδος στην ΟΕΔΑ, η οποία είναι περιφραγμένη, γίνεται μέσω της πύλης 
εισόδου, η οποία αποτελείται από δύο θύρες και η λειτουργία της είναι ηλεκτροκίνητη με 
αυτόματες μπάρες, από την οποία εισέρχονται όλα τα οχήματα (απορριμματοφόρα, 
φορτηγά, οχήματα από τους ΣΜΑ). Επίσης υφίσταται και πύλη ανίχνευσης ραδιενεργού 
ακτινοβολίας.  
Εν συνεχεία υπάρχουν οι ακόλουθες εγκαταστάσεις:  

• Στην είσοδο της εγκατάστασης και μετά την πύλη υπάρχουν οι εγκαταστάσεις 
ζύγισης, οι οποίες αποτελούνται από 8 γεφυροπλάστιγγες και ενδιάμεσα αυτών 
7 οικίσκοι – ζυγιστήρια.  

• Πλησίον της πύλης και παραπλέυρως των ζυγιστηρίων υπάρχει το κτίριο 
διοίκησης και το φυλάκιο εισόδου. Στο φυλάκιο γίνεται ο έλεγχος και η 
καταγραφή όλων των εισερχομένων στην εγκατάσταση οχημάτων. Το φυλάκιο 
περιλαμβάνει γραφείο διαχείρισης και ελέγχου εισερχομένων, γραφείο φύλακα, 
αποθήκη και εγκαταστάσεις υγιεινής.  

• Επίσης σε αυτή την περιοχή υπάρχουν χώροι στάθμευσης οχημάτων, ενώ από 
την πύλη εισόδου υπάρχει διαμορφωμένο δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας μέσω 
του οποίου προσεγγίζονται οι διάφορές εγκαταστάσεις της ΟΕΔΑ.  

• Τέλος στην περιοχή εισόδου της ΟΕΔΑ υπάρχει ο χώρος δειγματοληψίας, η 
πλύση τροχών, η ΜΕΣ Φυλής η οποία περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο και 
ο λειοτεμαχιστής.  
 

➢ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΧΑΔΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ:  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μελέτης 2ης Αναθεώρησης Περιφερειακού Σχεδίου 
Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής, ο ΧΑΔΑ Άνω Λιοσίων χρησιμοποιείτο 
από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 κυρίως για τα απορρίμματα του Δήμου 
Αθηναίων. Συστηματικές, ευρείας εκτάσεως αποθέσεις, υπό τη διαχείριση του ΕΣΔΚΝΑ 
(νυν ΕΔΣΝΑ) άρχισαν από το 1971. Μέχρι το 1991 ο ΧΑΔΑ εξυπηρετούσε συνολικά 59 
Δήμους, Κοινότητες και οικισμούς της Αττικής, ενώ από την ημερομηνία αυτή και μετά 
προστέθηκε το φορτίο απορριμμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων που παλαιότερα 
εξυπηρετούνταν από την χωματερή Σχιστού.  
Ο ΧΑΔΑ Άνω Λιοσίων λειτούργησε έως το 1999 και συνολικά στο χώρο αποτέθηκαν 
περίπου 20.000.000 τόνοι ΑΣΑ. Η λειτουργική έκταση του ΧΑΔΑ Άνω Λιοσίων 
ανερχόταν περίπου σε 764στρ. Μετά την εργασίες αποκατάστασης η έκταση του 
αποκατεστημένου χώρου ανέρχεται σε 736στρ. Στο χώρο έχουν οδηγηθεί προς ταφή 
οικιακά απορρίμματα, διάφορες τέφρες, απόβλητα από μεταλλευτικές δραστηριότητες, 
σκουριές από κατεργασία σιδήρου και χάλυβα, άχρηστα υλικά κατεδαφίσεων και 
εκσκαφών, λάσπες σταθεροποιημένες και αφυδατωμένες από μονάδες βιολογικού 
καθαρισμού αστικών λυμάτων, γεωργικά απόβλητα και ελαστικά αυτοκινήτων. Ο χώρος 
καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του, δεν ήταν εφοδιασμένος με κανενός είδους δίκτυο 
υποδομής (π.χ. συλλογής και επεξεργασίας στραγγισμάτων, βιοαερίου, στεγάνωσης 
κ.λπ.).  
Το Πρόγραμμα για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Λιοσίων υλοποιήθηκε την χρονική 
περίοδο 1994-2000, συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Συνοχής και περιελάβανε τα 
ακόλουθα 3 επιμέρους έργα:  

• Αποκατάσταση ορεινών ερεισμάτων παρά τον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων  
• Τελική αποκατάσταση τελειωμένων πρανών ΧΑΔΑ Άνω Λιοσίων  
• Ολοκλήρωση αποκατάστασης και έργα ανωδομής  
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Τα έργα αποκατάστασης που κατασκευάστηκαν στον χώρο συνοπτικά περιλαμβάνουν 
τα ακόλουθα:  

• Έργα τελικής κάλυψης  
• Έργα διαχείρισης βιοαερίου (συλλογής, μεταφοράς)  
• Έργα συλλογής - μεταφοράς στραγγισμάτων και Μονάδα Επεξεργασίας 

Στραγγισμάτων (ΜΕΣ)  
• Έργα εσωτερικής οδοποιίας  
• Έργα πρασίνου και άρδευσης  
• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης – τηλεελέγχου  
• Έργα υποδομής  

 
➢ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΧΥΤΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΛΙΟΣΙΩΝ:  

Βόρεια του ΧΑΔΑ Άνω Λιοσίων και σε επαφή με αυτόν κατασκευάσθηκε ο ΧΥΤΑ 
Δυτικής Αττικής (ΧΥΤΑ Ι και ΙΙ Λιοσίων). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μελέτης 2ης 
Αναθεώρησης Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής, 
αλλά και της ΜΠΕ για τη Μονάδα παραγωγής ενέργειας από το βιοαέριο και τα έργα 
αποκατάστασης του ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων, βάσει της οποίας εκδόθηκε η σε ισχύ ΑΕΠΟ 
28653/6.6.2016 (ΑΔΑ 6ΘΩΝ4653Π8-ΦΛΟ), για το έργο αυτό ισχύουν τα ακόλουθα:  
Ο ΧΥΤΑ Ι, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το 1997 και η λειτουργία του 
ολοκληρώθηκε το 2004, έχει συνολική επιφάνεια (στην τελική κάλυψη) 227 στρ. εκ των 
οποίων τα 40 στρ. αποτελούν το πλατώ και τα υπόλοιπα πρανή. Στο χώρο του ΧΥΤΑ Ι 
κατά τη λειτουργία του απορρίφθηκαν 11,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα απορριμμάτων 
ενώ τα πρώτα απορρίμματα απορρίφθηκαν τον Ιούλιο του 1998. Το τελικό υψόμετρο 
των απορριμματικών αποθέσεων έφτασε τα 205 m ενώ συνολικά ο χώρος 
αναπτύχθηκε σε 3 κύτταρα τα οποία στο σύνολό τους οικοδομήθηκαν μέσω έξι 
φάσεων.  
Όσον αφορά τον ΧΥΤΑ ΙΙ, η κατασκευή του ξεκίνησε το 2002 και η λειτουργία του 
ολοκληρώθηκε το 2007 έχει συνολική επιφάνεια στην τελική κάλυψη 323 στρ. Ως ΧΥΤΑ 
αναπτύχθηκε με συνολική έκταση 204στρεμ επί φυσικού εδάφους και 105στρεμ. επί 
απορριμματικού αναγλύφου του ΧΥΤΑ Ι και είχε συνολική χωρητικότητα 6,0 εκατ. 
κυβικών μέτρων.  
Στους ΧΥΤΑ Ι και ΙΙ κατασκευάστηκαν όλα τα έργα που προβλέπονταν από τη 
νομοθεσία για ένα ΧΥΤΑ και ειδικότερα:  

• Έργα στεγανοποίησης  
• Έργα διαχείρισης βιοαερίου (συλλογής, μεταφοράς)  
• Έργα συλλογής - μεταφοράς στραγγισμάτων  
• Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ)  
• Έργα εσωτερικής οδοποιίας  
• Έργα πρασίνου και άρδευσης  
• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης  

Αναφορικά με την ΜΕΣ του ΧΥΤΑ Ι και ΙΙ, είναι μία από τις δύο εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας στραγγισμάτων που είναι χωροθετημένες στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής. 
Η συγκεκριμένη εγκατάσταση συνολικής δυναμικότητας 400m3/ημέρα, περιλαμβάνει 
δύο μονάδες αντίστροφης όσμωσης (Α.Ο) (δυναμικότητας 200m3/ημέρα η κάθε μία) 
με τα συνοδά έργα κάθε μιας εξ’ αυτών που αποτελούνται από δεξαμενές, 
εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας, σύστημα μονάδων εξάτμισης του παραγόμενου 
συμπυκνώματος της Α.Ο και λοιπές εγκαταστάσεις.  
Ο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων (ΧΥΤΑ Ι και ΙΙ) σχεδόν σύνολό του έχει ήδη αποκατασταθεί, και 
πιο συγκεκριμένα οι εργασίες αποκατάστασης για το ΧΥΤΑ I ολοκληρώθηκαν το 2009 
ενώ για το ΧΥΤΑ II ολοκληρώθηκαν το 2010. Τα έργα αποκατάστασης έγιναν με 
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συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνολική αποκατεστημένη έκταση 
ανέρχεται σε 550στρ. περίπου.  
Τα έργα αποκατάστασης των ΧΥΤΑ Ι και ΙΙ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  

• Έργα τελικής κάλυψης  
• Έργα συλλογής, μεταφοράς βιοαερίου  
• Έργα συλλογής - μεταφοράς στραγγισμάτων  
• Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ)  
• Έργα πρασίνου και άρδευσης  
• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης  

Σημειώνεται δε ότι το παραγόμενο βιοαέριο από τους αποκατεστημένους ΧΥΤΑ Ι και ΙΙ, 
αλλά και από τον ΧΑΔΑ Άνω Λιοσίων, οδηγείται προς εκμετάλλευση για παραγωγή 
ενέργειας σε μονάδα (ΒΕΑΛ Α.Ε.) που βρίσκεται εντός των ορίων της ΟΕΔΑ αλλά δεν 
αποτελεί ευθύνη του ΕΔΣΝΑ. 
 
➢ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Α και Β ΦΑΣΗ) ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ  
Ο ΧΥΤΑ Φυλής βρίσκεται στη θέση «Σκαλιστήρι» και διαμορφώνεται σήμερα σε ένα 
γήπεδο έκτασης περίπου 1.062,5 στρ. το οποίο αποτελεί της ΟΕΔΑ Φυλής. Πρόκειται 
για τον μοναδικό εν λειτουργία ΧΥΤΑ της Αττικής ο οποίος λειτουργεί συνεχώς από το 
2004 και στον οποίο γίνεται και σήμερα η διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων. 
Συνολικά στον χώρο μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περί των 31.400.000m3 ΑΣΑ.  
Ο ΧΥΤΑ Φυλής γειτνιάζει με τους αποκατεστημένους ΧΥΤΑ Ι και ΙΙ Άνω Λιοσίων και τον 
αποκατεστημένο ΧΑΔΑ Άνω Λιοσίων.  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής ΜΠΕ του έργου, βάσει της οποία εκδόθηκαν οι 
αρχικοί περιβαλλοντικοί όροι του έργου (ΚΥΑ ΕΠΟ 135831/3.12.2003), καθώς επίσης 
και όλων των μεταγενέστερων ΑΕΠΟ με τελευταία την με ΑΠ 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/36384/2096/14-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΨΑ4653Π8-3ΤΕ) απόφαση του Γενικού 
Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής, για το έργο αυτό ισχύουν τα ακόλουθα:  

• Λεκάνες απόθεσης αποβλήτων του έργου:  
✓ Κύτταρα Φάσης Α΄: ολοκληρωθείσα το θέρος του 2017, με ακόλουθη 

επαναλειτουργία τμήματός της προς εκμετάλλευση επιπλέον χωρητικότητας 
οφειλόμενης σε καθιζήσεις και στη διαμόρφωση του τοπογραφικού 
αναγλύφου.  

✓ Κύτταρα Φάσης Β΄ εν λειτουργία  
✓ Κύτταρο επέκτασης  

• Επιφάνεια (σε προβολή) κυττάρων:  
✓ Α΄ Φάσης : 387 στρ.  
✓ Τμήμα Α΄ Φάσης σε επαναλειτουργία: 169 στρ.  
✓ Β΄ Φάσης: 390 στρ.  
✓ Επέκτασης (έκτακτο κύτταρο): 49,2 στρ  

• Όγκος Α΄ και Β΄ φάσης του ΧΥΤΑ: 31.825.000 m3  
• Όγκος επέκτασης: 700.000 m3  
• Ετήσια δυναμικότητα ΧΥΤΑ: περί τους 1.500.000 tn  
• Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια επιμέρους έργα, που αφορούν 

αμφότερες τις φάσεις και την επέκταση του ΧΥΤΑ:  
✓ Έργα διαμορφώσεων στις λεκάνες της Α και Β φάσης  
✓ Έργα στεγάνωσης – αποστράγγισης  
✓ Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας  
✓ Έργα συλλογής - μεταφοράς και επεξεργασίας στραγγισμάτων  
✓ Έργα διαχείρισης βιοαερίου  
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✓ Έργα διαχείρισης ομβρίων  
✓ Έργα Πυρασφάλειας – πυροπροστασίας  
✓ Έργα προσωρινής και τελικής κάλυψης των περαιωμένων τμημάτων του 

ΧΥΤΑ  
✓ Έργα εσωτερικής οδοποιίας  
✓ Έργα πρασίνου και άρδευσης  
✓ Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης  
✓ Κτιριακά έργα και λοιπά έργα υποδομής.  

Αναφορικά με την ΜΕΣ του ΧΥΤΑ Φυλής, η συγκεκριμένη εγκατάσταση συνολικής 
δυναμικότητας 400m3/ημέρα, περιλαμβάνει δύο μονάδες αντίστροφης όσμωσης (Α.Ο) 
(δυναμικότητας 200m3/ημέρα η κάθε μία) με τα συνοδά έργα κάθε μιας εξ’ αυτών που 
αποτελούνται από δεξαμενές, εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας, σύστημα μονάδων 
εξάτμισης του παραγόμενου συμπυκνώματος της Α.Ο και λοιπές εγκαταστάσεις. Η μία 
μονάδα λειτουργεί από το 2010 και η 2η αδειοδοτήθηκε το 2018.  
Σήμερα, στο ΧΥΤΑ Φυλής η διάθεση των απορριμμάτων συνεχίζει να γίνεται σε τμήμα 
της Α φάσης και ειδικότερα στα κύτταρα Α1 και Α4 και σε συνολική έκταση περίπου 169 
στρ. Τα έργα αυτά εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν με την η με ΑΠ 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/90576/5768/30-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΖΟΞ4653Π8-6ΓΙ) απόφαση του Γενικού 
Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ έγινε περαιτέρω 
διαμόρφωση και εξομάλυνση των πρανών στο ανάντη νοτιοανατολικό όριο του ΧΥΤΑ, 
και κατάλληλη στεγανοποίηση των πρανών αυτών, έτσι ώστε να αποτεθούν 
απορρίμματα λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιβαλλοντικές και τεχνικές παραμέτρους 
που απαιτούνται. Συγκεκριμένα, με την διαμόρφωση αυτή επιτεύχθηκε αύξηση της 
χωρητικότητας της τάξης των 685.000 m3. Τα κύρια επιμέρους έργα τα οποία έχουν 
υλοποιηθεί και με τα οποία εξασφαλίστηκε η ανωτέρω αναφερομένη επαύξηση της 
χωρητικότητας του ΧΥΤΑ, ήταν: 

• Περαιτέρω διαμόρφωση και εξομάλυνση των βραχωδών επιφανειών έτσι ώστε να 
καταστούν κατάλληλες από τεχνική άποψη για να δεχτούν την επένδυση με 
γεωσυνθετικά στεγανωτικά υλικά.  

• Συμπλήρωση του μετωπικού αναχώματος με υλικά έτσι ώστε να φτάσει στην 
προβλεπόμενη στάθμη της αρχικής μελέτης.  

• Κατασκευή φίλτρων στραγγιστηρίων με γεωτρήσεις στο παλιό απορριμματικό 
ανάγλυφο.  

• Τοποθέτηση αντλιών στο φρεάτιο συλλογής στραγγισμάτων και εργασίες 
ηλεκτροδότησής τους.  

• Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου και σωλήνα με σειρά φρεατίων. Τα όμβρια 
ύδατα παροχετεύονται Τα όμβρια παροχετεύονται μέσω δικτύου τάφρων και 
αγωγών προς τα κατάντη του χώρου.  

• Μεταφορά κλάδου του πρωτεύοντος δικτύου μεταφοράς βιοερίου σε νέα θέση.  
• Διάνοιξη νέας οδού πρόσβασης με κλίσεις γύρω στο 10% που θα συνδέει την 

υφιστάμενη οδό κατάντη του χώρου με τη στέψη του μετωπικού αναχώματος.  
Όσον αφορά τη Β φάση του ΧΥΤΑ Φυλής σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα του 
χώρου έχει αποκατασταθεί με την κατασκευή έργων τελικής κάλυψης – 
αποκατάστασης. Ένα μέρος της Β΄ Φάσης είναι ακόμα ενεργό και μπορεί να 
δεχτεί απορρίμματα.  

Όσον αφορά τώρα το έκτακτο κύτταρο, με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/36384/2096/14-
05-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΨΑ4653Π8-3ΤΕ) εγκρίθηκε η κατασκευή και λειτουργία έκτακτου 
κυττάρου χωρητικότητας 700.000m3. Το νέο αυτό έκτακτο κύτταρο έχει αδειοδοτηθεί 
και έχει αρχίσει να κατασκευάζεται σε περιοχή όμορη στα νοτιοανατολικά της Β φάσης 
του ΧΥΤΑ Φυλής. Πρόκειται για μία οικοπεδική έκταση περίπου 62,5 στρεμμάτων, η 
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οποία συνορεύει με το υφιστάμενο όριο της Β ΄φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής. Με τα έργα 
αυτά αξιοποιείται χώρος για λεκάνη ΧΥΤΑ οριζοντιογραφικής έκτασης 49,2 
στρεμμάτων περίπου (συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων δικτύων), ο 
οποίος εξασφαλίζει χωρητικότητα 700.000m3 (περίπου 595.000tn) και θα έχει 
διάρκεια ζωής περίπου πέντε (5) μήνες. Η ετήσια δυναμικότητα του ΧΥΤΑ ανέρχεται 
περίπου σε 1.500.000tn. Τα έργα τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί και βρίσκονται υπό 
υλοποίηση για το έκτακτο κύτταρο αφορούν στα ακόλουθα:  

• Έργα διαμόρφωσης της λεκάνης  
• Έργα στεγανοποίησης και Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων  
• Έργα διαχείρισης βιοαερίου και Έργα διαχείρισης ομβρίων  
• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης  

 
ΝΕΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Α-Β ΦΑΣΗΣ  
Ο ΕΔΣΝΑ ως Κύριος των έργων ΔΣΑ της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής προέβη σε 
προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Μελέτη, κατασκευή 
έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής 
διαχείρισης αποβλήτων». 
Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορούσε στην μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ 
φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης 
αποβλήτων εντός της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) 
Δυτικής Αττικής. Δια της δημοπρατούμενης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή επεδίωξε 
να εξεύρει προσωρινή (ενδιάμεση) λύση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της 
Αττικής, προκειμένου να δοθεί χρόνος για τη δρομολόγηση και υλοποίηση των 
προβλεπόμενων στον ΠΕΣΔΑ Αττικής συμπεριλαμβάνοντας και την τελική 
αποκατάσταση του χώρου.  
Η διαδικασία του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε και ανάδοχος των έργων ανακηρύχθηκε 
η Ένωση Οικονομικών Φορέων ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε – WATT A.E.  
Σύμφωνα με την τελική μελέτη προσφοράς τα νέα κύτταρα ΧΥΤΑ προβλέπεται να 
αναπτυχθούν στο βόρειο-δυτικό τμήμα του ΧΥΤΑ Φυλής, επί των υφιστάμενων 
κυττάρων της Α’ Φάσης και των κυττάρων Β3 – Β6 της Β’ Φάσης, και θα 
καταλαμβάνουν οριζοντιογραφική έκταση 63.725 m2. Η νέα λεκάνη ΧΥΤΑ θα χωρίζεται 
σε τρία (3) επιμέρους κύτταρα (Κ1 έκτασης 22.400 m2, Κ2 έκτασης 24.465 m2 και Κ3 
έκτασης 16.860 m2).  
Η συνολική χωρητικότητα των νέων κυττάρων θα ανέρχεται σε 4.153.000 m3, 
συμπεριλαμβανομένου του υλικού επικάλυψης (15%). Η χωρητικότητα αυτή αντιστοιχεί 
περίπου σε 3.322.400tn (με ειδικό βάρος απορριμμάτων 0,8tn/m3). Ημερησίως στο 
χώρο εισέρχονται 4.500-5.000tn/ημέρα (MO περίπου 4.800tn/ημέρα) και άρα ετησίως 
1.440.000tn/έτος – 1.600.000tn/έτος (ΜΟ περίπου 1.500.000tn/έτος), ήτοι περί τους 
125.000 tn/μήνα. Ως εκ τούτου τα νέα κύτταρα θα έχουν διάρκεια ζωής περίπου 26,6 
μήνες.  
Τα έργα τα οποία προβλέπεται να κατασκευαστούν στα νέα κύτταρα αφορούν στα 
ακόλουθα:  

• Έργα διαμόρφωσης της λεκάνης  
• Έργα στεγανοποίησης  
• Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων (συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία σε 

κινητή Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων) 
• Έργα διαχείρισης βιοαερίου  
• Έργα διαχείρισης ομβρίων 
• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης  
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Με την υλοποίηση των έργων αυτών οι εκτάσεις του ΧΥΤΑ Φυλής θα είναι ως 
ακολούθως:  

• Α Φάση: 387στρ. + 41στρ.= 428στρ. και Β Φάση: 390στρ. + 13στρ.= 403στρ.  
• Συνολική έκταση ΧΥΤΑ Φυλής 831στρ. (777+13+41 στρ.).  

 
Μη επικίνδυνα απόβλητα - κατάλογος ΕΚΑ  
Τα μη επικίνδυνα απόβλητα που οδηγούνται στον ΧΥΤΑ όπως αναφέρονται στους 
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς Όρους και σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 
Αποβλήτων είναι τα εξής: 
 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 
ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

190501 
Μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και 
παρομοίων αποβλήτων 

190502 
Μη λιπασματοποιημένο τμήμα ζωικών και φυτικών 
αποβλήτων 

190503 Προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών 

190604 
Προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία 
αστικών αποβλήτων 

190801 Εσχαρίσματα 

190802 Απόβλητα από την εξάμμωση 

191204 Πλαστικά και καουτσούκ 

191205 Γυαλί 

191212 
Άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μιγμάτων υλικών) από 
την μηχανική κατεργασία 

200110 Ρούχα 

200111 Υφάσματα 

200138 
Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 
37 

200141 Απόβλητα από καθαρισμό καμινάδων 

200199 Άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως 

200201 Άλλα δημοτικά απόβλητα  

200202 Χώματα και πέτρες 

200203 Άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 03 01 Ανάμεικτα αστικά απόβλητα (σύμμεικτα)  

20 03 02 Απόβλητα από αγορές 

20 03 03 Υπολείμματα από τον καθαρισμό των δρόμων 

200306 Απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων 

20 03 07 Ογκώδη απόβλητα 

20 03 99 Δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

Πίνακας 2 : ΕΚΑ παραλαμβανόμενων αποβλήτων ΧΥΤΑ 

Επισημάνσεις: 
1. Οι ΧΎΤ αποδέχονται αστικά και προσομοιάζοντα με αυτά απόβλητα. Δεν γίνονται 

αποδεκτά απόβλητα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται ως κωδικοί ΕΚΑ στον 
προαναφερόμενο πίνακα. 

2. Είναι να γίνουν αποδεκτά προς διάθεση απόβλητα που παράγονται από ενδεχόμενη 
επεξεργασία αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και 
εμπίπτουν στον κωδικό ΕΚΑ190305 «σταθεροποιημένα απόβλητα εκτός εκείνων 
που αναφέρονται στον κωδικό ΕΚΑ 190304», εφόσον πληρούν τα κριτήρια 
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αποδοχής της Απόφασης 2003/33/ΕΚ και της κΥΑ Η.Π.29407/3508/2002 (ΦΕΚ 
1572/Β) (π.χ. επεξεργασία στραγγισμάτων), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Δεν 
εξαιρούνται για διάθεση στο ΧΥΤ τα αποστειρωμένα επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς 
μολυσματικά (ΕΑΑΜ) του κωδικού ΕΚΑ 190203. 

3. Τα παραπροϊόντα που παράγονται από τη λειτουργία της ΜΕΣ είτε οδηγούνται προς 
διάθεση στον ΧΥΤΑ/Υ, ως εσωτερικό απόβλητο της εγκατάστασης, είτε οδηγούνται 
προς επεξεργασία σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση. 

4. Δεκτά προς τελική διάθεση θα γίνονται μόνο όσα απόβλητα παράγονται στην 
Περιφέρεια Αττικής. 

5. Βάσει της υπ΄αριθμ. ΗΠ29407/3508/2002 περί μέτρων και όρων για την υγειονομική 
ταφή των αποβλήτων, επισημαίνεται ότι για κάθε άλλο κωδικό ΕΚΑ που δεν 
συμπεριλαμβάνεται στον ανωτέρω πίνακα, θα τηρείται η διαδικασία αποδοχής του 
και θα λαμβάνει χαρακτηρισμό επιπέδου 1, 2, 3 προκειμένου να εξεταστεί αν γίνεται 
αποδεκτό στον ΧΥΤΑ. Για την αποδοχή του απαιτείται η διενέργεια όλων των 
απαιτούμενων δοκιμών όπως π.χ. εκπλυσιμότητα, εξέταση ιδιοτήτων βάσει χημικών 
αναλύσεων, συμπεριφοράς του αποβλήτου κ.λπ. 

6. Για την αποδοχή προς τελική διάθεση οιονδήποτε κατοπτρικών ζευγών 
καταχωρήσεων κατά ΕΚΑ (mirror entries) απαιτείται να συνοδεύονται από 
πιστοποιημένη ανάλυση διαπιστευμένου εργαστηρίου με ευθύνη του παραγωγού 
των αποβλήτων (πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14899) όταν ο παραγωγός είναι παραγωγική 
δραστηριότητα που αδειοδοτείται περιβαλλοντικά (επιχείρηση ή εγκατάσταση), το 
οποίο θα αποδεικνύει ότι ο κωδικός ΕΚΑ που αντιστοιχεί στη μη επικίνδυνη εκδοχή 
ζεύγους κωδικών αποβλήτων (κατοπτρικό ζεύγος) δεν έχει τις ιδιότητες του 
Παραρτήματος ΙΙ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ της Αριθμ. 
Η.Π.13588/725/2006 Υπουργικής Απόφασης. 

7. Προσδιορίζεται ότι η ποσότητα των βιομηχανικών ή άλλων αποβλήτων που θα 
γίνονται αποδεκτά στους ΧΥΤΑ θα ανέρχεται σε 1% επί της συνολικής εισερχόμενης 
ποσότητας του προηγούμενου έτους. 

 
➢ ΈΡΓΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:  
Στο πλαίσιο του ανωτέρω αναφερόμενου διαγωνισμού του ΕΔΣΝΑ («Μελέτη, 
κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και 
μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων») προβλέπονται και έργα μεταβατικής 
διαχείρισης. Η ένταξη των έργων αυτών προμήθεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
μεταβατικής λύσης επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων που αναπτύσσεται 
σε έγγραφο του ΥΠΕΝ/ΑΝΠΓ/79698/6232 με ημερομηνία 9-11-2018 δίνει την λύση 
στην υποχρέωση του ΕΔΣΝΑ έναντι των Δήμων της Αττικής να διαθέτει εγκαταστάσεις 
για τη επεξεργασία των προ διαλεγμένων βιοαποβλήτων του ταχέως 
αναπτυσσόμενου καφέ κάδου.  
Τα έργα μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με την Τελική Προσφορά 
προβλέπεται να κατασκευαστούν σε μία περιοχή συνολικής έκτασης περίπου έκτασης 
22,5στρ. Η έκταση είναι όμορη με το αδειδοτημένο έκτακτο κύτταρο ΧΥΤΑ με την με 
ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/36384/2096/14-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΨΑ4653Π8-3ΤΕ), μεταξύ των 
αποκατεστημένων κυττάρων της Β’ Φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής και των εγκαταστάσεων 
της ΒΕΑΛ. Οι εγκαταστάσεις για την επεξεργασία των αποβλήτων θα καταλαμβάνουν 
περίπου 17στρ και θα περιλαμβάνουν:  

• Υποδοχή των αποβλήτων  
• Μηχανική επεξεργασία η οποία περιλαμβάνει:  

✓ Σύστημα διάνοιξης σάκων, για το άνοιγμα των κλειστών σάκων εντός των 
οποίων θα παραλαμβάνονται τα απόβλητα  
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✓ Κόσκινο διαχωρισμού, για το διαχωρισμό του κλάσματος των οργανικών  
✓ Ανάκτηση ανακυκλώσιμων σε ποσοστό κατ’ ελάχιστο 3% κ.β. επί των 

εισερχόμενων υπολειμματικών/σύμμεικτων Α.Σ.Α  
• Βιολογική επεξεργασία  
• Εξευγενισμό του κομπόστ ή κομπόστ τύπου Α (ραφιναρία), η οποία 

περιλαμβάνει:  
✓ Κόσκινο  
✓ Βαρυμετρική τράπεζα  

Σε όλα τα στάδια επεξεργασίας δεν γίνεται ανάμιξη υπολειμματικών/σύμμεικτων Α.Σ.Α 
και προδιαλεγμένων βιοααποβλήτων. Ο Εξοπλισμός Μεταβατικής Διαχείρισης θα 
διαχειρίζεται σύμμεικτα/υπολειμματικά ΑΣΑ ή/και προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα (ΒΑ) 
όπως θα συλλέγονται από τα δημοτικά δίκτυα χωριστής συλλογής ΒΑ (καφέ κάδος) 
υπολείμματα τροφών, λαϊκές αγορές, κ.λπ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ΤΔ, ο 
εξοπλισμός μεταβατικής λύσης θα δέχεται σύμμεικτα/υπολειμματικών Α.Σ.Α ή/και 
προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα και θα σχεδιαστεί για δυναμικότητα αποβλήτων 
ποσότητας κατ΄ ελάχιστο 20.000 τόνων ετησίως. Ειδικά για το ρεύμα των 
βιοαποβλήτων, είναι δυνατό να επεξεργαστεί και μια ποσότητα κλαδιών/πράσινων 
αποβλήτων της τάξης των 2.000 έτος, η οποία βελτιώνει το πορώδες του υλικού που 
οδηγείται προς κομποστοποίηση, τον λόγο C/N αλλά και την υγρασία. Κατ’ επέκταση, 
αναβαθμίζονται με τον τρόπο αυτό τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος.  
Η λειτουργία των έργων μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων θα είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τις υποδομές του ΧΥΤΑ Φυλής, ο οποίος εντάσσεται σήμερα στην 
ΟΕΔΑ Φυλής (η οποία αποτελεί τμήμα της ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής). Η έκταση της ΟΕΔΑ 
Φυλής θα ανέλθει σε 1.085 στρ. (από τα 1.062,5 που είναι σήμερα), χωρίς όμως αυτό 
να επηρεάζει τη συνολική έκταση τη ς ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής. 
 
➢ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Εκτός από τα έργα των νέων κυττάρων ΧΥΤΑ και τα έργα μεταβατικής διαχείρισης, στο 
πλαίσιο του ανωτέρω αναφερόμενου διαγωνισμού του ΕΔΣΝΑ («Μελέτη, κατασκευή 
έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής 
διαχείρισης αποβλήτων») προβλέπονται και έργα αποκατάστασης τμημάτων των ΧΥΤΑ 
που μέχρι σήμερα δεν έχουν αποκατασταθεί.  
Τα έργα αποκατάστασης, αφορούν δύο περιοχές στην ΟΕΔΑ συνολικής έκτασης 
121.200,00 m2. Πρόκειται για την περιοχή του κυττάρου Αθηνών, συνολικής έκτασης 
61.400,00 m2, η οποία περιλαμβάνει ένα τμήμα του ήδη αποκαταστημένου ΧΥΤΑ ΙΙ 
Άνω Λιοσίων (περίπου 49.400m2) και νέο όμορο τμήμα έκτασης περίπου 12.000m2. Η 
δεύτερη περιοχή είναι η περιοχή Δέμα, συνολικής έκτασης 59.800,00 m2, η οποία 
περιλαμβάνει ένα τμήμα του ήδη αποκαταστημένου ΧΥΤΑ Ι Άνω Λιοσίων (περίπου 
31.800m2), νέο όμορο τμήμα έκτασης περίπου 24.000m2 και ένα πολύ μικρό τμήμα του 
ΧΥΤΑ ΙΙ έκτασης περίπου 4.000m2.  
Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση 
των υπό μελέτη εκτάσεων ΧΥΤΑ αφορούν:  

• Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης τελικής επιφάνειας των 
κυττάρων  

• Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης στην συνολική έκταση  
• Έργα εκτροπής και διαχείρισης ομβρίων  
• Έργα διαχείρισης βιοαερίου  
• Έργα πρασίνου και άρδευσης συμπεριλαμβανομένων των εργασιών 

προετοιμασίας του υποβάθρου για τις φυτεύσεις  
• Διαμόρφωση οδών πρόσβασης  
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• Εργασίες ηλεκτροφωτισμού  
Με την υλοποίηση των έργων αυτών οι εκτάσεις των αποκαταστημένων ΧΥΤΑ Ι και ΙΙ 
Άνω Λιοσίων θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:  

• ΧΥΤΑ Ι: 227στρ. + 24στρ = 251στρ και ΧΥΤΑ ΙΙ: 323στρ + 12στρ= 335στρ.  
• Συνολική έκταση αποκαταστημένου ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων περίπου 586στρ., ήτοι 

επιπλέον έκταση 36στρ. αποκατεστημένων εκτάσεων, έναντι της υφιστάμενης 
έκτασης των περίπου 550στρ.  

Επίσης έργα αποκατάστασης θα γίνουν και στα τμήματα του ΧΥΤΑ Φυλής (τα οποία 
δεν είναι σήμερα αποκατεστημένα) και στο έκτακτο κύτταρο, μετά την ολοκλήρωση της 
λειτουργίας τους.  
Ο σχεδιασμός των έργων αποκατάσταση για τον ΧΥΤΑ Φυλής θα γίνει με γνώμονα την 
ομαλή επανένταξή του στο φυσικό περιβάλλον, την ελαχιστοποίηση των όποιων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την απόδοση του χώρου σε νέες ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες. Οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνονται σταδιακά σε κάθε τμήμα που 
θα ολοκληρώνεται, μέχρι την τελική αποκατάσταση του χώρου και τη συνολική 
επανένταξή του στο περιβάλλον. Οι εργασίες αποκατάστασης θα περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα:  

• Έργα τελικής κάλυψης  
• Έργα συλλογής, μεταφοράς βιοαερίου  
• Έργα συλλογής - μεταφοράς στραγγισμάτων  
• Έργα πρασίνου και άρδευσης  
• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης  

 
➢ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΕΜΑΚ)  
Το ΕΜΑΚ χωροθετείται ενός των ορίων της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, και συγκεκριμένα 
στην ΟΕΔΑ Λιοσίων, σε έκταση περίπου 144στρ. Το ΕΜΑΚ, σύμφωνα με την 
τελευταία εκδοθείσα ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/81546/3192/5-08-2020 (ΑΔΑ: ΦΛΥ54653Π8-ΖΩΗ): 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Εργοστάσιο 
Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων Άνω Λιοσίων του Ν. 
Αττικής»  

✓ σήμερα δύναται να επεξεργασθεί: α) 365.000 tn/έτος σύμμεικτων ΑΣΑ, και β) 
ποσότητα της τάξης των 125.000 tn/έτος χωριστά συλλεχθέντων 
βιοαποβλήτων (πράσινα, κλαδέματα) που συμβάλλουν στην κομποστοποίηση 
του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος των ΑΣΑ  

✓ με την υλοποίηση της προβλεπόμενης από την ανωτέρω αναφερόμενη 
απόφαση τροποποίησης, το έργο θα δύναται να επεξεργασθεί: α) 350.000 
tn/έτος σύμμεικτων ΑΣΑ με σκοπό το διαχωρισμό αποβλήτων προς 
ανακύκλωση και ανάκτηση άλλου είδους, και την κομποστοποίηση, και β) 
100.000 tn/έτος προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων με σκοπό την παραγωγή 
κομπόστ υψηλής ποιότητας.  

Οι κύριες εγκαταστάσεις του ΕΜΑΚ, εντός των οποίων λαμβάνουν χώρα οι διεργασίες 
επεξεργασίας ΑΣΑ είναι οι ακόλουθες:  

• Είσοδος – Ζυγιστήριο  
• Κτίριο Υποδοχής Αποβλήτων («Απορριμμάτων») Ζυγιστήριο  
• Κτίριο Μηχανικής Διαλογής  
• Κτίριο Υποδοχής και Δοσομέτρησης Πράσινων αποβλήτων και μη 

κομποστοποιημένου κλάσματος  
• Υπόστεγο αποθήκευσης πράσινων αποβλήτων  



25 

 

• Κτίριο Διαχωρισμού Ευμεγέθους Κλάσματος  
• Κτίριο Συμπίεσης Άχρηστων Μετάλλων  
• Κτίριο Κομποστοποίησης  
• Κτίριο Ραφιναρίσματος (εξευγενισμού) Κομπόστ (Ραφιναρία)  
• Πλατεία Χουμοποίησης και Αποθήκευσης Κομπόστ  
• Μονάδα Συσκευασίας και Τυποποίησης Κοπόστ  
• Χώρος Δεματοποίησης Απορριμματογενούς Καυσίμου  
• Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων  
• Σταθμός Αποθήκευσης Χημικών  
• Κτίριο Διοίκησης  
• Κτίριο Αποθήκης - Συνεργείου  
• Δεξαμενή Πυρόσβεσης  

 
Εισερχόμενα προς επεξεργασία απόβλητα 
Τα εισερχόμενα στο έργο απόβλητα είναι κατά κύριο λόγο σύμμεικτα ΑΣΑ και 
προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα, καθώς και απόβλητα από ΔσΠ για τα οποία κρίνεται 
απαραίτητη η επεξεργασία προς βελτίωση της ποιότητας και εμπορική τους αξίας. 
 
 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 Πλαστική συσκευασία 

15 01 03 Ξύλινη συσκευασία 

15 01 04 Μεταλλική συσκευασία 

15 01 05 Συνθετική συσκευασία 

15 01 06 Μεικτή συσκευασία 

15 01 07 Γυάλινη συσκευασία 

15 01 09 Συσκευασία από υφαντουργικές ύλες 

15 02 03 
Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα 
σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα 
αναφερόμενα στο σημείο15 02 02  

19 12 01 Χαρτί και χαρτόνι 

19 12 02 Σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 03 Μη σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 04 Πλαστικά και καουτσούκ 

19 12 05 Γυαλί 

19 12 07 
Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 
06 

19 12 08 Υφαντικές ύλες 

19 12 12 
Άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) 
από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων 
που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 11  

20 01 01 Χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 Γυαλιά 

20 01 08 
Βιοαποκοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων 
ενδιαίτησης 

20 01 10 Ρούχα 

20 01 11 Υφάσματα 

20 01 25 Βρώσιμα έλαια και λίπη 

20 01 38 
Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 
37 
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20 01 39 Πλαστικό μέταλλα 

20 01 40 
Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα (απόβλητα κήπων και 
πάρκων  

20 02 01 Άλλα δημοτικά απόβλητα  

20 03 01 Ανάμεικτα αστικά απόβλητα (σύμμεικτα)  

20 03 02 Απόβλητα από αγορές 

20 03 03 Υπολείμματα από τον καθαρισμό των δρόμων 

20 03 07 Ογκώδη απόβλητα 

20 03 99 Δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

Πίνακας 3 : ΕΚΑ παραλαμβανόμενων αποβλήτων ΕΜΑΚ 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
i. Τα απόβλητα του κεφαλαίου 15 γίνονται αποδεκτά στο έργο μόνο στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: α) αδυναμία αξιοποίησής τους σε διαδικασίες ανακύκλωσης ή άλλου 
είδους ανάκτησης σε άλλες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, ή β) 
δυνατότητα αξιοποίησής τους στην κομποστοποίηση. 

ii. Τα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα του υποκεφαλαίου 20 01 εισέρχονται στο 
έργο μόνο σε περίπτωση αδυναμίας αξιοποίησής τους σε διαδικασίες 
ανακύκλωσης ή άλλου είδους ανάκτησης σε άλλες εγκαταστάσεις διαχείρισης 
αποβλήτων. 

iii. Τα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα του υποκεφαλαίου 19 12, εισέρχονται στο 
έργο μόνο σε περιπτώσεις αδυναμίας αξιοποίησής τους από μονάδες 
ανακύκλωσης ή ανάκτησης, και εφόσον εκτιμάται ότι απαιτείται η περαιτέρω 
επεξεργασία τους στο έργο, προς διαχωρισμό του κλάσματος που δύναται να 
αξιοποιηθεί σε ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση από το οδηγούμενο προς 
διάθεση σε ΧΥΤ. 

iv. Τα απόβλητα με κωδικούς 20 01 08 και 20 02 01 χρησιμοποιούνται κατά 
προτεραιότητα για την παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας, ενώ εισέρχονται σε 
τμήματα που επεξεργάζονται σύμμεικτα ΑΣΑ μόνον εφόσον περιέχουν υψηλό 
ποσοστό προσμίξεων. 

v. Τα απόβλητα με κωδικό 20 01 38 αφορούν μη ογκώδη και άνευ κατεργασίας 
υπολείμματα από φυσικό ξύλο (όχι έπιπλα και ογκώδη οικιακά απόβλητα). 

vi. Τα απόβλητα με κωδικό 20 03 02 αφορούν μόνο βιοαποδομήσιμα απόβλητα 
προσομοιάζοντα μ’ αυτά των κωδικών 20 01 08 και 20 02 01. 

vii. Οι καταχωρήσεις που λήγουν σε 99 αφορούν απόβλητα για τα οποία δεν είναι 
εφικτή ούτε εύλογη η αντιστοίχιση σε οποιαδήποτε από τις λοιπές καταχωρίσεις 
του ΕΚΑ. Προκειμένου τα εν λόγω απόβλητα να γίνονται δεκτά εντός του γηπέδου 
του έργου θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι για την κατάταξή τους σε κωδικό που 
λήγει σε 99 έχει ακολουθηθεί η διαδικασία ταξινόμησης του Κεφαλαίου 1.2 του 
Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθ. 2018/C124/01 Ανακοίνωσης της Επιτροπής. 

 
Εξερχόμενα υλικά - Προϊόντα και παραπροϊόντα ΕΜΑΚ  
Τα εξερχόμενα από το έργο υλικά, προϊόντα και παραπροϊόντα (στερεά απόβλητα ή 
γενικότερα απόβλητα υφιστάμενα διαχείριση στερεών αποβλήτων) κατά τη λειτουργία 
του είναι κυρίως:  

• Ανακυκλώσιμα απόβλητα που προκύπτουν από την μηχανική επεξεργασία.  
• Απορριμματογενές καύσιμο (SRF ή RDF)  
• Απόβλητα από την αερόβια χώνευση, συμπεριλαμβανομένου του κομπόστ 

τύπου Α (ΕΚΑ 1905 03)  
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• Απόβλητα ελαίων από μηχανήματα του έργου (κωδικοί 13 02 06*, 13 01 11*, 13 
07 01*) και απορροφητικά υλικά αντιμετώπισης διαρροών τους (κωδικός 15 02 
02*).  

• Απόβλητα παραγόμενα από τη λειτουργία του εξοπλισμού της εγκατάστασης και 
τις διαδικασίες μείωσης των εκπεμπόμενων ρυπαντών (φίλτρα, απορροφητικά 
υλικά κλπ).  

• Απόβλητα αστικού τύπου από το προσωπικό του έργου, που εντάσσονται σε 
είδη τα οποία δεν επιτρέπεται να εισέλθουν προς επεξεργασία στο έργο, όπως 
χωριστά συλλεγέντα απόβλητα συσκευασίας, που εμπίπτουν κεφάλαιο 15 του 
ΕΚΑ.  

Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται αναλυτικά τα παραγόμενα προϊόντα και 
παραπροϊόντα του ΕΜΑΚ και οι αντίστοιχοι κωδικοί ΕΚΑ. 
 

Προϊόντα και παραπροϊόντα ΕΜΑΚ 

Απόβλητα προερχόμενα από επεξεργασία αποβλήτων και συνοδές 
διεργασίες 

19 05 01 
Μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και 
παρόμοιων αποβλήτων 

19 05 02 
Μη λιπασματοποιημένο τμήμα ζωικών και φυτικών 
αποβλήτων 

19 05 03 
Προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών 
(κόμποστ τύπου Α) 

19 08 05 Λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 

19 12 01 Χαρτί και χαρτόνι 

19 12 02 Σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 03 Μη σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 04 Πλαστικά και καουτσούκ 

19 12 05 Γυαλί 

19 12 07 
Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 
06 

19 12 10 
Καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από 
απορρίμματα) (RDF) 

19 12 12 
Άλλα απόβλητα περιλαμβανομένων μιγμάτων υλικών από 
τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 191211 (άχρηστα) 

Απόβλητα προερχόμενα από τη λειτουργία και συντήρηση των 
εγκαταστάσεων του έργου 

13 01 11* Συνθετικά υδραυλικά έλαια 

13 02 06* 
Συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 
λίπανσης 

15 02 02* 

Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων 
(συμπεριλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν 
προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, 
προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από 
επικίνδυνες ουσίες 

16 01 03 Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

16 01 07 Φίλτρα λαδιού 

16 06 01 Μπαταρίες Μολύβδου 

16 06 05 Άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές 

17 04 11 
Καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 
17 04 10 

20 01 02 Γυαλί 
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20 01 36 
Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 0121 και 20 
0123 

20 03 07 Ογκώδη απόβλητα 

Πίνακας 4 : ΕΚΑ προϊόντων & παραπροϊόντων ΕΜΑΚ 
 

➢ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)  

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Άνω Λιοσίων και των 
αποκατεστημένων ΧΥΤΑ Ι και ΙΙ Άνω Λιοσίων προβλέπεται η εγκατάσταση Μονάδων 
παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ειδικότερα προβλέπεται η εγκατάσταση 
επί των αποκατεστημένων απορριμματικών αναγλύφων συνολικά 16 Φωτοβολταϊκών 
Σταθμών (Φ/Β) ισχύος 499,95kW έκαστος και άρα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς θα 
ανέρχεται περίπου σε 8MW, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις 
της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής.  
Οι Φ/Β σταθμοί θα εγκατασταθούν σε διαφορετικές θέσεις επί των αποκατεστημένων 
απορριμματικών αναγλύφων, οι οποίες θα απέχουν περισσότερο από 150μ μεταξύ 
τους.  
Τα υποσυστήματα τα οποία θα εγκατασταθούν σε κάθε έναν από τους Φ/Β σταθμούς 
είναι:  

• Το σύστημα στήριξης των Φ/Β στοιχείων.  
• Το σύστημα στήριξης εσχαρώσεων καλωδίων DC, AC, MT, τηλεπικοινωνιών.  
• Η βάση στήριξης μετατροπέων και υποσταθμού ΜΤ.  
• Η βάση στήριξης πυλώνων παρακολούθησης CCTV και αλεξικέραυνων.  
• Το σύστημα στήριξης όδευσης γειώσεων  

Λόγω των θέσεων εγκατάστασης για όλα τα συστήματα στήριξης θα 
πραγματοποιηθούν μόνο επιφανειακές εκσκαφές οι οποίες δεν θα επηρεάσουν την 
μεμβράνη του αποκατεστημένου κυττάρου και τοποθετούνται σε αποστάσεις 
τουλάχιστον 2 μέτρων από γεωτρήσεις συλλογής βιοαερίου ή δειγματοληψίας νερού 
και στραγγισμάτων.  
Για κάθε φ/β σταθμό θα εγκατασταθεί προκατασκευασμένος οικίσκος στέγασης του 
Υποσταθμού ανύψωσης τάσης ο οποίος θα περιλαμβάνει τον ηλεκτρομηχανολογικό 
εξοπλισμό και θα τοποθετηθεί σε επιφανειακή πλάκα σκυροδέματος. 
 
➢ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Όπως έχει προαναφερθεί εντός των ορίων της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής υπάρχουν και 
εγκαταστάσεις οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μελέτης, αφού, είτε 
είναι ιδιωτικά, είτε ενώ είναι κυριότητας ΕΔΣΝΑ η διαχείρισή τους γίνεται από άλλους 
φορείς. Για λόγους πληρότητας όμως της μελέτης, ειδικά και όσον αφορά την εκτίμηση 
και αξιολόγηση των επιπτώσεων από το σύνολο των έργων της ΟΕΔΑ, ακολούθως 
παρατίθεται τεχνική περιγραφή και των έργων αυτών.  
 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
(ΒΕΑΛ ΑΕ):  
Σύμφωνα με ΜΠΕ του έργου, βάσει της οποίας εκδόθηκε η σε ισχύ ΑΕΠΟ 
28653/6.6.2016 (ΑΔΑ 6ΘΩΝ4653Π8-ΦΛΟ), η μονάδα αξιοποιεί το βιοαέριο το οποίο 
παράγεται από τον ΧΥΤΑ Λιοσίων. Η εγκατάσταση καλύπτει μία έκταση 7στρ. και 
αποτελείται από:  

• δώδεκα (12) μηχανές εσωτερικής καύσης με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 
14,916 MW (Α’ Φάση) και τέσσερις (4) μηχανές εσωτερικής καύσης με συνολική 



29 

 

εγκατεστημένη ισχύ 10,96 MW και μέγιστη ισχύ παραγωγής ίση με 10,661 MW 
(Β’ Φάση)  

• Επιπρόσθετα, στον σταθμό γίνεται ανάκτηση θερμικής ενέργειας 4,0 MW 
περίπου, η οποία χρησιμοποιείται για την κάλυψη των θερμικών χρήσεων εντός 
του ΧΥΤΑ.  

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ) ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ):  
Σύμφωνα με ΜΠΕ του έργου, βάσει της οποίας εκδόθηκε η σε ισχύ ΑΕΠΟ 
174810/11.09.2014 (ΑΔΑ: 606Ρ0-ΚΛ8), η εγκατάσταση καλύπτει μία έκταση 6,6στρ. 
Πρόκειται για εγκατάσταση στην οποία γίνεται θερμική επεξεργασία επικίνδυνων 
αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες και προσομοιαζόντων με αυτά, από όλο τον 
ελλαδικό χώρο και έχει δυναμικότητα 30tn/ημέρα. Περιλαμβάνει δύο γραμμές 
αποτέφρωσης, δυναμικότητας 15tn/ημέρα η κάθε μία, οι οποίες λειτουργούν 
ανεξάρτητα η μία από την άλλη, χωρίς πρόβλεψη εφεδρικής γραμμής.  

 
Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος, 
στάθμης θορύβου, δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις: 

- Αέρια απόβλητα: Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981), ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/2007 
(ΦΕΚ 920/Β/2007), Κ.Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488/Β/2011) 

- Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009 (ΦΕΚ 2075/Β/2009), ΚΥΑ 
5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997), ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011), 
Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ 138/Β/1965), ΚΥΑ 4859/726/2001 (ΦΕΚ 
253/Β/2001), Κ.Υ.Α. 50388/2704/Ε103/2003 (ΦΕΚ 1866/Β/2003) 

- Στερεά απόβλητα: Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), ΚΥΑ13588/725/2006 (ΦΕΚ 
383/Β/2006), ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006), ΚΥΑ οικ.62952/5384/2016 
(ΦΕΚ 4326/B/2016), ΚΥΑ οικ.114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997), ΚΥΑ 
Η.Π.50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003), Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001), ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2011 (ΦΕΚ 1312/Β/2011) 

- Θόρυβος & Δονήσεις: ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/2003), Π.Δ. 1180/1981 
(ΦΕΚ 293/Α/1981), ΥΑ 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β/1978), ΥΑ 56206/1613 (ΦΕΚ 
570/Β/1986), ΥΑ 69001/1921 (ΦΕΚ 51/Β/1988), ΥΑ Η.Π. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 
286/Β/2007), ΥΑ 13568/724/2006 (ΦΕΚ 384/Β/2006) 

 
Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρμόζονται: 
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. 

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

5. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου με 
μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με το Δήμο. 

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

7. Για τις εργασίες κατασκευής τόσο του έκτακτου κυττάρου όσο και των κυττάρων 
Κ1, Κ2 και Κ3, να εφαρμοστούν οι εγκεκριμένες μελέτες. 

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

9. 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. 

10. Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) από τις 
κατασκευαστικές εργασίες να διατεθούν σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 
διαχείρισης ΑΕΚΚ, ενώ ειδικότερα τα χωματουργικά προϊόντα εκσκαφής είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και ως υλικό κάλυψης ΧΥΤΑ/Υ, σε περίπτωση 
καταλληλότητας τους προς τούτο. 

11. Δεν επιτρέπεται η έστω και προσωρινή απόθεση υλικών που σχετίζονται με το 
έργο (υλικά προς χρήση σ’ αυτό ή προερχόμενα από εργασίες του) εντός 
τμημάτων του υδρογραφικού δικτύου (φυσικού ή τεχνητού), καθώς και εκτός της 
ζώνης κατάληψης του έργου. 

12. Απαιτούμενα υλικά μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα 
λατομεία της περιοχής από τις τυχόν λατομικές περιοχές που έχουν οριοθετηθεί 
στην περιοχή μελέτης, ή από υπάρχοντες εγκεκριμένους δανειοθαλάμους.  

13. Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 
179/Α/2001) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές 
πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης. 

14. Η διαχείριση τυχόν επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ο 
Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Β/2012), η ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) που 
ορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης, η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) 
για τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης, και η ΚΥΑ οικ. 62952/5384/2016 
(ΦΕΚ 4326/Β/2016) του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων. 

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

16. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και μηχανημάτων. 
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17. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές 
καυσαερίων μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου. 

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

      Υ.Α.2640/270/1978 (ΦΕΚ689/Β/1978), Υ.Α.56206/1613/1986 (ΦΕΚ570/Β/1986), 
Υ.Α.69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751/Β/1988) [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
10399Φ5.3/361/1991, (ΦΕΚ 359/Β/1991)] και Υ.Α.765/1991/ΦΕΚ81/Β/1991 
[όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. Β 11481/523/1997, (ΦΕΚ 
295/Β/1997)]. Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην 
Υ.Α.17252/1992 [(ΦΕΚ395/Β/1992), όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 
210474/2012, (ΦΕΚ 204/Β/2012)]. Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 
1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981). 

19. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και μηχανήματα να συλλέγονται και να 
απομακρύνονται από τους χώρους του έργου και να διατίθενται μέσω Συστημάτων 
Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 116/2004 [(ΦΕΚ 
81/Α/2004), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 15540/548/Ε103/2012 (ΦΕΚ 
945/Β/2012)]. 

20. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 
109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/2004). 

21. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων, κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε 
παρακείμενες περιοχές και να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από την 
πυροσβεστική υπηρεσία. 

22. 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. 

23. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών. 
24. 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.Δ. 82/2004 (ΦEK 
64/A/2004). 

25. Κατά τη διάρκεια των εργασιών να υφίσταται άμεσα διαθέσιμος εξοπλισμός 
αντιρρύπανσης, όπως απορροφητικά υλικά, αντλητικές συσκευές, δοχεία 
αποθήκευσης αποβλήτων, καθώς και πρόβλεψη για απομάκρυνση όσων εκ των 
αποβλήτων δεν είναι δυνατόν να υποστούν διαχείριση εντός της ΟΕΔΑ Δυτικής 
Αττικής, από αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης των εν λόγω ειδών αποβλήτων. 

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

27. 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 
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κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω 
δραστηριότητα. 

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

29. Να διερευνηθούν φαινόμενα τυχόν διαρροών από τον ΧΥΤΑ και εφόσον 
εντοπιστούν να κατασκευαστούν συστήματα μόνωσης έτσι ώστε να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε διαρροή βιοαερίου ή στραγγισμάτων. Να τηρηθούν τα αναφερόμενα 
στους όρους 153 και 154. 

30. Κατά την υλοποίηση των έργων αναβάθμισης του ΕΜΑΚ και ως τον προς 
αντικατάσταση εξοπλισμό του, που έρχεται σε επαφή με απόβλητα 
(βιοαντιδραστήρες, μηχανές ανάδευσης κομπόστ κλπ), θα πρέπει προ της 
απομάκρυνσής του από την παρούσα θέση του να υποβληθεί στην ΔΙΠΑ του 
ΥΠΕΝ Τεχνική Μελέτη Περιβάλλοντος (ΤΕΠΕΜ) της παρ. 2 του άρθρου 7 του 
Ν.4014/2011, σχετικά με τη διαχείρισή του μετά την απομάκρυνση. 

 
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
➢ ΕΜΑΚ 
Στερεά Απόβλητα 

31. Η διαχείριση των εισερχόμενων και εξερχόμενων από το έργο μη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των εκάστοτε εν ισχύ 
Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και Περιφερειακού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής.  

32. Κατά τη διεξαγόμενη στο έργο μηχανική και βιολογική επεξεργασία των σύμμεικτων 
ΑΣΑ να τηρούνται οι προβλέψεις των ΚΥΑ οικ.114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) 
και ΚΥΑ οικ.56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β/2014) όπως εκάστοτε ισχύουν.  

33. Ο χώρος υποδοχής σύμμεικτων ΑΣΑ πρέπει να διαθέτει χωρητικότητα που 
εξασφαλίζει τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης ποσότητας που αντιστοιχεί 
σε μέση εισροή τουλάχιστον δύο (2) ημερών, ενώ ο χρόνος παραμονή των 
αποβλήτων στον ως άνω χώρο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) συνεχή 
εικοσιτετράωρα.  

34. Ο χώρος υποδοχής σύμμεικτων ΑΣΑ πρέπει να είναι εξοπλισμένος με θύρες στις 
θέσεις εκφόρτωσης των απορριμματοφόρων οχημάτων, οι οποίες θα ανοίγουν 
μόνο κατά το χρόνο που είναι απαραίτητος για την εκφόρτωση των τελευταίων.  

35. Το τμήμα του έργου που αφορά την επεξεργασία σύμμεικτων ΑΣΑ επιτρέπεται να 
υποδέχεται τα ακόλουθα είδη αποβλήτων (οι κωδικοί ΕΚΑ παρουσιάζονται 
ανωτέρω στον Πίνακα 3 της παρούσας εισήγησης) :  

• Σύμμεικτα ΑΣΑ.  

• Υπόλειμμα ΚΔΑΥ, εφόσον εκτιμάται ότι από την επεξεργασία του στο έργο 
είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί η ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση.  

• Υπόλειμμα άλλων μονάδων βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον 
εκτιμάται ότι από την επεξεργασία του στο έργο είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί 
η ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση.  

36. Το τμήμα του έργου που χρησιμοποιείται για παραγωγή κομπόστ υψηλής 
ποιότητας επιτρέπεται να υποδέχεται χωριστά συλλεγέντα βιοαπόβλητα του 
κεφαλαίου 20 του ΕΚΑ, καθώς και βιοαποδομήσιμα απόβλητα του ως άνω 
κεφαλαίου εκ των αναφερόμενων στον Πίνακα 3 της παρούσας εισήγησης, εφόσον 
χρησιμεύουν ως υλικό δομής στη διεργασία κομποστοποίησης των βιοαποβλήτων.  

37. Τα κύρια εξερχόμενα από το έργο είδη στερεών αποβλήτων είναι τα ακόλουθα (οι 
κωδικοί ΕΚΑ παρουσιάζονται ανωτέρω στον Πίνακα 4 της παρούσας εισήγησης) :  
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• Ανακυκλώσιμα απόβλητα που προκύπτουν από τη μηχανική επεξεργασία.  

• Απορριμματογενές καύσιμο (SRF ή RDF).  

• Απόβλητα από την αερόβια χώνευση, συμπεριλαμβανομένου του κομπόστ 
τύπου Α.  

• Υπολείμματα της επεξεργασίας, μη αξιοποιήσιμα για ανακύκλωση ή άλλου 
είδους ανάκτηση, προς διάθεση σε ΧΥΤΑ/Υ.  

• Απόβλητα παραγόμενα από τη λειτουργία του εξοπλισμού της εγκατάστασης 
και τις διαδικασίες μείωσης των εκπεμπόμενων ρυπαντών (φίλτρα, 
απορροφητικά υλικά, έλαια κλπ).  

• Απόβλητα αστικού τύπου από τις δραστηριότητες του προσωπικού του 
έργου, που δεν δύνανται να υποστούν διαχείριση στις εγκαταστάσεις του 
έργου.  

38. Να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου του 
χαρακτήρα και σύστασης των αποβλήτων (μακροσκοπικός έλεγχος, έλεγχος 
κωδικών ΕΚΑ, πραγματοποίηση αναλύσεων) που εισέρχονται στο έργο, προ της 
έναρξης της μηχανικής επεξεργασίας τους.  

39. Το παραγόμενο από το έργο κομπόστ τύπου Α προκειμένου να αξιοποιηθεί στην 
επιτρεπόμενη χρήση του, πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 
οικ.56366/4351/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, ενώ στην αντίθετη περίπτωση 
θεωρείται υπόλειμμα προς διάθεση σε ΧΥΤΑ/Υ. Οι σχετικές οριακές τιμές και τα 
αντίστοιχα πρότυπα εργαστηριακών ελέγχων για το κομπόστ τύπου Α δίνονται 
στον ακόλουθο πίνακα:  

 
 

40. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κομπόστ που παράγεται από προδιαλεγμένα 
βιοαπόβλητα θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές της Απόφασης 
2006/799/ΕΚ, περί οικολογικών κριτηρίων και σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης 
και εξακρίβωσης για την απονομή κοινοτικού οικολογικού σήματος (Eco-Label) σε 
μέσα ανάπτυξης, βελτιωτικά εδάφους και εδαφοκάλυμμα. Ειδικότερα το 
προοριζόμενο για χρήση σε κηποτεχνικές εργασίες κομπόστ, θα πρέπει να είναι 
τυποποιημένο και ενσακισμένο.  

41. Το παραγόμενο από το έργο κομπόστ τύπου Α δύναται να χρησιμοποιηθεί ως 
υλικό αποκατάστασης σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), ως 
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υλικό επίχωσης / αποκατάστασης εδάφους σε ανενεργά προς αποκατάσταση, 
ορυχεία, λατομεία, μεταλλεία, ως υλικό καθημερινής και τελικής ημερήσιας κάλυψης 
σε ΧΥΤ, και εν γένει στις εργασίες που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 
της ΚΥΑ οικ.56366/4351/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.  

42. Σε περίπτωση χρήσης του παραγόμενου από το έργο κομπόστ τύπου Α ως υλικού 
επικάλυψης ΧΥΤΑ/Υ, αυτό θα πρέπει να είναι επαρκώς σταθεροποιημένο (πχ 
Dynamic Respirometric Index - DRI <1.000 mgO2/kgVS, σύμφωνα με το ΕΝ 
15590). Επιπλέον η χρήση κομπόστ τύπου Α στις εργασίες τελικής αποκατάστασης 
ΧΥΤΑ/Υ και ως υλικού καθημερινής επικάλυψης, πρέπει να είναι σύμφωνη με τις 
προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προδιαγραφές.  

43. Τα κλαδιά τα οποία χρησιμοποιούνται σε ανάμιξη με τα οργανικά για την παραγωγή 
κομπόστ υφίστανται προεπιλογή και καθαρισμό από τυχόν προσμίξεις (μέταλλα, 
πέτρες, πλαστικά, κλπ.). Η ανάμιξή τους με τα προδιαλεγμένα οργανικά να γίνεται 
σε κατάλληλη αναλογία προκειμένου να υπάρξει κατάλληλη ισορροπία θρεπτικών 
συστατικών (C/N) που ευνοεί την κομποστοποίηση. 

44. Με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του έργου να διενεργούνται τακτικές μετρήσεις 
για τον ποιοτικό έλεγχο του παραγόμενου κομπόστ. Να κατατεθεί στην 
αδειοδοτούσα αρχή μηνιαίο πρόγραμμα δειγματοληψιών. 

45. Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων που εντοπίζονται εντός των 
εισερχομένων στο έργο αποβλήτων ή που παράγονται από τη λειτουργία του, να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 
383/Β/2006), ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) και ΚΥΑ οικ. 
62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

46. Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 
179/Α/2001) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου και των 
κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του, καθώς και 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων 
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.  

47. Η μηχανική και βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων να ελέγχεται 
αυτοματοποιημένα μέσω συνεχούς παρακολούθησης των κρίσιμων παραμέτρων 
της, και να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης και αυτόματης επέμβασης με 
εναλλακτικές επιλογές, προς διόρθωση των παραμέτρων αυτής και επαναφορά της 
λειτουργίας του έργου στις επιθυμητές συνθήκες.  

48. Το παραγόμενο στην εγκατάσταση απορριμματογενές καύσιμο πρέπει να είναι 
κλάσης τουλάχιστον 3 της ΚΥΑ οικ.56366/4351/2014 (κατά ΕΛΟΤ EN 
15359:2011) ως προς τη κατώτερη θερμογόνο αξία, και την περιεκτικότητα σε 
χλώριο και υδράργυρο. Σε κάθε περίπτωση τα χαρακτηριστικά του 
απορριμματογενούς καυσίμου πρέπει να είναι συμβατά με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της εγκατάστασης στην οποία οδηγείται για ενεργειακή αξιοποίηση.  

49. Τα ανακτώμενα ανακυκλώσιμα υλικά και το παραγόμενο απορριμματογενές 
καύσιμο να τηρούνται σε στεγασμένο χώρο προσωρινής αποθήκευσης με στεγανό 
δάπεδο, και με δυνατότητα αποθήκευσης των ως άνω υλικών για ελάχιστη διάρκεια 
τριών (3) εργάσιμων ημερών. Τυχόν απορρέοντα από τον εν λόγω χώρο υγρά θα 
πρέπει να συλλέγονται και οδηγούνται στη ΜΕΥΑ.  

50. Τα υπολείμματα της μηχανικής διαλογής και επεξεργασίας (μη επικίνδυνα 
απόβλητα) να μεταφέρονται καθημερινά στον παρακείμενο ΧΥΤΑ και σε καμία 
περίπτωση δεν θα παραμένουν εκτός των εγκαταστάσεων για περίοδο μεγαλύτερη 
των δύο ημερών.  
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51. Η αφυδατωμένη λάσπη από το βιολογικό του ΕΜΑΚ να οδηγείται σε αδειοδοτημένο 
αποδέκτη (εκτός του ΧΥΤΑ) τηρώντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά διάθεσης, 
σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον επιλεγεί η διάθεση της εντός του ΧΥΤΑ, να 
γίνεται η διάθεση της σε συγκεκριμένη θέση ώστε να υπάρχει έλεγχος εφόσον 
απαιτηθεί. 

52. Η σκόνη των φίλτρων αποκονίωσης του έργου και τα υλικά των αντικαθιστάμενων 
σακκόφιλτρων θα πρέπει να συλλέγεται σε ειδικό κλειστό χώρο, να στερεοποιείται 
και να διατίθεται στον παρακείμενο ΧΥΤΑ. 
 

Υγρά Απόβλητα 
53. Τα απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και ορυκτέλαια να συλλέγονται σε κατάλληλα 

κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασμένη στεγανή δεξαμενή, να μην διοχετεύονται 
στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και μαζί με τους 
περιέκτες τους να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης ή 
σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική 
σύμβαση σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004), κρατώντας τα σχετικά 
παραστατικά. 

54. Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από τις διεργασίες του έργου να οδηγούνται 
στην ΜΕΥΑ εξαιρουμένων όσων δεν είναι δυνατόν να υποστούν επεξεργασία στην 
τελευταία (όπως απόβλητα έλαια), τα οποία θα πρέπει να διατίθενται σε 
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διαχείρισής τους κατά τα προβλεπόμενα από τη 
σχετική νομοθεσία. Απαγορεύεται η διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων 
του έργου σε υδάτινο αποδέκτη, το υπέδαφος ή έδαφος.  

55. Τα υγρά απόβλητα της μονάδας, ήτοι τα στραγγίσματα της Μονάδας Υποδοχής, τα 
όμβρια από την ανοιχτή αποθήκη του compost, τα νερά πλύσης των δαπέδων 
όλων των μονάδων, καθώς και τα λύματα και υγρά απόβλητα που συλλέγονται από 
τα δίκτυα ακαθάρτων όλου του εργοστασίου, να οδηγούνται στην μονάδα 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του ΕΜΑΚ. Τα διασταλλάζοντα της μονάδας 
κομποστοποίησης διέρχονται μέσω εγκατάστασης περιστροφικού κοσκινού. Τα 
εξερχόμενα επεξεργασμένα υγρά χρησιμοποιούνται, πλέον, με ανακυκλοφορία για 
τη ρύθμιση της υγρασίας του κομποστοποιημένου υλικού. 

Τα επεξεργασμένα απόβλητα δεν θα οδηγούνται για υπεδάφια άρδευση αλλά είτε θα 
ανακυκλοφορούν στη μονάδα κομποστοποίησης για ρύθμιση της υγρασίας του 
κομπόστ είτε θα οδηγούνται στο Φρεάτιο Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΦΒΑ) του 
Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) της Μεταμόρφωσης. 

56. Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων να καλύπτει τις προδιαγραφές 
εισερχόμενων αποβλήτων στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης και να γίνεται παρακολούθηση 
σε ημερήσια βάση. Να οριστεί υπεύθυνος παρακολούθησης της μονάδας 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

57. Το έργο πρέπει να διαθέτει σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας και 
αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων, οργανωμένο κατά τρόπον ώστε να 
αποφεύγεται κατά το δυνατόν η ανάμιξή τους με τα υγρά απόβλητα, και η ρύπανσή 
τους από τα τελευταία ή από τα στερεά απόβλητα, καθώς και η εισροή ομβρίων σε 
χώρους εκτέλεσης εργασιών διαχείρισης υγρών ή στερεών αποβλήτων. Τα μη 
ρυπασμένα όμβρια ύδατα θα πρέπει να διοχετεύονται σε τάφρο παροχέτευσης 
τους στο Ρέμα Μαύρης Ώρας (ή Μαυριόρας), εκτός του γηπέδου του ΕΜΑΚ.  

58. Οι επενδεδυμένες επιφάνειες δαπέδων εγκαταστάσεων του έργου από τις οποίες 
ενδέχεται να προκύψουν ρυπασμένα όμβρια ύδατα (π.χ. πλατεία χουμοποίησης 
κομπόστ) θα πρέπει να διαθέτουν περιμετρικά τους κανάλια συλλογής ομβρίων, 
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από τα οποία τα τελευταία θα οδηγούνται σε δεξαμενή αποθήκευσης. Τα 
συγκεντρωμένα στην τελευταία όμβρια ύδατα θα πρέπει να διοχετεύονται στη 
ΜΕΥΑ προς επεξεργασία ή να ανακυκλοφορούν ως έχουν σε διεργασίες του έργου 
εφόσον τα χαρακτηριστικά τους είναι κατάλληλα.  

59. Η διαβροχή των σειραδίων στην πλατεία χουμοποίησης να διεξάγεται με χρήση 
αυτόματου συστήματος διοχέτευσης νερού, προς μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς της και ελαχιστοποίηση της απορροής υγρών αποβλήτων.  

60. Η υγρασία στο compost ελέγχεται καθημερινά και σε αντιπροσωπευτικά σημεία 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η παραγωγή διασταλαγμάτων.  

61. Τα δάπεδα και φρεάτια απομάκρυνσης υγρών αποβλήτων των παραγωγικών 
τμημάτων του έργου, καθώς και γενικότερα τα τμήματά του που αφορούν μεταφορά 
και επεξεργασία υγρών αποβλήτων (πχ αγωγοί, δεξαμενές κλπ) πρέπει να είναι 
στεγανά, από υλικά υψηλής αντοχής και ανθεκτικά τόσο στον χρόνο όσο και σε 
συνθήκες βαριάς χρήσης, και να παρακολουθούνται και συντηρούνται 
συστηματικά, ενώ σε περίπτωση εντοπισμού φθορών τους θα πρέπει να 
εκτελούνται το ταχύτερο δυνατόν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασής τους.  

62. Να διατηρούνται καθαροί οι χώροι κίνησης οχημάτων. Τυχών υπολείμματα 
αποβλήτων και διαρροές στραγγιδίων να καθαρίζονται άμεσα ώστε να μην 
επιτρέπεται η αποσύνθεση τους και η ανάμιξη του με τα όμβρια ύδατα. 

63. Σε τακτά χρονικά διαστήματα να γίνεται συντήρηση του συστήματος συλλογής 
ομβρίων (κυρίως καθάρισμα από προσχώσεις και φερτά υλικά). 

 
Αέρια Απόβλητα 
64. Ο σχεδιασμός των υποδοχέων να εξασφαλίζει ότι τα απορρίμματα βρίσκονται υπό 

αερόβιες συνθήκες ώστε να αποφεύγονται σηπτικές καταστάσεις. 
65. Οι εγκαταστάσεις υποδοχής και μηχανικής επεξεργασίας των αποβλήτων θα 

πρέπει να λειτουργούν σε υποπίεση, δια της εφαρμογής κατάλληλου συστήματος 
εξαερισμού.  

66. Τα απαέρια από το σύνολο των διαδικασιών του έργου να υφίστανται επεξεργασία 
πριν την έκλυση τους στην ατμόσφαιρα, προς μείωση σε αποδεκτό όριο των 
οσμών και των εκπεμπόμενων στην ατμόσφαιρα ρύπων. Η επεξεργασία να γίνεται 
με τη χρήση κατάλληλων αντιρρυπαντικών συστημάτων, όπως βιόφιλτρα και 
πλυντηρίδες. Ειδικότερα στην μονάδα κομποστοποίησης θα πρέπει πέραν των 
υφιστάμενων πλυντηρίδων, να εγκατασταθούν βιόφιλτρα ή φίλτρα ενεργού 
άνθρακα εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της ΑΕΠΟ, σε συμμόρφωση με τις 
προβλέψεις της Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνικής (ΒΔΤ) 34 του της Εκτελεστικής 
Απόφασης (ΕΕ) 2018/1147 για τον καθορισμό των συμπερασμάτων των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) για την επεξεργασία των αποβλήτων.  

67. Μετά την επεξεργασία των αερίων εκπομπών από τις βιολογικές επεξεργασίες του 
έργου, οι τιμές των ρύπων, μετρούμενες στο σημείο έκλυσης στην ατμόσφαιρα, δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, 
κατ’ εξειδίκευση στην περίπτωση του υπόψη έργου των προβλεπόμενων από τον 
πίνακα 6.7 της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/1147:  
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68. Η μονάδα απόσμησης με τα φίλτρα ενεργού άνθρακα, η μονάδα εξουδετέρωσης 
χημικών, ο εξαερισμός της μονάδας κομποστοποίησης και η αποκονίωση της 
ραφινιέρας να συντηρούνται και να παρακολουθούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις 
των κατασκευαστών. Να κατατεθεί στην αδειοδοτούσα αρχή το ετήσιο πρόγραμμα 
συντήρησης των ανωτέρω και το πρόγραμμα παρακολούθησης ορθής λειτουργίας. 
Τα εν λόγω προγράμματα να υπάρχουν και στον χώρο της μονάδας. 

69. Σε περίπτωση διοχέτευσης στην ατμόσφαιρα των αερίων εκπομπών από τη 
μηχανική επεξεργασία ξεχωριστά από αυτές της βιολογικής επεξεργασίας, η 
συγκέντρωση σκόνης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 mg/Nm3, κατά τα 
προβλεπόμενα από τον Πίνακα 6.3 της υπ’ αριθ. 2018/1147 Εκτελεστικής 
Απόφασης.  

70. Η συγκέντρωση των διάχυτων οσμών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 ouE/Nm3 
επί των ορίων του γηπέδου του έργου.  

71. Όλοι οι κλειστοί χώροι να αερίζονται επαρκώς, προς αποφυγή δημιουργίας 
επικίνδυνων συγκεντρώσεων βιοαερίου. Να παρακολουθούνται τα επίπεδα 
συγκεντρώσεων κύριων συστατικών του βιοαερίου, όπως μεθάνιο (CH4) και 
μονοξείδιο του άνθρακα (CO), εντός των κλειστών χώρων του έργου με ανιχνευτές 
που θα πρέπει να τοποθετηθούν σε πρόσφορες θέσεις τους. Οι μετρήσεις των 
ανιχνευτών θα πρέπει να παρακολουθούνται από κεντρικό αυτοματοποιημένο 
σύστημα, με συναγερμό για την περίπτωση υπέρβασης των επιτρεπτών ορίων, με 
δυνατότητα ειδοποίησης του προσωπικού που εργάζεται στο χώρο.  

72. Για την μείωση της σκόνης να λαμβάνονται τα ακόλουθα επιπρόσθετα μέτρα:  
i) Όλοι οι χώροι στους οποίους γίνεται διαχείριση αποβλήτων να καθαρίζονται ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα.  
ii) Όλες οι οδοί πρόσβασης και εξυπηρέτησης του έργου να είναι 

ασφαλτοστρωμένες, και οι σχετικές μεταφορές να γίνονται με καλυμμένα 
οχήματα. 

73. Να λαμβάνονται όλα τα δυνατά μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών οσμών 
σύμφωνα με τους κανόνες κομποστοποίησης (π.χ. ρύθμιση pH μίγματος, 
υπολογισμός ποσοτήτων κατά την ανάμιξη πρώτων υλών και για τον καθορισμό 
του λόγου C:N, συχνή ανάδευση για την επίτευξη σωστού αερισμόυ και παροχής 
οξυγόνου, κλπ.). 

 
Θόρυβος - δονήσεις 
74. Κατά τη λειτουργία του έργου να τηρούνται τα όρια θορύβου που προβλέπονται 

από το Π.Δ. 1180/1981 ή την εκάστοτε εν ισχύ σχετική νομοθεσία. Σε κάθε 
περίπτωση η Α-σταθμισμένη μέση ημερήσια ηχοστάθμη, μετρούμενη επί των ορίων 
του γηπέδου του έργου, να μην υπερβαίνει τα 65 dbA.  
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75. Για τις εκπομπές θορύβου του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς 
χώρους κατά τη λειτουργία του έργου να τηρούνται τα όρια που προβλέπονται από 
την ΚΥΑ 37393/2028/2003 «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο 
περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως 
τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Η.Π.9272/471/2007.  

76. Για τον κυκλοφοριακό θόρυβο επί της οδού πρόσβασης στο έργο να τηρούνται τα 
όρια που προβλέπονται από την ΚΥΑ οικ.211773/2012.  

77. Για τον περιορισμό των εκπομπών θορύβου όλες οι παραγωγικές διαδικασίες κι οι 
εργασίες συντήρησης εξοπλισμού του έργου να εκτελούνται εντός κλειστών 
χώρων, και να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού του έργου. Επιπλέον για τις ιδιαίτερα θορυβώδεις εγκαταστάσεις του 
έργου θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ηχομόνωσης και περιορισμού των 
δονήσεων (π.χ. αντικραδασμικές βάσεις), ώστε τα επίπεδα θορύβου τόσο μέσα 
στους χώρους εργασίας όσο και στα όρια του γηπέδου να βρίσκονται εντός των 
προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις ορίων.  
 

Λοιπά θέματα 
78. Το δάπεδο της μονάδας να είναι βιομηχανικού τύπου, ειδικό γι αυτή τη χρήση, με 

στιλπνή επιφάνεια και κατάλληλες κλίσεις για την έκπλυση-απολύμανση των 
χώρων. 

79. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό 
αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι 
για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς 
και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών. 

80. Το εσωτερικό οδικό δίκτυο καθώς και ο χώρος ελιγμών των οχημάτων να 
ασφαλτοστρωμένος για την καλύτερη κίνηση των οχημάτων χωρίς την παραγωγή 
σκόνης. 

81. Επιπλέον για την κυκλοφορία οχημάτων στην ζώνη επιρροής της μονάδας: 

• Να τοποθετηθούν πυλώνες φωτισμού κατά μήκος της τοπικής οδού και κοντά 
στην είσοδο του έργου. 

• Να υπάρχει διαγράμμιση οδών, ασφαλτόστρωση της οδού προσέγγισης και 
της εσωτερικής οδοποιίας καθώς και να τηρείται διαδικασία συντήρησης του 
οδικού δικτύου και της εγγύς περιοχής (περιοδική απομάκρυνση και 
καθαρισμός ψηλών-ξερών χόρτων και άχρηστων υλικών κ.α) για λόγους 
ορατότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας 

• Να υπάρχει σήμανση περιορισμού ταχύτητας (30χλμ/ώρα) στο εγγύς δίκτυο. 
82. Να υπάρχει πρόβλεψη για την αντιανεµική προστασία των θέσεων εκφόρτωσης για 

την αποφυγή διασπορών ελαφρών αντικειμένων.  
83. Οι κύριες διεργασίες να είναι αυτοματοποιημένες με σκοπό τη μέγιστη 

λειτουργικότητα και τη δυνατότητα ελέγχου από σύστημα αυτοματισμών, 
συνδεδεμένο με Η/Υ. 

84. Τα απορριμματοφόρα / οχήματα που θα εξυπηρετούν την εγκατάσταση να 
διαθέτουν δελτίο ΚΤΕΟ και να είναι εξοπλισμένα με μέσα αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών. Οι εκπομπές καυσαερίων δεν θα υπερβαίνουν τα εκάστοτε ισχύοντα 
όρια. 
 

➢ ΧΥΤΑ 
❖ Στεγανοποίηση ΧΥΤΑ 
o Α-Β φάση ΧΥΤΑ 

Η στεγανοποίηση των κυττάρων της Α & Β φάσης έχει ήδη πραγματοποιηθεί. 
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o Έκτακτο κύτταρο νοτιοανατολικά της Β φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής  
85. Το σύστημα στεγανοποίησης πυθμένα και πρανών να περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

στρώσεις:  
Α. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΘΜΕΝΑ:  

• Στρώση υπόβασης  

• Γεωσυνθετικός Αργιλικός Φραγμός (Geosynthetic Clay Liner - GCL), δηλαδή 
στρώμα μπετονίτη που φέρει πάνω και κάτω γεωυφάσματα διαχωρισμού από 
PP με συνολική διαπερατότητα : k = 1,0 × 10-11 m/sec, ονομαστικού πάχους 
7,0 mm.  

• Γεωμεμβράνη πολυαιθυλενίου (HDPE), πάχους 2 mm.  

• Γεωύφασμα πολυπροπυλενίου προστασίας της γεωμεμβράνης, βάρους 600 
gr/m².  

• Άμμος προστασίας της γεωμεμβράνης πάχους 10 cm.  

• Στρώση αποστράγγισης και συλλογής στραγγισμάτων, από καθαρό χαλίκι 16-
32, πάχους 50 cm και απορροής από 1,0 × 10-3 - 1,0 × 10-2 m/sec.  

• Γεωύφασμα διαχωρισμού βάρους 200 gr/m².  

• Οι στεγανοποιητικές και αποστραγγιστικές στρώσεις που θα κατασκευαστούν 
θεωρείται ότι είναι επαρκείς για τη στεγάνωση του χώρου και την απαγωγή 
των στραγγισμάτων.  

Β. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΥ: 
Στα πρανή να εξομαλυνθούν αρχικά με οπλισμένο Gunite και σταθεροποιημένα 
με βλήτρα. Η διαστρωμάτωση των υλικών στεγάνωσης και αποστράγγισης να 
έχει ως εξής :  

• Γεωσυνθετικός Αργιλικός Φραγμός (Geosynthetic Clay Liner - GCL), δηλαδή 
στρώμα μπετονίτη που φέρει πάνω και κάτω γεωυφάσματα διαχωρισμού από 
PP με συνολική διαπερατότητα : k = 1,0 × 10-11 m/sec, ονομαστικού πάχους 
7,0 mm. Πρόκειται για το ίδιο υλικό που θα τοποθετηθεί στον πυθμένα του 
χώρου.  

• Γεωμεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 2,0 mm. 
Πρόκειται για το ίδιο υλικό που θα τοποθετηθεί στον πυθμένα του χώρου.  

• Συνθετική στρώση αποστράγγισης, η οποία θα εξασφαλίζει ισοδύναμα 
αποτελέσματα με την χαλικώδη στρώση αποστράγγισης πάχους 50 cm και 
διαπερατότητας 1,0 × 10-3 - 1,0 × 10-2 m/sec.  

• Γεωύφασμα πολυπροπυλενίου προστασίας της γεωμεμβράνης, βάρους 600 
gr/m². Πρόκειται για το ίδιο υλικό που θα τοποθετηθεί στον πυθμένα του 
χώρου.  

• Οι εργασίες στεγάνωσης του εν λόγω κυττάρου να πραγματοποιούνται 
τμηματικά από αναβαθμό σε αναβαθμό, ξεκινώντας από τα κατάντη τμήματα 
(πόδας πρανούς) προς τα ανάντη και το συνολικό ύψος της εκάστοτε 
επέμβασης θα είναι 16 μέτρα.  

• Στο οριζόντιο τμήμα του αναβαθμού, όλο το σύστημα στεγάνωσης να 
αγκυρώνεται με μηχανική στερέωση - βλήτρα επί του όγκου της βραχομάζας 
και στην συνέχεια για την πλήρη εξασφάλιση του να εγκιβωτίζεται με στηθαίο 
σκυροδέματος διαστάσεων 1,0 m × 0, 50 m. Με το ίδιο τρόπο να αγκυρωθεί 
το σύστημα στεγάνωσης και στην τελική στέψη της λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Α..  

• Στο κατακόρυφο τμήμα, το όλο σύστημα να αγκυρωθεί στο βράχο με 
διάτρηση και τοποθέτηση βλήτρων από σιδηρό οπλισμό, ο οποίος θα 
αγκυρωθεί στην ίδια αγκυρόπλακα που χρησιμοποιήθηκε για την στήριξη του 
οπλισμού ενίσχυσης του εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Οι διατρήσεις να 
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διαπερνούν τη μεμβράνη και σε κάθε βλήτρο να εφαρμοστεί ειδικό τεμάχιο 
από πολυαιθυλένιο (σωληνίσκος με πατούρα).  
 
o Νέα κύτταρα επί των υφιστάμενων κυττάρων Α-Β Φάσης  

86. Το σύστημα στεγανοποίησης των νέων κυττάρων να περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
στρώσεις:  

• Τεχνητό γεωλογικό φραγμό συμπυκνωμένου πάχους 50cm ώστε να 
παρέχεται συνδυασμένη προστασία ισοδύναμη με στρώση αργίλου πάχους 
1m και υδροπερατότητας k ≤ 1,0 Χ 10-9 m/s. Εναλλακτικά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και γεωσυνθετική αργιλική στρώση (GCL), η οποία θα 
εξασφαλίζει ισοδύναμα αποτελέσματα.  

• Γεωμεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), τραχεία και 
από τις δύο πλευρές, ονομαστικού πάχους 2mm  

• Γεωύφασμα για την προστασία της μεμβράνης, βάρους 600 gr/cm2  

• Στρώση λεπτόκοκκου υλικού, πάχους 10cm  

• Στρώση αποστράγγισης (κυκλοφορίας στραγγισμάτων), πάχους 0,50m από 
σκληρό, χαλικώδες υλικό μη ασβεστολιθικής προέλευσης κατάλληλης 
διαβάθμισης (16-32 mm), με πορώδες περίπου 40%, χωρίς οργανικές ουσίες 
ανθεκτικό σε προσβολή από στραγγίσματα αλλά και στις άνωθεν πιέσεις από 
τις διαδικασίες ταφής, με μέγιστο ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου 20% κ.β και 
με συντελεστή υδροπερατότητας της ζώνης αποστράγγισης από 1 x 10-2 
m/sec έως 1 x 10-3 m/sec.  
 
❖ Έργα Συλλογής – Μεταφοράς Στραγγισμάτων  

o Α-Β φάση ΧΥΤΑ 
Τα εν λόγω έργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. 
 

o Έκτακτο κύτταρο νοτιοανατολικά της Β φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής  
87. Τα έργα συλλογής – μεταφοράς στραγγισμάτων του έκτακτου κυττάρου να 

περιλαμβάνει / αποτελείται:  

• Το δίκτυο αγωγών συλλογής στραγγισμάτων θα τοποθετηθεί στον πυθμένα 
και στα πρανή του χώρου.  

• Η απόσταση των αγωγών θα πρέπει να είναι της τάξης τουλάχιστον των 40 m 
για τους κύριους αγωγούς προκειμένου να μη δημιουργείται μεγάλο ύψος στη 
στήλη (head) των στραγγισμάτων.  

• Το ύψος της στήλης των στραγγισμάτων να είναι μικρότερο των 30 cm για να 
μην ξεπερνά το πάχος της αποστραγγιστικής ζώνης.  

• Για να είναι ευχερής η συλλογή των στραγγισμάτων από τους αγωγούς και 
για τη μείωση του ύψους της στήλης των στραγγισμάτων, πάνω από τη 
στεγανωτική στρώση του πυθμένα του Χ.Υ.Τ.Α. θα κατασκευαστεί στρώση 
αποστράγγισης πάχους όχι μικρότερου από 50 cm από σκληρό, χαλικώδες 
υλικό κατάλληλης διαβάθμισης (16-32 mm), με πορώδες περίπου 40% χωρίς 
οργανικές ουσίες. Επίσης το ποσοστό του υλικού του οποίου η σχέση 
μήκους/πάχος είναι μικρότερη από 3:1 δεν θα ξεπερνά το 25% κ.β.. Ο 
συντελεστής υδροπερατότητας (Κ) της στρώσης αποστράγγισης να είναι της 
τάξης του 1.10-2 - 1.10-3 m/sec. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η χρήση 
ανακυκλωμένων υλικών (π.χ. τεμαχισμένα ελαστικά) που να επιτρέπονται 
από την κείμενη νομοθεσία  

• Οι αγωγοί θα πρέπει να προστατευθούν από πιθανές εμφράξεις.  
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• Οι αγωγοί μετά την τοποθέτησή τους θα επικαλυφθούν με χαλίκι 16-32 mm 
για ύψος τουλάχιστον 50 cm, από την άντυγα των σωλήνων και πλάτους 
τουλάχιστον 2 m.  

• Οι αγωγοί θα είναι από HDPE αντοχής 10 atm προκειμένου να είναι 
ανθεκτικοί σε φυσικές, χημικές και βιολογικές καταπονήσεις και διάτρητοι κατά 
τα 2/3 του ύψους τους.  

• Το φρεάτιο συλλογής στραγγισμάτων θα έχει εσωτερικές διαστάσεις: 4,50 m × 
4,50 m × 8,00m και το πάχος των τοιχίων του θα είναι 0,25 m και θα 
τοποθετηθεί στο χαμηλότερο σημείο της λεκάνης. Περίπου στα 2/3 του 
κεντρικού αγωγού συλλογής στραγγισμάτων τοποθετείτε φρεάτιο ελέγχου και 
εκτροπής κυκλικής διατομής. Το εν λόγω φρεάτιο εξυπηρετεί στην εκτροπή 
καθ΄όλη την περίοδο λειτουργίας του 1ου τμήματος του κυττάρου ενώ στη 
δεύτερη φάση λειτουργίας του κυττάρου και όταν πλέον το 2ο τμήμα είναι 
ενεργό θα λειτουργεί ως φρεάτιο ελέγχου και καθαρισμού.  

• Τα στραγγίσματα θα οδηγούνται προς επεξεργασία στη ΜΕΣ Φυλής.  
 

o Νέα κύτταρα επί των υφιστάμενων κυττάρων Α-Β Φάσης  
88. Τα έργα συλλογής – μεταφοράς στραγγισμάτων των νέων κυττάρων να 

περιλαμβάνει / αποτελείται:  

• Διαστασιολόγηση του συστήματος με βάση τα δεδομένα της υγρής περιόδου 
και με υπολογισμούς του υδατικού ισοζυγίου σε επίπεδο μήνα και για περίοδο 
επαναφοράς 25-ετίας.  

• Υδραυλική επάρκεια κατασκευών με σκοπό το μέγιστο υδραυλικό ύψος πάνω 
στην στρώση στεγάνωσης να είναι μικρότερο των 30cm για περίοδο 
επαναφοράς 25-ετίας, καθώς και την ταχύτερη δυνατή μεταφορά των 
στραγγισμάτων προς το δίκτυο και τα σημεία τελικής συλλογής τους.  

• Δυνατότητα τακτικού ελέγχου και καθαρισμού των δικτύων και σημείων 
τελικής συλλογής στραγγισμάτων.  

• Το υλικό των αγωγών είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) 
και ελάχιστης ονομαστικής πίεσης 10 ΑΤΜ.  

• Οι αγωγοί είναι διάτρητοι κατά τα 2/3 έτσι ώστε να συλλέγουν τα 
στραγγίσματα από όλα τα σημεία κάθε τμήματος του ενεργού χώρου.  

• Οι αγωγοί είναι χημικά ανθεκτικοί, μηχανικά σταθεροί και υδραυλικά 
αποδοτικοί τόσο κατά τη φάση λειτουργίας όσο και κατά τη φάση μετέπειτα 
φροντίδας του ΧΥΤΑ.  

• Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος αγωγών 180mm ώστε να ανταποκρίνεται στην 
εκτιμώμενη ποσότητα στραγγισμάτων.  

• Οι αποστάσεις μεταξύ των κύριων αγωγών να μην ξεπερνούν τα 40m, ενώ 
μεταξύ των δευτερευόντων τα 20m.  

• Η δεξαμενή εξισορρόπησης διαστασιολογείται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
ΚΥΑ 114218/1997, με βάση τις απορροές του πλέον βροχερού μήνα της 
τελευταίας 20ετίας (Νοέμβριος 2017 με 194,00 mm). Επίσης σε κάθε 
περίπτωση η δεξαμενή θα πρέπει να επαρκεί για την αποθήκευση 
στραγγισμάτων για διάστημα τριών - τεσσάρων (3 – 4) ημερών.  

• Η συλλογή των στραγγισμάτων θα γίνεται από ένα δίκτυο συλλεκτήριων 
αγωγών και αγωγών μεταφοράς. Τα στραγγίσματα θα οδηγούνται στο 
χαμηλότερο σημείο του πυθμένα κάθε κυττάρου σε κεντρικό φρεάτιο 
συλλογής και από εκεί είτε βαρυτικά είτε με άντληση θα απομακρύνονται προς 
τη δεξαμενή εξισορρόπησης και τη μονάδα επεξεργασίας τους.  
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- Δίκτυο Κυττάρου Κ1: Το δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων του κυττάρου 
Κ1 αποτελείται από τέσσερις κύριους αγωγούς (Κ1.1, Κ1.2, Κ1.3 και 
Κ1.4), HDPE, Φ630, 10 atm., τοποθετημένους στον πυθμένα του 
κυττάρου, με κλίση 5,00% έκαστος. Οι αγωγοί είναι διάτρητοι κατά τα 
2/3 σε όλο το μήκος τους εντός του πυθμένα του κυττάρου Κ1. Οι 
αγωγοί καταλήγουν στο κεντρικό φρεάτιο συλλογής (ΚΦΣ1) στο 
χαμηλότερο σημείο του πυθμένα, από όπου με αντλητικό συγκρότημα 
και καταθλιπτικό αγωγό HDPE, 10 atm. τα συλλεχθέντα στραγγίσματα 
απομακρύνονται προς την δεξαμενή εξισορρόπησης (τοποθετούνται 
1+1 αντλίες κατάλληλου μανομετρικού και παροχής). 

- Δίκτυο Κυττάρου Κ2: Το δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων του κυττάρου 
Κ2 αποτελείται από τέσσερις κύριους αγωγούς (Κ2.1, Κ2.2., Κ2.3 και 
Κ2.4), HDPE, Φ630, 10 atm., τοποθετημένους κατά στον πυθμένα του 
κυττάρου, με κλίση 10,00%, 6,20%, 5,20% και 6,30% αντίστοιχα. Οι 
αγωγοί είναι διάτρητοι κατά τα 2/3 σε όλο το μήκος τους εντός του 
πυθμένα του κυττάρου Κ2. Οι αγωγοί καταλήγουν στο κεντρικό φρεάτιο 
συλλογής (ΚΦΣ2) στο χαμηλότερο σημείο του πυθμένα, από όπου με 
αντλητικό συγκρότημα και καταθλιπτικό αγωγό HDPE, 10 atm. τα 
συλλεχθέντα στραγγίσματα απομακρύνονται προς την δεξαμενή 
εξισορρόπησης (τοποθετούνται 1+1 αντλίες κατάλληλου μανομετρικού 
και παροχής).  

- Δίκτυο Κυττάρου Κ3: Το δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων του κυττάρου 
Κ3 αποτελείται από ένα κύριο αγωγό (Κ3.1), HDPE, Φ630, 10 atm., 
τοποθετημένο στον πυθμένα του κυττάρου, με κλίση 7,00%. Ο αγωγός 
είναι διάτρητος κατά τα 2/3 σε όλο το μήκος του εντός του πυθμένα του 
κυττάρου Κ3. Ο αγωγός καταλήγει στο κεντρικό φρεάτιο συλλογής 
(ΚΦΣ3) στο χαμηλότερο σημείο του πυθμένα, από όπου με αντλητικό 
συγκρότημα και καταθλιπτικό αγωγό HDPE, 10 atm. τα συλλεχθέντα 
στραγγίσματα απομακρύνονται προς την δεξαμενή εξισορρόπησης. 
(τοποθετούνται 1+1 αντλίες κατάλληλου μανομετρικού και παροχής).  

• Στον πυθμένα του κάθε κυττάρου δίνονται κατάλληλες κλίσεις παντού, κατ’ 
ελάχιστο 5% κατά μήκος και 3% κατά πλάτος, ώστε τα στραγγίσματα να 
κατευθύνονται δια βαρύτητας μέσω της στραγγιστήριας στρώσης, προς τους 
αποστραγγιστικούς αγωγούς, όπου πρέπει να συλλέγονται. Το δίκτυο των 
στραγγιστικών αγωγών συλλογής έχει συνεχείς κλίσεις προς τα σημεία 
συγκέντρωσης των στραγγισμάτων (φρεάτια κ.λπ.). Μετά την τοποθέτηση 
τους θα επικαλυφθούν με χαλίκια οδοστρωσίας, 50cm, ο συντελεστής 
διαπερατότητας (k) των οποίων θα είναι μεταξύ 10-3-10-1 m/sec.  

• Οι αγωγοί αποστράγγισης θα τοποθετηθούν σε ειδικά διαμορφωμένη στον 
πυθμένα τοπική βάθυνση. Η βάθυνση αυτή θα προκύψει από την κατάλληλη 
διαμόρφωση του πυθμένα της υπόβασης καθ’ όλο το μήκος κατά το οποίο θα 
τοποθετηθεί ο σωλήνας αποστράγγισης και με την τοποθέτηση επ’ αυτής των 
στρώσεων του τεχνητού γεωλογικού φραγμού με τρόπο ποιότητα, 
προδιαγραφές και ελάχιστο πάχος όπως έχει περιγραφεί για την γενική 
στεγάνωση του πυθμένα. Στα σημεία της τοπικής βάθυνσης η κλίση προς τον 
σωλήνα θα είναι της τάξης του 25% (4 μήκος:1 ύψος). Πάνω από τον φυσικό 
γεωλογικό φραγμό στο σημείο της βάθυνσης θα τοποθετηθεί η γεωμεμβράνη 
με τρόπο, ποιότητα, προδιαγραφές και πάχος, κατ’ ελάχιστο όπως έχει 
περιγραφεί παραπάνω. Κατόπιν τοποθετείται ο σωλήνας αποστράγγισης 
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αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του από υπερπιέσεις και 
καταπονήσεις.  

• Ο σωλήνας θα καλυφθεί από στραγγιστήριο χαλίκι ή/ και άμμο κατάλληλης 
διαβάθμισης και για ύψος τουλάχιστον 2Φ όπου Φ η διάμετρος του σωλήνα 
αποστράγγισης, πάνω από το άνω μέρος του σωλήνα και πλάτους, 
συμμετρικά ως προς τον σωλήνα, συνολικά τουλάχιστον 100cm, με τρόπο 
που αφενός να διανέμεται ομοιόμορφα το μελλοντικό φορτίο των 
απορριμμάτων και των μηχανημάτων συμπίεσης και αφετέρου να επιτρέπει 
την γρήγορη απορρόφηση και διοχέτευση εντός των σωλήνων μεγάλων 
ποσοτήτων κατακρημνισμάτων, αλλά και κατάλληλο φιλτράρισμα των 
απορριμμάτων.  

• Έκαστος αγωγός αποστράγγισης καταλήγει στο κεντρικό φρεάτιο συλλογής 
στραγγισμάτων εντός του αντίστοιχου κυττάρου. Σε κάθε φρεάτιο (ΚΦΣ1, 
ΚΦΣ2 και ΚΦΣ3) θα υπάρχει σύστημα βανών ώστε, ανάλογα με τη φάση 
λειτουργίας, να γίνεται διαχωρισμός των παραγόμενων στραγγισμάτων από 
τα όμβρια και να απομακρύνονται είτε προς την δεξαμενή εξισορρόπησης είτε 
προς τον φυσικό αποδέκτη αντίστοιχα. Ο σχεδιασμός των φρεατίων θα 
πληροί τις παρακάτω συνθήκες:  

- Ελαχιστοποίηση του ενδεχομένου διακοπής της υδραυλικής συνέχειας 
και καταστροφής της στεγανοποιητικής στρώσης.  

- Επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του χώρου και 
δυνατότητα καθαρισμού των αγωγών.  

- Εξασφάλιση από μηχανικές καταπονήσεις ή καταστροφές λόγω 
κίνησης βαρέων μηχανημάτων.  

• Τα φρεάτια συλλογής στραγγισμάτων θα βρίσκονται στο εσωτερικό του ΧΥΤΑ 
και για το λόγο αυτό θα κατασκευασθούν με τρόπο ώστε να προκαλείται η 
ελάχιστη δυνατή καταπόνηση και τοπική φόρτιση της στεγανοποιητικής 
στρώσης.  

• Για όλες τις σωληνώσεις που θα χρειαστεί να διαπεράσουν γεωμεμβράνη, στο 
σημείο αυτό θα γίνει ειδική κατασκευή με κατάλληλη συγκόλληση ειδικού 
τεμαχίου με κατάλληλο κολάρο που να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα. Ο 
σωλήνας σε όλο το μήκος του κατά το οποίο θα διέρχεται μέσα από το 
διαχωριστικό ανάχωμα θα πρέπει να εδρασθεί επί στρώματος άμμου πάχους 
τουλάχιστον 30cm και να καλυφθεί από αντίστοιχο στρώμα άμμου 
τουλάχιστον 50cm (για προστασία από ανομοιόμορφη διανομή πιέσεων 
συμπύκνωσης), και εν πάσει περιπτώσει θα πρέπει να προστατευτεί με όλα τα 
αναγκαία μέσα για την εξασφάλιση της στεγανότητας του και της λειτουργίας 
του. Στα σημεία πλησίον της γεωμετρικής τομής του σωλήνα με τα 
εκατέρωθεν πρανή του αναχώματος, όπου η συμπύκνωση της αργίλου δεν 
είναι τυχόν εφικτή κατά τα προδιαγραφόμενα, θα υπάρξει πρόσθετη 
στεγανοποίηση με μπετονίτη.  
 
❖ Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) 

o ΜΕΣ Φυλής 
Η εγκατάσταση συνολικής δυναμικότητας 400m3/ημέρα, περιλαμβάνει δύο 
μονάδες αντίστροφης όσμωσης (Α.Ο) (δυναμικότητας 200m3/ημέρα η κάθε μία) με 
τα συνοδά έργα κάθε μιας εξ’ αυτών που αποτελούνται από δεξαμενές, 
εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας, σύστημα μονάδων εξάτμισης του παραγόμενου 
συμπυκνώματος της Α.Ο και λοιπές εγκαταστάσεις. 
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o ΜΕΣ Άνω Λιοσίων  
Η συγκεκριμένη εγκατάσταση συνολικής δυναμικότητας 400m3/ημέρα, 
περιλαμβάνει δύο μονάδες αντίστροφης όσμωσης (Α.Ο) (δυναμικότητας 
200m3/ημέρα η κάθε μία) με τα συνοδά έργα κάθε μιας εξ’ αυτών που 
αποτελούνται από δεξαμενές, εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας, σύστημα 
μονάδων εξάτμισης του παραγόμενου συμπυκνώματος της Α.Ο και λοιπές 
εγκαταστάσεις.  

o Κινητή ΜΕΣ  
Η νέα κινητή μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων (Μ.Ε.Σ) θα δέχεται προς 
επεξεργασία τα στραγγίσματα και τα υγρά απόβλητα που θα παράγονται από τα 
νέα κύτταρα ΧΥΤΑ (επί των υφιστάμενων κυττάρων Α-Β φάσης). Η ημερήσια 
δυναμικότητα της μονάδας θα είναι 100m³/d.  

89. Τα τελικώς επεξεργασμένα υγρά απόβλητα των ανωτέρω μονάδων να 
επαναχρησιμοποιούνται προς άρδευση του πρασίνου όλου του χώρου της ΟΕΔΑ 
Δυτικής Αττικής. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τελικής εκροής των ΜΕΣ να 
πληρούν τα όρια του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 16 της ΚΥΑ 
145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011).  

90. Τα παραπροϊόντα (λάσπη, άλμη) που παράγονται από τη λειτουργία των ΜΕΣ 
προτείνεται είτε να οδηγούνται προς διάθεση στον ΧΥΤΑ, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν χαρακτηριστικά μη επικινδύνου αποβλήτου και ότι θα αποτίθενται σε 
συγκεκριμένο σημείο του ΧΥΤΑ, είτε να οδηγούνται προς επεξεργασία σε 
αδειοδοτημένη εγκατάσταση.  

91. Για κάθε ΜΕΣ να τηρείται βιβλίο μετρήσεων και ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο θα 
καταγράφονται όλοι οι απαραίτητοι δείκτες παρακολούθησης την μονάδας 
επεξεργασίας με συχνότητα καταγραφής αυτών σύμφωνα με το προβλεπόμενο 
εγχειρίδιο λειτουργίας του κατασκευαστή της μονάδας επεξεργασίας. 

92. Να οριστεί εγγράφως ο χειριστής και ο υπεύθυνος παρακολούθησης κάθε ΜΕΣ. 
93. Προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα με τη διαχείριση των στραγγισμάτων 

του συνόλου του ΟΕΔΑ και σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (π.χ. βλαβών ή 
έντονων καιρικών φαινόμενων): 

• Να εφαρμοστεί σχέδιο συνλειτουργίας των ανωτέρω ΜΕΣ ώστε να καλυφθεί η 
αναγκαιότητα επεξεργασίας των στραγγισμάτων. Εφόσον υπάρχει αδυναμία 
επεξεργασίας τους, να περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό η προσωρινή χρήση 
τυχών ανενεργών στεγανών δεξαμενών εντός του ΟΕΔΑ οι οποίες δύναται να 
χρησιμοποιηθούν για τη προσωρινή αποθήκευση των στραγγισμάτων. 

• Να προβλεφθεί η μεταφορά των αποβλήτων στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης, με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων. Για το σκοπό αυτό να 
υπάρχει βεβαίωση αποδοχής των αποβλήτων από την αρμόδια υπηρεσία της 
ΕΥΔΑΠ. 
 

❖ Στεγανοποίηση ΧΥΤΑ 
o Α-Β φάση ΧΥΤΑ 

Η στεγανοποίηση των κυττάρων της Α & Β φάσης έχει ήδη πραγματοποιηθεί. 
 

o Έκτακτο κύτταρο νοτιοανατολικά της Β φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής  
94. Το σύστημα στεγανοποίησης πυθμένα και πρανών να περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

στρώσεις:  
Α. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΘΜΕΝΑ:  

• Στρώση υπόβασης  
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• Γεωσυνθετικός Αργιλικός Φραγμός (Geosynthetic Clay Liner - GCL), 
δηλαδή στρώμα μπετονίτη που φέρει πάνω και κάτω γεωυφάσματα 
διαχωρισμού από PP με συνολική διαπερατότητα : k = 1,0 × 10-11 m/sec, 
ονομαστικού πάχους 7,0 mm.  

• Γεωμεμβράνη πολυαιθυλενίου (HDPE), πάχους 2 mm.  

• Γεωύφασμα πολυπροπυλενίου προστασίας της γεωμεμβράνης, βάρους 
600 gr/m².  

• Άμμος προστασίας της γεωμεμβράνης πάχους 10 cm.  

• Στρώση αποστράγγισης και συλλογής στραγγισμάτων, από καθαρό χαλίκι 
16-32, πάχους 50 cm και απορροής από 1,0 × 10-3 - 1,0 × 10-2 m/sec.  

• Γεωύφασμα διαχωρισμού βάρους 200 gr/m².  

• Οι στεγανοποιητικές και αποστραγγιστικές στρώσεις που θα 
κατασκευαστούν θεωρείται ότι είναι επαρκείς για τη στεγάνωση του 
χώρου και την απαγωγή των στραγγισμάτων.  

Β. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΥ: 
Στα πρανή να εξομαλυνθούν αρχικά με οπλισμένο Gunite και 
σταθεροποιημένα με βλήτρα. Η διαστρωμάτωση των υλικών στεγάνωσης και 
αποστράγγισης να έχει ως εξής :  

• Γεωσυνθετικός Αργιλικός Φραγμός (Geosynthetic Clay Liner - GCL), 
δηλαδή στρώμα μπετονίτη που φέρει πάνω και κάτω γεωυφάσματα 
διαχωρισμού από PP με συνολική διαπερατότητα : k = 1,0 × 10-11 m/sec, 
ονομαστικού πάχους 7,0 mm. Πρόκειται για το ίδιο υλικό που θα 
τοποθετηθεί στον πυθμένα του χώρου. 

• Γεωμεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 2,0 mm. 
Πρόκειται για το ίδιο υλικό που θα τοποθετηθεί στον πυθμένα του χώρου. 

• Συνθετική στρώση αποστράγγισης, η οποία θα εξασφαλίζει ισοδύναμα 
αποτελέσματα με την χαλικώδη στρώση αποστράγγισης πάχους 50 cm 
και διαπερατότητας 1,0 × 10-3 - 1,0 × 10-2 m/sec.  

• Γεωύφασμα πολυπροπυλενίου προστασίας της γεωμεμβράνης, βάρους 
600 gr/m². Πρόκειται για το ίδιο υλικό που θα τοποθετηθεί στον πυθμένα 
του χώρου. 

• Οι εργασίες στεγάνωσης του εν λόγω κυττάρου να πραγματοποιούνται 
τμηματικά από αναβαθμό σε αναβαθμό, ξεκινώντας από τα κατάντη 
τμήματα (πόδας πρανούς) προς τα ανάντη και το συνολικό ύψος της 
εκάστοτε επέμβασης θα είναι 16 μέτρα. 

• Στο οριζόντιο τμήμα του αναβαθμού, όλο το σύστημα στεγάνωσης να 
αγκυρώνεται με μηχανική στερέωση - βλήτρα επί του όγκου της 
βραχομάζας και στην συνέχεια για την πλήρη εξασφάλιση του να 
εγκιβωτίζεται με στηθαίο σκυροδέματος διαστάσεων 1,0 m × 0, 50 m. Με 
το ίδιο τρόπο να αγκυρωθεί το σύστημα στεγάνωσης και στην τελική 
στέψη της λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Α..  

• Στο κατακόρυφο τμήμα, το όλο σύστημα να αγκυρωθεί στο βράχο με 
διάτρηση και τοποθέτηση βλήτρων από σιδηρό οπλισμό, ο οποίος θα 
αγκυρωθεί στην ίδια αγκυρόπλακα που χρησιμοποιήθηκε για την στήριξη 
του οπλισμού ενίσχυσης του εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Οι διατρήσεις 
να διαπερνούν τη μεμβράνη και σε κάθε βλήτρο να εφαρμοστεί ειδικό 
τεμάχιο από πολυαιθυλένιο (σωληνίσκος με πατούρα).  
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o Νέα κύτταρα επί των υφιστάμενων κυττάρων Α-Β Φάσης  
95. Το σύστημα στεγανοποίησης των νέων κυττάρων να περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

στρώσεις:  

• Τεχνητό γεωλογικό φραγμό συμπυκνωμένου πάχους 50cm ώστε να 
παρέχεται συνδυασμένη προστασία ισοδύναμη με στρώση αργίλου 
πάχους 1m και υδροπερατότητας k ≤ 1,0 Χ 10-9 m/s. Εναλλακτικά μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και γεωσυνθετική αργιλική στρώση (GCL), η οποία θα 
εξασφαλίζει ισοδύναμα αποτελέσματα.  

• Γεωμεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), τραχεία 
και από τις δύο πλευρές, ονομαστικού πάχους 2mm  

• Γεωύφασμα για την προστασία της μεμβράνης, βάρους 600 gr/cm2  

• Στρώση λεπτόκοκκου υλικού, πάχους 10cm  

• Στρώση αποστράγγισης (κυκλοφορίας στραγγισμάτων), πάχους 0,50m 
από σκληρό, χαλικώδες υλικό μη ασβεστολιθικής προέλευσης 
κατάλληλης διαβάθμισης (16-32 mm), με πορώδες περίπου 40%, χωρίς 
οργανικές ουσίες ανθεκτικό σε προσβολή από στραγγίσματα αλλά και στις 
άνωθεν πιέσεις από τις διαδικασίες ταφής, με μέγιστο ποσοστό 
ανθρακικού ασβεστίου 20% κ.β και με συντελεστή υδροπερατότητας της 
ζώνης αποστράγγισης από 1 x 10-2 m/sec έως 1 x 10-3 m/sec.  
 
❖ Έργα διαχείρισης βιοαερίου 

o Α-Β φάση ΧΥΤΑ 
Τα εν λόγω έργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. 
 

o Έκτακτο κύτταρο νοτιοανατολικά της Β φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής  

• Συνολικά, το σύστημα διαχείρισης του βιοαερίου που θα εγκατασταθεί στο 
έκτακτο κύτταρο αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:  
- Οριζόντια φρεάτια συλλογής βιοαερίου  
- Κάθετα φρεάτια άντλησης βιοαερίου.  
- Οριζόντιο δίκτυο μεταφοράς του βιοαερίου.  
- Υποσταθμούς συλλογής του βιοαερίου.  
- Σύστημα απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων.  

• Η άντληση θα γίνεται μέσω οριζόντιου δικτύου συλλογής (τάφρων) κατά 
τη φάση λειτουργίας (όσο το απορριμματικό ανάγλυφο αναπτύσσεται) και 
μέσω δικτύου κάθετων γεωτρήσεων (φρεατίων) με το πέρας λειτουργίας 
των κυψελών.  

• Συμπληρωματικά μπορούν να κατασκευασθούν κατακόρυφα φρεάτια 
διαστάσεων 2,0 m × 2,0 m στα οποία συνδέονται οριζόντια δίκτυα.  
 

o Νέα κύτταρα επί των υφιστάμενων κυττάρων Α-Β Φάσης  

• Τα βασικά κριτήρια σχεδιασμού του συστήματος διαχείρισης βιοαερίου 
που θα κατασκευαστεί στα νέα κύτταρα είναι τα εξής:  
- Απόσταση μεταξύ των κατακόρυφων φρεατίων μικρότερη των 50m, με 

πύκνωση περιμετρικά του χώρου. Η επιλογή αυτή στηρίζεται στο 
μεγάλο βάθος των απορριμματικών αποθέσεων και τα χαρακτηριστικά 
του στρώματος επιφανειακής κάλυψης.  

- Μέγιστη ταχύτητα αερίου στους αγωγούς μεταφοράς ίση με 10m/sec, 
με στόχο τον περιορισμό απωλειών πίεσης κατά μήκος των αγωγών 
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και κατ’ επέκταση τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για την 
άντληση του αερίου.  

- Μέγιστη υποπίεση σε κάθε φρεάτιο ίση με 3kPa. Η εφαρμοζόμενη 
υποπίεση είναι μικρή ώστε αφενός να επιτυγχάνεται αποδοτική 
άντληση του βιοαερίου και αφετέρου να ελαχιστοποιείται η είσοδος 
ατμοσφαιρικού αέρα στο σύστημα.  

- Μέγιστη υποπίεση στο φυσητήρα ίση με 15kPa. Η υποπίεση αυτή 
επαρκεί για την αποδοτική άντληση του αερίου ελαχιστοποιώντας την 
κατανάλωση ενέργειας.  

- Το οριζόντιο δίκτυο αποτελείται από αγωγούς HDPE 10ATM και 
κατάλληλης διατομής για αποδοτική άντληση του βιοαερίου.  

- Όλα τα τμήματα του δικτύου συλλογής κατασκευάζονται από υλικά 
ανθεκτικά στο διαβρωτικό περιβάλλον του βιοαερίου.  

- Η κλίση των αδιάτρητων αγωγών μεταφοράς βιοαερίου εφόσον είναι 
εφικτό, συνιστάται να είναι: σε ορύγματα εντός του απορριμματικού 
αναγλύφου της τάξης του 5% και σε ορύγματα εκτός του 
απορριμματικού αναγλύφου της τάξης του 2%.  

- Οι κλίσεις των αγωγών μεταφοράς βιοαερίου να είναι τέτοιες ώστε να 
επιτρέπουν τη φυσική αποστράγγισή τους, όπου αυτό είναι δυνατό.  

96. Τα συμπυκνώματα του δικτύου βιοαερίου (λόγω των έντονα διαβρωτικών ιδιοτήτων 
τους) να κατακρατούνται με κατάλληλες διατάξεις και να εκτρέπονται ξανά στην 
μάζα του ΧΥΤΑ. 

97. Στους υποσταθμούς βιοαερίου να ελέγχεται βάση προγράμματος η παροχή, η 
πίεση, η θερμοκρασία, η περιεκτικότητα του βιοαερίου σε CH4, CO2 και O2 ώστε 
να υπάρχει άμεση εξακρίβωση και καταγραφή του ποσοστού του κατώτερου ορίου 
έκρηξης. Επίσης να αναλύεται η περιεκτικότητα του βιοαερίου σε CΟ, H2S, ΝΟ2, 
SO2, H2, HCN, Cl, NH3 κ.α. 
 

❖ Έργα Διαχείρισης Ομβρίων – Αντιπλημμυρική προστασία 
o Α-Β φάση ΧΥΤΑ 

• Περιμετρική επενδεδυμένη τάφρο περιμετρικά της λεκάνης του εκάστοτε 
λειτουργούντος τμήματος για την προστασία του από τις απορροές ομβρίων. Η 
τάφρος αυτή είναι ορθογωνικής διατομής, ανοίγματος 1,0m και μεταβλητού 
βάθους.  

• Τάφρο παραπλεύρως της οδού πρόσβασης και καθ’ όλο το μήκος της το οποίο 
χρήζει προστασίας, τριγωνικής διατομής, ανεπένδυτη και κατάλληλης κλίσης και 
διατομής.  
 

o Έκτακτο κύτταρο νοτιοανατολικά της Β φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής  
Τα έργα διαχείρισης ομβρίων που θα κατασκευαστούν στο έκτακτο κύτταρο θα 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα τα οποία έχουν εφαρμοστεί και στον ΧΥΤΑ Φυλής (Α και 
Β φάση):  

• Περιμετρικό κανάλι απορροής ομβρίων αποτελούμενο από 3 τάφρους συλλογής  
α) O δυτικός κλάδος Τ1 θα απορρέει τα όμβρια ύδατα από περίπου το 

ήμισυ της έκτασης της λεκάνης. Η τάφρος στο νότιο σημείο της θα 
παραλαμβάνει και τα όμβρια από τον πυθμένα του βόρειου τμήματος 
της λεκάνης πριν την υποδοχή απορριμμάτων στο τμήμα αυτό. Ο 
κλάδος αυτός συνδέεται κατάντη με τα υφιστάμενα έργα απορροής 
ομβρίων της κεντρικής οδού πρόσβασης (Β.Ο.Α.)  
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β) Ο νότιος κλάδος Τ2 θα απορρέει τα όμβρια ύδατα της υπολειπόμενης 
λεκάνης επίσης προς τα υφιστάμενα έργα απορροής ομβρίων της 
κεντρικής οδού πρόσβασης (Β.Ο.Α.)  

γ) Ο βόρειος κλάδος Τ3 θα αποτρέπει τα όμβρια ύδατα ανάντη να 
εισέλθουν στο απορριμματικό ανάγλυφο ή την λεκάνη διαμόρφωσης.  

Οι τάφροι θα κατασκευαστούν στη στέψη της λεκάνης του κυττάρου, κατά 
μήκος της περιμετρικής οδού καθώς και στις στέψεις (φρύδι) των 
ορυγματικών πρανών. Οι τάφροι θα συνεργάζονται με τις υφιστάμενες 
τάφρους αντιπλημμυρικής προστασίας του κυττάρου της Β’ Φάσης καθώς 
και των υφιστάμενων έργων που ενσωματώνονται στην κεντρική οδό 
πρόσβασης ώστε να παροχετεύουν ασφαλώς όλα τα όμβρια ύδατα των 
επιφανειών. 
Οι τάφροι Τ1 και Τ2 θα είναι επενδεδυμένες από σκυρόδεμα κατάλληλης 
διατομής. Αφού συγκεντρώνουν σημαντικό μέρος της απορροής του 
χώρου του κυττάρου, εκβάλλουν σε κατάλληλα διαμορφωμένα φρεάτια 
εκβολής προκειμένου να συνδεθούν με τα υφιστάμενα έργα στα 
χαμηλότερα σημεία της λεκάνης. 

• φρεάτια συλλογής και κλειστούς αγωγούς παροχέτευσης των ομβρίων 
της τελικά διαμορφωμένης επιφάνειας του κυττάρου από PVC ή ΗDPE.  
Για την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων εκτός της λεκάνης του 
έκτακτου κυττάρου και από τα διαμορφούμενα τμήματα πριν αυτά 
μετατραπούν σε στραγγίσματα, θα χρησιμοποιηθεί σύστημα οχετού και 
βανών στο φρεάτιο ελέγχου και εκτροπής που βρίσκεται εντός της 
λεκάνης.  

• Οι τάφροι θα οδεύουν στους αναβαθμούς του απορριμματικού 
αναγλύφου και θα οδηγούν μέσω κατάλληλων φρεατίων και κλειστών 
αγωγών τα όμβρια στην υπάρχουσα ανοικτή περιμετρική τάφρο 
παράπλευρα της Βόρειας Οδικής Αρτηρίας (ΒΟΑ). Από εκεί τα όμβρια θα 
απορρέουν με κλειστό αγωγό προς τον φυσικό αποδέκτη που είναι το 
ρέμα της Μαύρης Ώρας. Πρόκειται για ρέμα μικρής τάξης το οποίο δεν 
έχει χαρακτηριστεί από το οικείο σχέδιο ΣΔΛΑΠ, ενώ με την απορροή των 
ομβρίων δεν επέρχεται ουδεμία μεταβολή στα χαρακτηριστικά ροής του 
ρέματος.  
 

o Νέα κύτταρα επί των υφιστάμενων κυττάρων Α-Β Φάσης  

• Η αντιπλημμυρική προστασία του συνόλου των έργων εξασφαλίζεται 
μέσω των ακόλουθων παρεμβάσεων:  
- Τάφροι προστασίας περιμετρικά του ΧΥΤΥ  
- Τάφροι προστασίας περιμετρικά των 

πλατωμάτων εγκατάστασης των εγκαταστάσεων 
της Μεταβατικής διαχείρισης  

- Τάφροι εσωτερικής οδοποιίας  
- Φρεάτια σύνδεσης  
- Τάφροι συνέχειας  
- Συναρμογές με υφιστάμενα έργα  

• Στον νέο αναβαθμό θα κατασκευαστεί κεντρική τάφρος συλλογής 
ομβρίων που θα παραλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα επιφανειακής 
απορροής από τις νέες αποθέσεις, ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό 
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αξιοποιούνται και υφιστάμενες τάφροι για την απορροή από τμήματα που 
δεν επηρεάζονται από τα νέα έργα.  

• Η τάφρος ομβρίων θα ακολουθεί την κατά μήκος κλίση του αναβαθμού 
(και οδοποιίας) ενώ δύναται να ενσωματωθεί στην τάφρο αγκύρωσης 
μεμβράνης για την βέλτιστη αξιοποίηση του πλάτους του αναβαθμού.  

• Επιπλέον για την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος 
διαχείρισης ομβρίων η τάφρος θα εκτονώνεται σε 4 σημεία κατά μήκος 
του αναβαθμού χωρίζοντας την απορροή και τις λεκάνες σε μικρότερα 
τμήματα.  

• Με βάση τα παραπάνω στοιχεία προβλέπονται τέσσερεις επενδεδυμένες 
τάφροι ορθογωνικής διατομής 1,m x 1m και μία τάφρος 1,2mx1m στην 
εσωτερική οδοποιία,  

• Με το δίκτυο αυτό εξασφαλίζεται η αποτελεσματική παροχέτευση των 
ομβρίων της γύρω περιοχής αλλά και του χώρου του Χ.Υ.Τ.Α., χωρίς 
αυτά να εισέρχονται εντός της επιφάνειας απόθεσης των απορριμμάτων.  

98. Πάνω από το υλικό καθημερινής επικάλυψης, να τοποθετείται στρώση 
εξομάλυνσης πάχους τουλάχιστον 50 cm, από ομοιογενή υλικά με κόκκους 
μεγίστης διαμέτρου 15 cm, με σκοπό την εξομάλυνση του τελικού απορριμματικού 
αναγλύφου και την προσωρινή κάλυψη του ΧΥΤΑ με περιορισμό της 
κατεισδύουσας ποσότητας ομβρίων υδάτων.  

99. Τακτική συντήρηση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας: Απομάκρυνση 
φερτών υλικών (κλαδιά, χώματα, κ.λπ.) απ’ τις τάφρους ομβρίων και γενικότερα 
από το σύνολο των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του έργου. Να ελέγχονται 
τα δίκτυα για φθορές και όπου απαιτείται να γίνεται άμεση επιδιόρθωση. 
 

❖ Οργάνωση και Λειτουργία του ΧΥΤΑ  
100. Η απόθεση των απορριμμάτων να γίνεται κατά σωρούς, στην επιφάνεια της υπό 

διαμόρφωση ή υποκείμενης στρώσης και στη στέψη ή στη βάση του μετωπικού 
πρανούς. Κατόπιν το μηχάνημα που χρησιμοποιείται για τη διευθέτηση των 
απορριμμάτων διαστρώνει και συμπιέζει τα απορρίμματα πάνω στην επιφάνεια της 
υπάρχουσας στρώσης και στη συνέχεια τα προωθεί κινούμενο από κάτω προς τα 
πάνω ή αντίστροφα πάνω στο μετωπικό πρανές, η κλίση του οποίου είναι καλό να 
διαμορφώνεται κατάλληλα ώστε να είναι ευχερής η κίνηση του μηχανήματος πάνω 
σ' αυτή. Για την καλύτερη συμπίεση των απορριμμάτων πάνω στο πρανές, το 
μηχάνημα εκτελεί παλινδρομική κίνηση πάνω στο πρανές.  

101. Δοχεία, κιβώτια ή άλλα ογκώδη αντικείμενα να τεμαχίζονται ή θραύονται πριν 
από τη διάθεσή τους για να μη δημιουργούνται κενά μέσα στα οποία θα μπορέσουν 
να αναπτυχθούν αέρια και ακόμη να διευκολύνεται η ομοιόμορφη καθίζηση του 
στρώματος των απορριμμάτων.  

102. Ειδικά απορρίμματα όπως ακατάλληλες τροφές, πτώματα ζώων, κλπ. να 
τοποθετούνται μπροστά στο μέτωπο εργασίας και να επικαλύπτονται αμέσως με 
απορρίμματα.  

103. Όσα από τα απορρίμματα έχουν βιομηχανική προέλευση (και είναι αποδεκτά 
στο ΧΥΤΑ) να αναμειγνύονται με τα δημοτικά απορρίμματα κατά το σχηματισμό της 
στρώσης.  

104. Η εναπόθεση των απορριμμάτων γίνεται προοδευτικά μέχρι την κάλυψη 
ολόκληρης της επιφάνειας του χώρου διάθεσης σε μια στρώση. Μέχρι να 
ολοκληρωθεί η μια στρώση θα έχει ήδη επέλθει ικανοποιητική καθίζηση στο πρώτο 
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τμήμα της προηγούμενης στρώσης, οπότε η νέα στρώση θα αρχίσει να 
διαμορφώνεται από το σημείο αυτό, αμέσως μόλις τελειώσει η προηγούμενη.  

105. Για την τελική επίστρωση της επιφάνειας των ορατών επιφανειών 
χρησιμοποιείται υλικό επικάλυψης, ενώ στο τελικά διαμορφωμένο ανάγλυφο του 
χώρου προβλέπεται κατάλληλη τελική κάλυψη και τέλος η τοποθέτηση χώματος 
κατάλληλου για την περαιτέρω δενδροφύτευση του χώρου.  

106. Τέλος, η κυκλοφορία των οχημάτων επάνω στην υπάρχουσα στρώση, γίνεται 
μέσω του εσωτερικού δρομολογίου, το οποίο διαμορφώνεται με συμπιεσμένο 
επίχωμα από κατάλληλα υλικά. Στο βαθμό που το μέτωπο εργασίας προωθείται, θα 
επεκτείνεται και το εσωτερικό δρομολόγιο κίνησης, το οποίο πρέπει να συντηρείται 
τακτικά.  

107. Για την ελαχιστοποίηση των οσμών κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ απαιτείται :  

• Καλή κάλυψη, συμπίεση και κατάλληλες κλίσεις, για την ελαχιστοποίηση 
της εισόδου νερού μέσα στα υπολείμματα.  

• Εξασφάλιση της άμεσης εκφόρτωσης και διάστρωσης των 
απορριμμάτων.  

• Αύξηση του πάχους επικάλυψης ή χρησιμοποίηση διαφορετικού υλικού 
κάλυψης.  

108. Για την μείωση της εκπεμπόμενης σκόνη απαιτείται:  

• Καλή διαχείριση των όγκων των χωματισμών  

• Διαβροχή του εσωτερικού δρομολογίου κίνησης των οχημάτων  
109. Για την ελαχιστοποίηση της διασποράς κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ απαιτείται :  

• Καλή κάλυψη και συμπίεση των απορριμμάτων.  

• Εξασφάλιση της άμεσης εκφόρτωσης και διάστρωσης των 
απορριμμάτων.  

110. Οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις του έργου να λάβουν ειδική εκπαίδευση, 
τόσο για τον τρόπο λειτουργίας του χώρου και των εγκαταστάσεων που 
περιλαμβάνονται σ’ αυτόν, όσο και για τους κινδύνους που ενδέχεται να 
παρουσιαστούν κατά την εργασία τους και τους τρόπους προφύλαξης, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ομαλή, περιβαλλοντικά ορθή και ασφαλής λειτουργία του έργου.  
 

➢ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

• Τα έργα μεταβατικής διαχείρισης θα δέχονται σύμμεικτα/υπολειμματικά 
Α.Σ.Α ή/και προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα και θα σχεδιαστεί για 
δυναμικότητα αποβλήτων ποσότητας κατ΄ ελάχιστο 20.000 τόνων 
ετησίως.  

• Ειδικά για το ρεύμα των βιοαποβλήτων, ενδεικτικά θα μπορεί να 
επεξεργαστεί και μια ποσότητα κλαδιών/πράσινων αποβλήτων της τάξης 
των 2.000 έτος, η οποία βελτιώνει το πορώδες του υλικού που οδηγείται 
προς κομποστοποίηση, τον λόγο C/N αλλά και την υγρασία.  

111. Τα πράσινα απόβλητα να οδηγούνται κατευθείαν στα κελιά κομποστοποίησης, 
κατόπιν τεμαχισμού.  

112. Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα να οδηγούνται προς επεξεργασία στην Κινητή 
Μονάδα επεξεργασίας Στραγγισμάτων  

113. Ο εξοπλισμός θα είναι μη μόνιμης εγκατάστασης και δεν θα απαιτεί ιδιαίτερες 
υποδομές για τη λειτουργία του πλην ελαφρού τύπου απαραίτητων υποδομών 
(ηλεκτρολογικό δίκτυο) και υποχρεωτικών υποδομών οι οποίες αφορούν θέματα 
περιβαλλοντικής προστασίας(δίκτυο αποχέτευσης στραγγιδίων, κάλυψη 
ραφιναρίας).  
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114. Η καμπίνα χειροδιαλογής για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών να είναι 
κλειστή, επαρκώς κλιματιζόμενη και να διαθέτει σύστημα απόσμησης και 
αποκονίωσης για την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας.  

115. Να μην γίνεται ανάμιξη υπολειμματικών/σύμμεικτων Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων και προδιαλεγμένων βιοααποβλήτων. 

116. Τα δάπεδο της υποδοχής και η πλατεία κομποστοποίησης να φέρουν κατάλληλη 
κλίση και να φέρουν δίκτυο συλλογής των στραγγιδίων, τα οποία θα οδηγούνται σε 
παρακείμενη δεξαμενή. Το υποδαπέδιο κανάλι αερισμού το οποίο θα 
χρησιμοποιείται για την συλλογή των στραγγιδίων να ελέγχεται τακτικά για 
εμφράξεις και να καθαρίζεται. 

117. Το σύνολο των υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης (λύματα προσωπικού, 
πλύσεις, στραγγίσματα υποδοχής και βιολογικής επεξεργασίας), να 
συγκεντρώνονται σε δεξαμενή συλλογής και από εκεί να οδηγούνται στην κινητή 
μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων. 

118. Ο όγκος απορριμμάτων που μπορεί να αποθηκευτεί στην υποδοχή θα ανέρχεται 
σε φορτίο μιας (1) ημέρας, το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά μέχρι την 
επεξεργασία του. Απαγορεύεται να παραμένουν απορρίμματα μετά τη λήξη της 
ημερήσιας λειτουργίας. 

119. Οι σωροί κομποστοποίησης, να είναι μόνιμα καλυμμένοι έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η έκθεση του υλικού στις καιρικές συνθήκες. 
 

➢ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
120. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας (πρόληψη, πυρόσβεση, 

αντικεραυνική προστασία). Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να 
ελεγχθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς και διατάξεις. 

121. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα (περίφραξη, σήμανση 
προειδοποίησης/ απαγόρευσης, κλπ), ώστε να αποκλείεται η δυνατότητα κάθε 
πρόσβασης του γενικού πληθυσμού στον χώρο του σταθμού.  

122. Ο κύριος του έργου να φροντίζει για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, 
την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την διατήρηση της καθαριότητας των 
χώρων. Κάθε είδους απορρίμματα, άχρηστα υλικά παλαιά ανταλλακτικά και 
μηχανήματα, λάδια παντός είδους ενέματα κλπ να συλλέγονται κατάλληλα και να 
απομακρύνονται από το χώρο του σταθμού και η διάθεσή του να γίνεται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.  

123. Τα απόβλητα είδη ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού να διαχειρίζονται 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/2004). Προς απόρριψη 
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του Π.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α/2004).  
 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΜΕΡΙΚΗ Ή ΣΤΑΔΙΑΚΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 
➢ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
124. Κατά την οριστική παύση λειτουργίας του έργου, ο φορέας του οφείλει να 

αξιολογήσει την κατάσταση ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από 
επικίνδυνες ουσίες τις οποίες χρησιμοποιεί, παράγει ή απελευθερώνει το έργο, 
σύμφωνα και με τους όρους παρακολούθησης που καθορίζονται κατωτέρω στο 
κεφάλαιο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ».  

125. Στις περιπτώσεις που το έργο έχει προκαλέσει σημαντική ρύπανση του εδάφους 
ή των υπόγειων υδάτων από επικίνδυνες ουσίες, ο φορέας θα πρέπει να λάβει τα 
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απαραίτητα μέτρα, με στόχο την απομάκρυνση, τον έλεγχο, τη συγκράτηση ή τη 
μείωση των εν λόγω ουσιών, ούτως ώστε ο χώρος του έργου, να παύσει να θέτει 
σε σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, λαμβανομένων υπόψη 
των υφιστάμενων ή των εγκεκριμένων μελλοντικών χρήσεών του.  

126. Έξι (6) μήνες προ του εκτιμώμενου χρόνου παύσης της λειτουργίας του έργου 
(είτε συνολικά όλων των έργων της ΟΕΔΑ, είτε μεμονωμένα ανά έργο), ο φορέας 
του οφείλει να υποβάλλει στην αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή ΤΕΠΕΜ σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4014/2011, στην οποία θα περιλαμβάνεται: 
αξιολόγηση της κατάστασης του περιβάλλοντος στο γήπεδο του έργου και της 
ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων στην περιοχή παρακολούθησης, 
και θα εξειδικεύονται οι προτάσεις κάθε είδους μέτρων (έργα, δράσεις, 
παρεμβάσεις, παρακολούθηση κλπ) αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Ο φορέας 
του έργου υποχρεούται στην εφαρμογή των μέτρων αποκατάστασης που θα 
εγκριθούν με την απόφαση έγκρισης της ΤΕΠΕΜ, υπό τους όρους που θέτει αυτή, 
συμπεριλαμβανομένης και της εξασφάλισης της σχετικής χρηματοδότησης.  
 

➢ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ  
127. Στα τμήματα του Χ.Υ.Τ.Α. όπου θα ολοκληρώνεται η διάθεση των απορριμμάτων 

θα τοποθετείται το τελικό κάλυμμα.  
128. Λήψη περιορισμού της κατείσδυσης ομβρίων μέσω των επιφανειών αυτών, 

δηλαδή να γίνει προσωρινή σφράγιση. Τούτο επιτυγχάνεται με την δημιουργία 
έντονων κλίσεων για την διευκόλυνση της επιφανειακής απορροής σε συνδυασμό 
είτε με προσωρινό κάλυμμα μεγάλου πάχους και μικρής διαπερατότητας είτε με 
προσωρινή χρήση γεωμεμβράνης.  

129. Η στρώση εξομάλυνσης – προσωρινής αποκατάστασης (σε περίπτωση που δεν 
χρησιμοποιηθεί μεμβράνη) να γίνει με χρήση εδαφικού υλικού τύπου αργιλώδους 
αμμοχάλικου (GC) κατά AUSCS, με ομαλή κοκκομετρική διαβάθμιση, και ποσοστό 
λεπτοκόκκων διερχόμενο από το κόσκινο Νο 200 περίπου 10 – 15% και μέγιστη 
διάμετρο υλικών 15cm. Το όριο υδαρότητας είναι της τάξης του LL = 30% και ο 
δείκτης πλαστικότητας δεν πρέπει να ξεπερνά το 15%. Τα υλικά συνιστάται να 
έχουν συντελεστή διαπερατότητας k ≤ 10-6 m/sec. Κατά τη διάστρωση και 
συμπύκνωσή των υλικών της στρώσης εξομάλυνσης πρέπει να διατηρείται η 
κατάλληλη υγρασία, και προτείνεται όπως η συμπύκνωση γίνεται >90% της 
τροποποιημένης δοκιμής Proctor, με υγρασία ± 2%-3% της βέλτιστης. Το υλικό 
πρέπει να εξασφαλίζει περιορισμό της κατείσδυσης, συνοχή έναντι της διάβρωσης 
και να μην παρουσιάζει ρηγματώσεις στην έλλειψη υγρασίας.  

130. Επί του τελικού διαμορφωμένου αναγλύφου το οποίο θα έχει ήδη εξομαλυνθεί, 
θα κατασκευαστεί στεγανωτική στρώση (συμπιεσμένη στρώση εδαφικού υλικού 
πολύ χαμηλής διαπερατότητας). Η στεγανοποίηση της άνω επιφάνειας του 
Χ.Υ.Τ.Α. εξασφαλίζει την παρεμπόδιση εισροής όμβριων και κατείσδισης αυτών 
στο σώμα των απορριμμάτων που θα συμβάλλουν στην αύξηση της παροχής των 
στραγγιδίων καθώς επίσης και στην απομόνωση του όγκου των αποθέσεων από τη 
ζώνη φυτοκάλυψης αποτρέποντας την εκπομπή οσμών και την διάχυση βιοαερίου.  

131. Για τα έργα τελικής κάλυψης να ακολουθηθεί η εφαρμογή πολυστρωματικής 
κάλυψης, η δομή της οποίας, με σειρά παρουσίασης από την κορυφή έως την 
βάση, είναι η ακόλουθη (συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης κάλυψης):  

• στρώση εξομάλυνσης του ανάγλυφου, ελάχιστου πάχους 50cm και με 
συντελεστή υδροπερατότητας k < 10-6 m/sec, η οποία αποτελεί και τη στρώση 
προσωρινής κάλυψης του χώρου.  
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• στρώση εκτόνωσης βιοαερίου από χαλίκι διαβάθμισης 16/32, πάχους 30cm και 
υδροπερατότητας 10-3 – 10-2 m/sec  

• γεωύφασμα διαχωρισμού από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), βάρους 200gr/m2  

• συμπυκνωμένο αργιλικό φραγμό ελάχιστου πάχους 0,5m και συντελεστή 
υδροπερατότητας της τάξης του k = 10-9m/sec  

• στρώση αποστράγγισης από χαλίκι 16/32, πάχους 50cm και υδροπερατότητας 
10-3 – 10-2 m/sec  

• γεωύφασμα διαχωρισμού από ΡΡ, βάρους 200gr/m2  

• εδαφική στρώση προστασίας πάχους 1,0m κατάλληλα συμπυκνωμένου, από 
εδαφικά υλικά καλής ποιότητας ως προς τη δομή, την ικανότητα κατακράτησης 
νερού και την κεκορεσμένη αγωγιμότητα. Το έδαφος προστασίας πρέπει να 
περιέχει λεπτόκοκκα υλικά σε ποσοστό 30-35% κατ’ ελάχιστο και να μην 
περιέχει χαλίκια διαμέτρου μεγαλύτερης των 6cm.  

• Στρώση φυτοχώματος καλής βιολογικής δραστηριότητας πάχους 0,5m. Το 
στρώμα αυτό μπορεί εναλλακτικά να εμπλουτιστεί με χρήση compost, σε 
κατάλληλη αναλογία.  

• Στη στρώση χαμηλής διαπερατότητας, στις περιοχές με μικρή κλίση, η χρήση 
μεμβράνης διασφαλίζει μεγαλύτερη συγκράτηση του βιοαερίου και σχετικά 
καλή προσαρμογή στις καθιζήσεις. Στις περιοχές αυτές η γεωμεμβράνη θα 
πρέπει να προστατεύεται έναντι διάτρησης που είναι δυνατόν να προκαλέσει η 
υπερκείμενη στρώση αποστράγγισης ομβρίων. Η στρώση αποστράγγισης 
ομβρίων από χαλίκι μειώνει το υδραυλικό ύψος πάνω από την στεγανή 
στρώση και συμβάλλει στην ελεγχόμενη δίαιτα των ομβρίων.  

• Στο σύστημα τελικής κάλυψης, μπορεί να γίνει χρήση εναλλακτικών 
ισοδύναμων μεθόδων ( πχ το φυτόχωμα να εμπλουτιστεί με χρήση compost).  

132.  Η φάση της μεταφροντίδας αρχίζει μετά το πέρας της λειτουργίας του κυττάρου 
και την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασής του. Κατά την φάση αυτή 
διενεργείται εκτίμηση επικινδυνότητας η οποία περιλαμβάνει στοιχεία 
παραλαβής/διάθεσης αποβλήτων, αξιολόγηση ασφάλειας των συστημάτων 
διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α. (στεγάνωση, στραγγίσματα, βιοαέριο), καταγραφή των 
υδρογεωλογικών δεδομένων σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των μέχρι την 
φάση αυτή ελέγχων και των υπαρχόντων σχεδιασμών.  

133. Το σχέδιο μεταφροντίδας του χώρου να περιλαμβάνει:  

• Παρακολούθηση κατά τακτά χρονικά διαστήματα της μηχανικής συμπεριφοράς 
του αναπλασθέντος ανάγλυφου (καθιζήσεις, οριζόντιες μετατοπίσεις, 
διαβρώσεις, ρηγματώσεις κ.λπ.).  

• Τακτική επιθεώρηση ή/και συντήρηση των επιμέρους έργων και 
εγκαταστάσεων (των τάφρων απορροής των όμβριων, του συστήματος 
διαχείρισης των στραγγισμάτων και βιοαερίου).  

• Παρακολούθηση και, όταν χρειάζεται προστασία αλλά και υποστήριξη της 
φυσικής διαδικασίας φυτοκάλυψης του χώρου. Σημειώνεται ότι σε κάθε 
περίπτωση οι φυτεύσεις που θα ακολουθήσουν θα γίνουν με φυτά και δένδρα 
όπως αυτά που απαντώνται στην περιοχή.  

• Προστασία του χώρου έναντι ανεπιθύμητων ανθρωπογενών παρεμβάσεων, 
όπως, απόρριψη αποβλήτων, καταπάτηση εκτάσεων κ.λπ.  

• Περιβαλλοντικός έλεγχος με μεθόδους που κρίνονται τεχνικά και οικονομικά 
εφικτές όπως:  

o Διαχρονική παρακολούθηση και αξιολόγηση βασικών φυσικοχημικών 
παραμέτρων των στραγγισμάτων και της ποσότητας τους.  
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o Διαχρονική παρακολούθηση και αξιολόγηση βασικών φυσικοχημικών 
παραμέτρων των νερών.  

o Διαχρονική παρακολούθηση και αξιολόγηση βασικών φυσικοχημικών 
παραμέτρων του απαγόμενου βιοαερίου και της εκτιμώμενης 
ποσότητας του, εφόσον υφίσταται το σχετικό δίκτυο.  

• Συλλογή μετεωρολογικών στοιχείων (ύψος – ένταση βροχής, ένταση και 
διεύθυνση ανέμων, θερμοκρασία, εξατμισοδιαπνοή).  

• Έλεγχοι και μέτρα για τυχόν αστοχίες του συστήματος επιφανειακής τελικής 
κάλυψης και βλάβες. Όπου διαπιστωθεί κάτι τέτοιο απαιτείται η άμεση 
αποκατάστασή τους, αφού αφαιρεθεί η στρώση επικάλυψης στη θέση που 
προκλήθηκε βλάβη. Επίσης παρατηρούνται τυχόν παραμορφώσεις και 
συγκρίνονται με τους υπολογισμούς των καθιζήσεων. Οι έλεγχοι και οι 
μετρήσεις διενεργούνται τακτικά (ανά εξάμηνο ή έτος).  

• Η μετέπειτα φροντίδα τελειώνει μετά από είκοσι έτη ή όταν η αρμόδια υπηρεσία 
απαλλάξει τον φορέα λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. από αυτή την υποχρέωση. Σε 
κάθε περίπτωση χορηγείται άδεια για το πέρας της μετέπειτα φροντίδας μετά 
από επιτόπιο έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς.  

 
➢ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΕΜΑΤΟΣ 
134. Οι χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης τελικής επιφάνειας 

των κυττάρων θα είναι οι κατωτέρω: 

• Περιοχή κυττάρου Αθηνών: Στην περιοχή αυτή θα γίνουν εκσκαφές για τη 
διαμόρφωση του τελικού απορριμματικού αναγλύφου μέχρι βάθος 6,70 m 
προκειμένου να γίνει η διαμόρφωση των πρανών με μέγιστη κλίση 1:3. Οι 
συνολικές ποσότητες εκσκαφών ανέρχονται σε 45.000,00 m3 που 
περιλαμβάνει χώμα που έχει χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή κάλυψη των 
απορριμμάτων και απορρίμματα και εδαφικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ως 
υλικό επικάλυψης κατά τις εργασίες διάθεσης των απορριμμάτων. Στα σημεία 
που απαιτούνται έργα αντιστήριξης της τελικής κάλυψης, θα τοποθετηθούν 
συρματοκιβώτια σε διάταξη με βάση 3m και στέψη 1m.  

• Περιοχή Δέμα: Όπως και στο κύτταρο Αθηνών, στην περιοχή Δέμα θα γίνουν 
εκσκαφές στα πρανή για τη διαμόρφωσή τους με μέγιστη κλίση 1:3 μέχρι 
βάθους 3,80 m. Οι συνολικές ποσότητες εκσκαφών ανέρχονται σε 30.000,00 
m3 που περιλαμβάνει χώμα που έχει χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή 
κάλυψη των απορριμμάτων και απορρίμματα και εδαφικό υλικό που 
χρησιμοποιήθηκε ως υλικό επικάλυψης κατά τις εργασίες διάθεσης των 
απορριμμάτων. Για την αντιστήριξη της τελικής κάλυψης, θα κατασκευαστεί 
τοίχος αντιστήριξης κατά μήκος της οδοποιίας στα ανατολικά της περιοχής 
αποκατάστασης με ύψος που θα κυμαίνεται από 2,30m έως 2,60m.  

135. Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης: Η τελική κάλυψη που θα τοποθετηθεί στις 
δύο προς αποκατάσταση περιοχές περιλαμβάνει τις ακόλουθες στρώσεις (από 
κάτω προς τα πάνω):  

• Στρώση εξομάλυνσης του ανάγλυφου  

• Στρώση εκτόνωσης βιοαερίου 

• Γεωύφασμα προστασίας 

• Γεωμεμβράνη HDPE 

• Γεωσυνθετική στρώση αποστράγγισης με ενσωματωμένο γεωύφασμα 

• Εδαφική στρώση προστασίας  

• Φυτόχωμα  
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136. Έργα διαχείρισης βιοαερίου επιφάνειας αποκατάστασης  

• Στο κύτταρο Αθηνών, θα περιλαμβάνουν:  
o Ανύψωση των υφιστάμενων φρεατίων τόσο, ώστε να εξέρχονται της 

ζώνης τελικής κάλυψης  
o Διάνοιξη νέων γεωτρήσεων έτσι ώστε να καλυφθεί όλη η περιοχή με 

φρεάτια, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας «κάνναβος» φρεατίων, με 
απόσταση μεταξύ των, της τάξης των 50m. Oι τεχνικές προδιαγραφές 
των φρεατίων κατακόρυφης άντλησης είναι οι ίδιες με αυτές στη νέα 
λεκάνη απόθεσης που παρουσιάζονται σε επόμενη παράγραφο.  

o Επέκταση του οριζόντιου δικτύου μεταφοράς προκειμένου να 
μεταφέρεται και το βιοαέριο από τα νέα φρεάτια στην εγκατάσταση 
αξιοποίησής του  

• Στην περιοχή Δέμα δεν προβλέπονται έργα βιοαερίοιυ, αφού πρόκειται για 
αποθέσεις αδρανών και επομένως δεν παράγεται βιοαέριο λόγω απουσία 
οργανικού κλάσματος.  

137. Έργα εκτροπής και διαχείρισης ομβρίων  

• Περιοχή Κυττάρου Αθηνών: Στην περιοχή αυτή θα κατασκευαστούν 3 
περιμετρικές τάφροι, ορθογωνικής διατομής και πλάτους 1.0 m η καθεμία. Οι 
τάφροι στο σύνολο τους θα κινούνται σε απόσταση της τάξης του 0,30 – 0,40 
m από τον τοίχο συρματοκιβωτίων στήριξης των πρανών. Η πρώτη τάφρος 
προβλέπεται να ξεκινά από τα βόρεια του κυττάρου και κινείται προς τα δυτικά, 
στη συνέχεια θα στρίβει προς τα νότια και αφού δεχθεί την απορροής ανάντη 
υπολεκάνης, ακολουθεί τη δυτική πλευρά του κυττάρου. Στη συνέχεια θα 
στρίβει προς τα ανατολικά, ακολουθώντας εσωτερικό δρόμο του κυττάρου για 
να καταλήξει σε φρεάτιο από όπου η απορροή απομακρύνεται προς τον 
αποδέκτη. Η δεύτερη τάφρος θα ξεκινά επίσης από τα βόρεια του κυττάρου 
κινούμενη προς τα ανατολικά και στη συνέχεια θα στρίβει προς τα νότια, 
ακολουθώντας την ανατολική πλευρά του κυττάρου. Στο κατάντη τμήμα της, η 
τάφρος της ανατολικής πλευράς αντικαθίσταται με βαθμιδωτό ρείθρο πλάτους 
0,75 m. Στη συνέχεια και μετά από φρεάτιο που παραλαμβάνει το βαθμιδωτό 
ρείθρο, η τάφρος στρίβει προς τα δυτικά ακολουθώντας τον εσωτερικό δρόμο 
του κυττάρου και μετά από λίγα μέτρα εκβάλλει σε κοινό φρεάτιο με την πρώτη 
τάφρο. Τέλος, η τρίτη τάφρος θα καλύπτει περιμετρικά τη νότια πλευρά του 
κυττάρου, κινούμενη παράλληλα περιμετρικής οδού και τελικά καταλήγει σε 
φρεάτιο από όπου η ροή της θα διοχετευθεί προς τον τελικό αποδέκτη.  

• Περιοχή Δέμα: Στην περιοχή αυτή προτείνονται επίσης 3 τάφροι, ορθογωνικής 
διατομής και πλάτους 1,0 m η τάφρος της ανατολικής πλευράς και 0,50 m οι 
δύο τάφροι της δυτικής πλευράς. Η ανατολική τάφρος θα κινείται ακριβώς 
δίπλα στον τοίχο αντιστήριξης του πρανούς και παραλαμβάνει το μεγαλύτερο 
μέρος της απορροής της περιοχής Δέμα. Θα ξεκινά από το βορειότερο σημείο 
της περιοχής και καταλήγει σε φρεάτιο στο νοτιότερο σημείο, από όπου τα 
όμβρια θα διοχετεύονται προς τον τελικό αποδέκτη. Η πρώτη δυτική τάφρος θα 
κινείται προς τα βόρεια και καταλήγει σε φρεάτιο από όπου εκκινεί βαθμιδωτό 
ρείθρο πλάτους 0,40 m. Το βαθμιδωτό ρείθρο κινείται προς τα 
βορειοανατολικά, παράλληλα με το όριο της περιοχής του Δέματος για να 
καταλήξει στο πιο ανάντη σημείο της ανατολικής τάφρου. Η δεύτερη δυτική 
τάφρος θα κινείται προς τα νότια και αφού διέρχεται από πλάτωμα, στρίβει 
προς τα νοτιοανατολικά και στη συνέχεια καταλήγει σε φρεάτιο από όπου 
εκκινεί βαθμιδωτό ρείθρο πλάτους 0,40 m. Το βαθμιδωτό ρείθρο κινείται προς 
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τα νοτιοανατολικά, παράλληλα με το όριο του Δέματος για να καταλήξει στο πιο 
κατάντη σημείο της ανατολικής τάφρου.  

138. Έργα πρασίνου και άρδευσης  

• Πριν γίνει οποιαδήποτε φυτευτική εργασία πρέπει να απομακρυνθούν από το 
εργοτάξιο όλα τα χώματα που περιέχουν βλαβερές ουσίες, όπως λάδια, 
σκυρόδεμα, βενζίνη, και άλλα άχρηστα αντικείμενα, αφαιρώντας τα χώματα σε 
βάθος 15 εκ. ή μέχρι τη στάθμη στεγνότητας στις περιοχές που έχουν 
επηρεασθεί. Τα χώματα που έχουν επηρεασθεί θα αντικατασταθούν με άλλα.  

• Η προκαταρκτική διαμόρφωση της επιφάνειας του εδάφους θα γίνει με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να προετοιμάζει την τελική διαμόρφωση. Το χώμα που περισσεύει 
θα αφαιρείται ή θα αναδιαστρώνεται πριν από την προσθήκη λιπάσματος ή 
άλλου υλικού προσμείξεως πχ compost. Όπου το περισσεύον χώμα πρόκειται 
να αντικαθίσταται θα γίνεται πρόβλεψη ώστε, όταν αρχίσει η τελική 
διαμόρφωση, να μην υπάρχει έλλειμμα στο προδιαγραφόμενο βάθος χώματος 
του χώρου φύτευσης. Οι χωματουργικές εργασίες δε θα γίνονται όταν η 
περιεκτικότητα του χώματος σε υγρασία είναι τόσο μεγάλη, ώστε να γίνεται 
υπερβολική συμπίεση, ούτε όταν είναι τόσο στεγνό, ώστε να σηκώνεται 
σύννεφο σκόνης ή όταν οι σβόλοι δεν θα διαλύονται εύκολα. Θα προστίθεται 
νερό, εφόσον απαιτείται, ώστε να επιτυγχάνεται η ιδεώδης περιεκτικότητα 
υγρασίας για επίχωση και για φύτευση.  

• Η άρδευση των φυτεύσεων θα γίνεται με στάγδην άρδευση.  

• Το δίκτυο θα αποτελείται από αγωγούς μεταφοράς από πολυαιθυλένιο 
κατάλληλης διαμέτρου πίεσης 10 ατμοσφαιρών. Όταν οι αγωγοί διέρχονται 
κάτω από χώμα τοποθετούνται σε βάθος 70 εκατοστά. Για την προστασία των 
διανεμητοφόρων αγωγών όταν διέρχονται κάτω από δάπεδα κυκλοφορίας 
πεζών, τοποθετούνται εντός αγωγών προστασίας από PVC διατομής δύο 
φορές μεγαλύτερη από τη διατομή του σωλήνα, σε βάθος επίσης 70 εκατοστά. 
Οι επιφανειακοί αγωγοί θα είναι επίσης από πολυαιθυλένιο κατάλληλης 
διαμέτρου πίεσης 10 ατμοσφαιρών αλλά θα είναι εύκαμπτοι.  

• Οι ηλεκτροβάνες που θα εγκατασταθούν για την άρδευση του χώρου, θα είναι 
κατάλληλης διατομής και θα τοποθετηθούν εντός ειδικών φρεατίων. Πριν από 
κάθε ηλεκτροβάνα, εντός του φρεατίου της τοποθετείται σφαιρική χειροκίνητη 
βάνα μπίλιας κατάλληλης διατομής. Επίσης πριν από κάθε ηλεκτροβάνα, εντός 
του φρεατίου της τοποθετείται μειωτής πίεσης διατομής 1΄΄. Στον πυθμένα του 
φρεατίου τοποθετείται 10 εκ. χαλίκι για καλύτερη απορροή.  

139. Διαμόρφωση οδών πρόσβασης  

• Στις εργασίες αποκατάστασης θα γίνει τελική διαμόρφωση τμημάτων 
υφιστάμενης οδοποιίας που δεν είναι κατασκευασμένες καθώς και εργασίες 
αποκατάστασης των τμημάτων της οδοποιίας που θα χρειαστεί να 
τροποποιηθούν λόγω των εργασιών αποκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα στα 
έργα οδοποιίας θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες εργασίες:  

o Τελική διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση όλης της οδοποιίας στο 
ανατολικό όριο της περιοχής «Δέμα»  

o Αποκατάσταση, ανακατασκευή των ασφαλτοστρωμένων οδών στο 
νότιο και δυτικό τμήμα της περιοχής κυττάρου Αθηνών. Οι εργασίες 
αυτές είναι επιβεβλημένες καθώς λόγω της εφαρμογής της τελικής 
κάλυψης επί του υφιστάμενου αναγλύφου το παρακείμενο στην οδό 
αυτή δίκτυο ομβρίων υδάτων θα καλυφτεί από τα αναγκαία έργων 
αντιστήριξης της τελικής κάλυψης. Συνεπώς τμήμα της υφιστάμενης 
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οδού πρέπει να ανακατασκευαστεί και να καλυφτεί από νέα τάφρο 
ομβρίων υδάτων  

• Ταυτόχρονα θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης πιθανών 
φθορών στις υφιστάμενες οδοποιίες των περιοχών αποκατάστασης που έχουν 
προκληθεί για διάφορους λόγους όπως κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, 
καθιζήσεις απορριμματικού αναγλύφου κ.α.  

• Το δίκτυο οδοποιίας θα έχει μια τουλάχιστον λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 4m 
με μέγιστη κατά μήκος κλίση 8%. Θα περιλαμβάνει υπόβαση, βάση και 
ερείσματα, ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας και 
ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτική αντιολισθηρή στρώση.  

• Εργασίες ηλεκτροφωτισμού: Θα εκτελεστούν εργασίες για τον ηλεκτροφωτισμό 
τόσο της οδοποιίας όσο και του αναγλύφου. Ο ηλεκτροφωτισμός θα γίνει με την 
εγκατάσταση ιστών με κατάλληλα φωτιστικά σώματα.  

 
➢ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΑΚ 
140. Ισχύουν οι όροι 126 – 128 

 
➢ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
141. Ισχύουν οι όροι 126 – 128 

 
➢ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 
142. Ισχύουν οι όροι 126 – 128 
143. Μετά το πέρας της περιόδου λειτουργίας, οι Φ/Β σταθμοί να αποξηλωθούν και 

τα υλικά αποξήλωσης να οδηγηθούν προς ανακύκλωση.  
144. Λόγω του ότι τα εν λόγω έργα θα εδρασθούν επί των αποκατεστημένων 

απορριμματικών αναγλύφων του ΧΑΔΑ Άνω Λιοσίων και των ΧΥΤΑ Ι & ΙΙ Άνω 
Λιοσίων, στην περίπτωση που η λειτουργία των Φ/Β έργου τερματιστεί, θα πρέπει 
να εφαρμοστεί μία σειρά έργων αποκατάστασης προκείμενου να επανέλθει το τοπίο 
και τα χαρακτηριστικά της περιοχής στην αρχική τους κατάσταση.  

145. Τα έργα αποκατάστασης να περιλαμβάνουν κυρίως φυτευτική αποκατάσταση 
στην περιοχή των έργων, σε συμφωνία με τα έργα φυτεύσεων των 
αποκατεστημένων χώρων.  
 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ή ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
➢ ΓΕΝΙΚΑ  
146. Σε περίπτωση συμβάντος που συνεπάγεται περιβαλλοντική ζημία ή άμεση 

απειλή αυτής εξαιτίας του έργου, κατά την έννοια του Π.Δ. 148/2009 όπως 
εκάστοτε ισχύει, να τηρούνται τα ακόλουθα:  

• Ο φορέας του έργου ενημερώνει άμεσα τα αρμόδια όργανα περιβαλλοντικού 
ελέγχου, όπως το Σώμα Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ και την Δ/νση 
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, αναλόγως της 
σημασίας της ζημίας κατά τα προβλεπόμενα από την παρ. 1 του άρθρου 6 του 
Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190Α) όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση συμβάντος 
που συνεπάγεται κίνδυνο ρύπανσης επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων θα 
πρέπει να ενημερώνεται και η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής.  

• Ο φορέας του έργου λαμβάνει άμεσα μέτρα για τον περιορισμό των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων του είδους.  
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• Σε περίπτωση ανεπάρκειας των άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του συμβάντος, ο φορέας του έργου προτείνει Σχέδιο 
Συμμόρφωσης συνοδευόμενο από σχετικό Φάκελο με τις απαραίτητες 
αναλυτικές πληροφορίες («Φάκελο Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης»). Η 
αρμόδια Αρχή του Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190Α) όπως εκάστοτε ισχύει, επιβάλλει 
δια της προβλεπόμενης από το εν λόγω Π.Δ. απόφασης στο φορέα του έργου 
τη λήψη των κατάλληλων συμπληρωματικών μέτρων, τα οποία αυτή θεωρεί 
αναγκαία για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την 
αποφυγή άλλων συμβάντων του είδους.  

• Η αρμόδια Αρχή δύναται να επιβάλλει με δική της πρωτοβουλία Σχέδιο 
Συμμόρφωσης σε περίπτωση που ο φορέας του έργου δεν προβεί εγκαίρως σε 
υποβολή σχετικής πρότασης ή αυτή κριθεί ανεπαρκής.  

147. Ο φορέας του έργου οφείλει να καταρτίσει αναλυτικό σχέδιο αντιμετώπισης μη 
κανονικών συνθηκών λειτουργίας, όπως: πυρκαγιά, προβλήματα λειτουργίας των 
ΜΕΣ/ ΜΕΥΑ ή των εγκαταστάσεων απορρύπανσης των απαερίων, προσωρινή 
αδυναμία διάθεσης υπολειμμάτων στον ΧΥΤΑ/Υ κ.λπ..  

 
➢ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
148. Για την αντιμετώπιση του ενδεχομένου προσέλευσης πολύ μεγαλύτερου φορτίου 

απορριμμάτων, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για :  

• Ταυτόχρονη απόθεση απορριμμάτων στην στέψη και στο «πόδι» του πρανούς 
του μετώπου εργασίας  

• Επέκταση του μετώπου απόρριψης των απορριμμάτων. Δημιουργία εφεδρικού 
μετώπου απόθεσης  

• Ελεγχόμενος ρυθμός προσέλευσης των φορτίων με αναμονή των οχημάτων 
στο χώρο αναμονής της εισόδου καθώς και κατά μήκος της εσωτερικής οδού 
πρόσβασης που οδηγεί στο μέτωπο εργασίας.  

• Έκτακτη μίσθωση επιπλέον μηχανημάτων  
 

➢ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ  
149. Για την αντιμετώπιση και την μείωση των επιπτώσεων περιστατικού πυρκαγιάς, 

που μπορεί να είναι είτε ανοικτή φωτιά στην επιφάνεια των απορριμμάτων ή εστία 
στο εσωτερικού του απορριμματικού όγκου, θα πρέπει να κατ ελάχιστο να γίνουν 
τα κάτωθι :  

• Άμεση κλήση της πυροσβεστικής.  

• Άμεση κινητοποίηση όλων των πυροσβεστικών μέσων του Χ.Υ.Τ.Α. 

• Αποκοπή, απομόνωση της εστίας από τα εισερχόμενα φορτία. 

• Το σημείο εκφόρτωσης θα πρέπει να μεταφερθεί σε άλλη θέση και σε ασφαλή 
απόσταση από το μέτωπο της φωτιάς. 

• Η εστία της φωτιάς θα πρέπει να καλυφθεί με χώμα ώστε να σβήσει αρχικά η 
φλόγα. 

• Στη συνέχεια θα πρέπει όλο το καιγόμενο τμήμα να εκσκαφεί με τα υπάρχοντα 
ερπυστριοφόρα μηχανήματα (συμπιεστές ή μπουλντόζες) και να διαστρωθεί σε 
στρώσεις των 10 περίπου εκατοστών επάνω σε χωματοκαλυμένες περιοχές. 

• Το καιγόμενο διαστρωμένο υλικό θα πρέπει τότε να σβηστεί στη συνέχεια με 
νερό ή και με χρήση ειδικού αφρού που χρησιμοποιείται για την κατάσβεση 
πυρκαγιών.  

• Η περιοχή όπου σβήστηκε η φωτιά θα πρέπει να παρακολουθείται (αν 
απαιτείται, ορισμός ειδικής βάρδιας φύλαξης). Μόνο εάν μετά από χρονικό 
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διάστημα δύο ημερών δεν παρατηρείται κανένα ίχνος φωτιάς μπορεί να 
συνεχιστούν οι αποθέσεις σε αυτήν την περιοχή.  

150. Άλλα έργα που κατά περίπτωση μπορεί να εφαρμοστούν είναι:  

• Απομόνωση του καιόμενου τμήματος με δύο λωρίδες μπαζών και κατάσβεσή 
του.  

• Διακοπή της άντλησης βιοαερίου και της λειτουργίας του πυρσού καύσης.  

• Απομόνωση περιοχών στις οποίες ενδέχεται να έχουν εντοπιστεί - κατά 
καιρούς - διαφυγές βιοαερίου.  

• Λειτουργία εφεδρικού μετώπου.  
151. Συνιστάται η χρήση αναπνευστικών συσκευών και αντιπυρικών στολών για όλη 

την ομάδα που λαμβάνει μέρος στην κατάσβεση, λόγω της έντονης παρουσίας 
καπνού και επικινδύνων αερίων ρύπων στην περιοχή. 

 
➢ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ  
152. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων 

ομβρίων λόγω συνεχόμενης βροχόπτωσης, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για :  

• Ελαχιστοποίηση της ποσότητας των ομβρίων που οδηγούνται στο σύστημα 
συλλογής των στραγγισμάτων, με κατάλληλες διόδους - αναχώματα - 
παροχέτευσης των ομβρίων εκτός του μετώπου εργασίας.  

• Ύπαρξη αποθηκευτικού χώρου στραγγισμάτων.  

• Κατάλληλες κλίσεις των περατωμένων πρανών και των ταμπανιών πάνω από 
το χείλος ώστε τα όμβρια να απορρέουν και να συλλέγονται από την 
περιμετρική τάφρο.  
 

➢ ΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 
153. Εφόσον εντοπιστεί διαρροή στραγγισμάτων σε κάποια δειγματοληψία σε 

υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα, ο κύριος του έργου πρέπει:  

• να παρακολουθεί - με δειγματοληψίες - σε καθημερινή βάση το συγκεκριμένο 
σημείο που εντοπίστηκε η διαρροή, για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο λάθους, 
ή τυχαίας διαρροής. Ταυτόχρονα θα πρέπει να απομακρύνονται, όσο 
περισσότερα στραγγίσματα είναι δυνατόν από το χώρο και να ελαχιστοποιηθεί 
η επανακυκλοφορία, ώστε να πέσει το ύψος των στραγγισμάτων. Αυτό θα 
γίνεται συνεχώς, μέχρι να εντοπισθεί ακριβώς η φύση του προβλήματος και να 
υλοποιηθεί μία τεχνική αντιμετώπισής του.  

• Στο βαθμό που εντοπισθεί μόνιμο πρόβλημα, ο κύριος του έργου πρέπει να 
εκπονήσει, το συντομότερο δυνατό, αναλυτική μελέτη ακριβούς προσδιορισμού 
της φύσης και της έκτασης του προβλήματος και εντοπισμού της πηγής της 
ρύπανσης ή του σημείου διαρροής. Στην ίδια έκθεση πρέπει να προτείνονται 
επανορθωτικά μέτρα, τα οποία θα εντάσσονται σε δύο πιθανές κατευθύνσεις:  

α) τεχνικές επέμβασης στην πηγή ρύπανσης με στόχο να αποκατασταθεί κάθε 
δυσλειτουργία και να κλείσει το σημείο διαρροής και 

β) καταπολέμηση της ρύπανσης στο σημείο που αυτή εκδηλώνεται και μείωση 
της πιθανής εξάπλωσής της. 

 
➢ ΔΙΑΦΥΓΕΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
154. Στο βαθμό που εντοπισθεί διαρροή του βιοαερίου, προτείνονται τα ακόλουθα 

μέτρα:  
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• Στο σημείο εντοπισμού της διαρροής να διανοιχθεί κατάλληλο όρυγμα (τρύπα), 
η οποία να χαλικωθεί, και με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί μία δίοδος 
εκτόνωσης του βιοαερίου  

• Αν η διαρροή εντοπισθεί σε φρεάτιο monitoring ο κύριος του έργου πρέπει να 
παρακολουθεί - με δειγματοληψίες - σε καθημερινή βάση το συγκεκριμένο 
σημείο που εντοπίστηκε η διαρροή, για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο λάθους ή 
τυχαίας διαρροής. 

• Αν η διαρροή εντοπισθεί κοντά σε κάποιο κτίριο ή άλλο κλειστό χώρο, η 
περιοχή πρέπει να απομονωθεί άμεσα, από ανθρώπινη παρέμβαση. Στη 
συνέχεια πρέπει να παρακολουθείται καθημερινά για να αποκλειστεί το 
ενδεχόμενο λάθους ή τυχαίας διαρροής. Στο βαθμό που η διαρροή είναι 
μόνιμη, η μεθοδολογία αντιμετώπισης είναι όπως και πριν  

• Σε κάθε περίπτωση - κι εφόσον δεν εντοπίζεται διαρροή κοντά στον πυρσό 
καύσης του βιοαερίου, είναι θετική η αύξηση της υποπίεσης άντλησης από τα 
φρεάτια για να μειωθούν οι ποσότητες βιοαερίου που διαφεύγουν  

 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ 

ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
155. Το γήπεδο του έργου θα πρέπει να διαθέτει περιμετρική περίφραξη, η οποία θα 

διατηρείται σε καλή κατάσταση, προς αποφυγή εισόδου μη εξουσιοδοτημένων 
ατόμων και πανίδας, και περιορισμό της αέριας μεταφοράς αποβλήτων εκτός του 
γηπέδου.  

156. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιάς και διάδοσής της σε εκτάσεις 
πέριξ του έργου να υφίσταται εν λειτουργία σύστημα πυρανίχνευσης και 
πυρόσβεσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τις 
προβλέψεις της μελέτης πυροπροστασίας που συνοδεύει το Πιστοποιητικό 
Πυροπροστασίας.  

157. Να συντηρείται η βλάστηση που έχει φυτευθεί στους χώρους του έργου για 
λόγους αισθητικής και περιβαλλοντικής βελτίωσης, καθόλη τη διάρκεια της 
λειτουργίας του, με τις απαραίτητες εργασίες φυτοτεχνικής φροντίδας, όπως 
λιπάνσεις και άρδευση κατά τους ξηρούς μήνες, ενώ τα ξηραμένα άτομα 
βλάστησης θα πρέπει να αντικαθίστανται με νέα.  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
➢ ΓΕΝΙΚΑ 
158. Ο φορέας του έργου να υποβάλλει το Φεβρουάριο κάθε έτους στην αρμόδια 

περιβαλλοντική αρχή πληροφορίες βάσει των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης της κάθε Μονάδας και να υποβάλλει κατά το πρώτο έτος το 
σύνολο των οριακών τιμών εκπομπών και των τιμών αναφοράς, οι οποίες θα 
επιτρέπουν τον έλεγχο της τήρησης των όρων αδειοδότησης και τη σύγκριση με τα 
επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ. 

159. Ο φορέας του έργου να καταρτίσει και να διατηρεί στο αρχείο του σχέδιο για τις 
μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας (προσωρινή διακοπή/ παύση λειτουργίας, 
διαρροές, ελαττωματική λειτουργία, κλπ) λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα 
του όρους 146 - 154 της παρούσας εισήγησης. 

160. Τα στοιχεία που συλλέγονται από το πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης κάθε εγκατάστασης, να καταχωρούνται σε ειδικό λογισμικό 
διαχείρισης δεδομένων, κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε 
συγκεκριμένης εγκατάστασης εντός της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής. 
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161. Για τις μετρήσεις/αναλύσεις των περιβαλλοντικών παραμέτρων να 
ακολουθούνται πρότυπες ή διεθνώς αποδεκτές μέθοδοι και τα αποτελέσματα τους 
καταγράφονται σε ηλεκτρονικά αρχεία. Όλα τα στοιχεία του προγράμματος 
παρακολούθησης να φυλάσσονται στις μελετώμενες εγκαταστάσεις και βρίσκονται 
στη διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας οποτεδήποτε ζητηθούν. 

 
➢ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΧΥΤΑ Ι & ΙΙ ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
162. Συλλογή Μετεωρολογικών δεδομένων. Να πραγματοποιείται συστηματική 

καταγραφή, μέσω αυτόματου συστήματος, των παρακάτω μετεωρολογικών 
παραμέτρων: 

 
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΦΑΣΗ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Ύψος ατμοσφαιρικών 
κατακρημνισμάτων 

Καθημερινά, επιπλέον των μηνιαίων 
τιμών 

Θερμοκρασία  
(ανώτερη, κατώτατη, 14.00 h ΩΚΕ) 

Μηνιαίος μέσος όρος 

Διεύθυνση και ένταση κυριαρχούντος 
ανέμου 

Δεν απαιτείται 

Εξάτμιση (λυσίμετρο ή άλλες 
κατάλληλες μεθόδους) 

Καθημερινά, επιπλέον των μηνιαίων 
τιμών 

Ατμοσφαιρική υγρασία (14.00 h ΩΚΕ) Μηνιαίος μέσος όρος 

 
163. Έλεγχος υπογείων και επιφανειακών υδάτων. Οι μετρούμενες παράμετροι και η 

συχνότητα μετρήσεων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Στάθμη υπογείων υδάτων Ανά εξάμηνο 

Σύνθεση υπογείων υδάτων Ανά εξάμηνο 

Όγκοι επιφανειακών απορρεόντων 
υδάτων 

Ανά εξάμηνο 

Σύσταση επιφανειακών απορρεόντων 
υδάτων 

Ανά εξάμηνο 

 
Οι παράμετροι που είναι απαραίτητο να εξετάζονται επίσης ανα εξάμηνο για τον 
χαρακτηρισμό των υπόγειων υδάτων είναι: στάθμη, οσμές, θολερότητα, pH, 
βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο(BOD5), χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD), 
ολικός οργανικός άνθρακας(TOC), διαλυμένο οξυγόνο (DO), αμμωνιακό 
άζωτο(ΝΗ4-Ν), νιτρικά (ΝΟ3-Ν), νιτρώδη (ΝΟ2-Ν) οργανικό άζωτο, Cl, θειικά 
(SO4=), φθόριο (F), αγωγιμότητα, θερμοκρασία, φαινόλες, πτητικά κυανίδια, Pb, 
Cu, Hg, As, Ni, Cd, Zn, φθορίδια, φωσφορικά, ολικά στερεά, αιωρούμενα στερεά, 
διαλυμένα στερεά, μικροβιακές παράμετροι, πετρέλαιο / υδρογονάνθρακες. 

164. Έλεγχος στραγγισμάτων. Οι παράμετροι που θα προσδιορίζονται κατά την 
περιβαλλοντική παρακολούθηση στα δείγματα είναι pH, οσμές, θολερότητα, 
βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5), χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD), 
ολικός οργανικός άνθρακας (TOC), διαλυμένο οξυγόνο (DO), αμμωνιακό άζωτο 
(ΝΗ4-Ν), νιτρικά (ΝΟ3-Ν), νιτρώδη (ΝΟ2-Ν), οργανικό άζωτο, Cl, θειικά (SO4=), 
φθόριο (F), αγωγιμότητα, θερμοκρασία, φαινόλες, πτητικά κυανίδια, Pb, Cu, Hg, 
As, Ni, Cd, Ζn, φθορίδια, φωσφορικά, ολικός φώσφορος, ολικά στερεά, 
αιωρούμενα στερεά, διαλυμένα στερεά. Η συχνότητα των δειγματοληψιών και 
αναλύσεων για τον όγκο και την σύνθεση των στραγγισμάτων γίνεται ανά εξάμηνο. 
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Επιπρόσθετα, δείγματα να λαμβάνονται από τα διάφορα υποσυστήματα της Μ.Ε.Σ. 
Λιοσίων. Ειδικότερα θα λαμβάνονται τρια δείγματα. Τα πρώτο δείγμα θα λαμβάνεται 
από το φρεάτιο εισόδου πριν την δεξαμενή εξισορρόπησης – αερισμού και το 
δεύτερο πριν την μονάδα αντίστροφης όσμωσης και σε αυτά θα μετράται η 
συγκέντρωση των στερεών (MLSS) και ο δείκτης καθιζησιμότητας ή δείκτης όγκου 
λάσπης S.V.I. (Sludge Volume Index). Το τρίτο δείγμα να λαμβάνεται από την 
δεξαμενή προϊόντος Όσμωσης – Εξάτμισης και από την Δεξαμενή Άρδευσης.  
Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η σύσταση των παραγόμενων στραγγισμάτων και θα 
προκύπτουν συμπεράσματα από την σύγκριση των αποτελεσμάτων, για την 
χρονική εξέλιξη που παρουσιάζει η σύσταση των παραγόμενων στραγγισμάτων και 
θα ελέγχεται κάθε φορά η απόδοση της ΜΕΣ. 

165. Έλεγχος διαφυγών βιοαερίου. Τα συστατικά του βιοαερίου που μετρούνται σε 
μακροπρόθεσμη βάση είναι: μεθάνιο, οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο 
του άνθρακα, υδρόθειο, υδρογόνο, υδροκυάνιο, διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του 
αζώτου, χλώριο, ολικό χλώριο, ολικό φθόριο, ολικό θείο, άζωτο, βενζόλιο, 
χλωροαιθάνιο. Η συχνότητα δειγματοληψίας των δυνητικών εκπομπών αερίων 
κατά τη φάση μετέπειτα φροντίδας γίνεται ανά εξάμηνο.  
Επίσης, σε ετήσια συχνότητα δείγματα από κάθε γεώτρηση να αποστέλλονται για 
χρωματογραφική ανάλυση. Οι παράμετροι που θα μετρώνται να είναι εκτός των 
κυρίως παραμέτρων οι εξής: βενζόλιο, χλωροαιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, 
πεντάνιο, κυκλοεξάνιο, εξάνιο, επτάνιο, οκτάνιο, ισοπροπυλοβενζόλιο, 
αιθυλοβενζόλιο, τολουόλη, ξυλόλη, διχλωρομεθάνιο, χλωροβενζόλιο, υδρόθειο, 
διχλωροβινύλιο. 
Η παρακολούθηση του βιοαερίου στα επανδρωμένα κτίρια είναι συνεχής από 
μόνιμα εγκατεστημένα συστήματα. Υπάρχει μέριμνα για την προστασία των κτιρίων 
από τυχόν διαφυγή βιοαερίου.  
Η παρακολούθηση του βιοαερίου από το φορέα του έργου σταματά με την παύση 
λειτουργίας των έργων και όταν η μέγιστη συγκέντρωση του βιοαερίου παραμένει 
κάτω από 1% κ.ο. και του διοξειδίου του άνθρακα κάτω από 1,5% κ.ο. 
μετρούμενων σε όλα τα σημεία παρακολούθησης του ΧΥΤΑ και σε μία περίοδο 
εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, λαμβανομένων τουλάχιστον σε 4 διαφορετικές 
χρονικές περιόδους. 

166. Έλεγχος καθιζήσεων - όγκου υγειονομικής ταφής. Η μέθοδος παρακολούθησης 
των καθιζήσεων συνίσταται στην εγκατάσταση ενός δικτύου “μαρτύρων” ελέγχου, 
σε συνδυασμό με ορισμένες αφετηρίες χωροστάθμησης (repers). Η συχνότητα 
μετρήσεων στους μάρτυρες προτείνεται να γίνεται ετησίως κατά τη φάση της 
μεταφροντίδας. Οι μετρήσεις των καθιζήσεων σταματούν όταν η διαφορά μεταξύ 
δύο γειτνιαζόντων μαρτύρων καθίζησης είναι μικρότερη της οριακής τιμής του 
εξαμήνου. 

 
➢ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ (υφιστάμενα κύτταρα, έκτακτο κύτταρο και νέα κύτταρα) 
167. Συλλογή Μετεωρολογικών δεδομένων. Να πραγματοποιείται συστηματική 

καταγραφή, μέσω αυτόματου συστήματος, των παρακάτω μετεωρολογικών 
παραμέτρων: 

ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΦΑΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΑΣΗ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Ύψος ατμοσφαιρικών 
κατακρημνισμάτων 

Καθημερινά 
Καθημερινά, επιπλέον των 

μηνιαίων τιμών 

Θερμοκρασία  
(ανώτερη, κατώτατη, 14.00 h ΩΚΕ) 

Καθημερινά Μηνιαίος μέσος όρος 
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Διεύθυνση και ένταση 
κυριαρχούντος ανέμου 

Καθημερινά Δεν απαιτείται 

Εξάτμιση (λυσίμετρο ή άλλες 
κατάλληλες μεθόδους) 

Καθημερινά 
Καθημερινά, επιπλέον των 

μηνιαίων τιμών 

Ατμοσφαιρική υγρασία (14.00 h 
ΩΚΕ) 

Καθημερινά Μηνιαίος μέσος όρος 

 
168. Έλεγχος υπογείων υδάτων. Οι μετρούμενες παράμετροι και η συχνότητα 

μετρήσεων πραγματοποιούνται ως εξής:  

• Ποσοτικές παράμετροι: Στάθμη υπογείων υδάτων: Πραγματοποιείται μία (1) 
μέτρηση στάθμης υπογείων υδάτων / εξάμηνο, στις υφιστάμενες τέσσερις (4) 
γεωτρήσεις ελέγχου, (μία (1) ανάντη και τρεις (3) κατάντη), ήτοι οκτώ (8) 
μετρήσεις / έτος (2 Χ 4) για το σύνολο του ΧΥΤΑ.  

• Ποιοτικές παράμετροι: Πραγματοποιούνται δύο (2) δειγματοληψίες – 
αναλύσεις ανά εξάμηνο για κάθε μία από τις υφιστάμενες τέσσερις (4) 
γεωτρήσεις ελέγχου ήτοι δέκα έξι (16) δειγματοληψίες-αναλύσεις / έτος (2 Χ 4 
Χ 2). Ειδικότερα, παρακολουθούνται οι ακόλουθες παράμετροι:  
o φυσικές παράμετροι: pH, θερμοκρασία, αγωγιμότητα, θολερότητα, 

διαλυμένα στερεά, αιωρούμενα στερεά.  
o Οργανικές παράμετροι: διαλυμένο οξυγόνο, βιοχημικά απαιτούμενο 

οξυγόνο, χημικά απαιτούμενο οξυγόνο, ολικός οργανικός άνθρακας, 
οργανικό άζωτο.  

o Χημικές παράμετροι: αμμωνιακά, νιτρώδη νιτρικά, ολικό άζωτο, ολικός 
φώσφορος, φωσφορικά, χλωριούχα, φθορίδια, θειικά, φθόριο, αργίλιο, 
αντιμόνιο, βόριο, χρώμιο, σίδηρος, μαγγάνιο, σελήνιο, φαινόλες, 
κυανιούχα, αρσενικό, κάδμιο, χαλκός, μόλυβδος, υδράργυρος, νικέλιο, 
ψευδάργυρος.  

o Μικροβιολογικές παράμετροι: αερόβιοι μικροοργανισμοί στους 22°C και 
στους 37°C, κολοβακτηριοειδή, Escherichiacoli και Intestinal 
Enterococci.  

• Κατά τη δειγματοληψία λαμβάνονται δύο (2) δείγματα από τις γεωτρήσεις: ένα 
(1) από την επιφάνεια του υδροφόρου ορίζοντα και ένα (1) από βάθος 5 m 
κάτω από την στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα.  

• Συνολικά οι δειγματοληψίες των υπόγειων υδάτων να τελούνται με την 
πρότυπη μέθοδο ISO 5667-11 και σύμφωνα με τον όρο 13.10 της ΕΠΟ 
36395/ 25.8.2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, μετά από 
επαρκή άντληση του υδροφόρου ορίζοντα (ποσότητα ίση με τρεις στήλες 
νερού κάθε υδρογεώτρησης), ώστε να λαμβάνονται αντιπροσωπευτικά 
δείγματα και να διερευνηθεί η πιθανή επιβάρυνση του υπόγειου νερού.  

• Σε περίπτωση διαπίστωσης επιβάρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα, θα 
ενημερώνεται ο φορέας του έργου ώστε να προχωρήσει άμεσα σε 
συστηματικό περιβαλλοντικό έλεγχο (πύκνωση δικτύου παρακολούθησης με 
ανόρυξη νέων υδρογεωτρήσεων), με σκοπό την άντληση των απαραίτητων 
δεδομένων για την πραγματοποίηση περιβαλλοντικής αποκατάστασης – 
απορρύπανσης. Σε περίπτωση διαπίστωσης ρύπανσης να ειδοποιείται άμεσα 
από τον Φορέα του Έργου η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής.  

• Όσον αφορά, τον έλεγχο της σύστασης των υπογείων υδάτων, αυτός 
διεξάγεται με τη χρήση δειγματολήπτη για τη λήψη δειγμάτων από μεγάλα 
βάθη.  
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• Στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής τη δεδομένη χρονική στιγμή, υπάρχουν επτά 
γεωτρήσεις υπογείων υδάτων. Η υφιστάμενη γεώτρηση στη θέση Δ μπορεί να 
αξιοποιηθεί για τον έλεγχο τυχόν διαρροών και από τα νέα κύτταρα. Οι 
υφιστάμενες γεωτρήσεις στις θέσεις Β και Γ, λόγω της κατασκευής των νέων 
κυττάρων, θα αντικατασταθούν από νέες γεωτρήσεις, οι οποίες θα 
χωροθετηθούν σε νέες θέσεις Β1 και Γ1, όπως φαίνεται στο σχέδιο 9 που 
συνοδεύει την ΜΠΕ.  

• Οι ανάντη γεωτρήσεις στις θέσεις Δ) και Ζ) θα λειτουργούν ως γεωτρήσεις 
αναφοράς και οι κατάντη ως ελέγχου. Στις γεωτρήσεις αυτές υπάρχουν 
πιεζόμετρα. 

• Σύμφωνα με την παρ. Δ.3.5. της ΚΥΑ ΕΠΟ 135831/3.12.2003, όπως 
τροποποιήθηκε από την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/90576/5768/30-01-2020 «θα πρέπει να 
ανορυχθούν δύο (2) τουλάχιστον φρέατα δειγματοληψίας στην άμεση γειτονία 
της λιμνοδεξαμενής (lagoon) συγκέντρωσης στραγγισμάτων, σε κατάλληλα 
σημεία της περιμέτρου της, και μέχρι βάθους που υπερβαίνει κατά 5m 
τουλάχιστον αυτό του χαμηλότερου σημείου του πυθμένα της, με σκοπό τον 
έλεγχο τυχόν διαρροών στραγγισμάτων δια των τοιχωμάτων της 
λιμνοδεξαμενής». Τα εν λόγω φρέατα, δεδομένου ότι στην περιοχή της 
λιμνοδεξαμενής, θα κατασκευαστούν τα νέα κύτταρα, θα καταργηθούν, 
εφόσον καταργείται και η λιμνοδεξαμενή. 

• Σύμφωνα με τους περ. όρους Δ3.2, Δ3.3, Δ3.4 και Δ3.5 της 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/90576/5768/30-01-2020, οι γεωτρήσεις δειγματοληψίας του 
έργου εντός της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνουν και τις 
γεωτρήσεις Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, και γεώτρηση «Θερμοκήπιο». 

169. Έλεγχος επιφανειακών υδάτων:  

• Ο έλεγχος των επιφανειακών υδάτων γίνεται σε τρία (3) κατ’ ελάχιστον 
σημεία, ένα (1) ανάντη και δύο (2) κατάντη. Παράλληλα δείγματα θα πρέπει 
να λαμβάνονται κι από ενδεχόμενες επιφανειακές συγκεντρώσεις ομβρίων σε 
διάφορα σημεία του χώρου. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να μετρώνται:  

• Ποσοτικές παράμετροι: Όγκος παραγόμενων επιφανειακών υδάτων: 
Πραγματοποιούνται τρεις (3) μετρήσεις, (μία (1) ανάντη και δύο (2) κατάντη) / 
τρίμηνο, ήτοι δώδεκα (12 ) μετρήσεις / έτος (3 Χ 4).  

• Ποιοτικές παράμετροι: Πραγματοποιούνται τρεις (3) δειγματοληψίες – 
αναλύσεις, (μία (1) ανάντη και δύο (2) κατάντη) / τρίμηνο, ήτοι δώδεκα (12 ) 
δειγματοληψίες - αναλύσεις / έτος (3 Χ 4). Ειδικότερα, παρακολουθούνται οι 
ακόλουθες παράμετροι:  
o φυσικές παράμετροι: pH, θερμοκρασία, αγωγιμότητα, θολερότητα, 

διαλυμένα στερεά, αιωρούμενα στερεά.  
o Οργανικές παράμετροι: διαλυμένο οξυγόνο, βιοχημικά απαιτούμενο 

οξυγόνο , χημικά απαιτούμενο οξυγόνο , ολικός οργανικός άνθρακας , 
οργανικό άζωτο.  

o Χημικές παράμετροι: αμμωνιακά, νιτρώδη, νιτρικά, ολικό άζωτο, ολικός 
φώσφορος, φωσφορικά, χλωριούχα, θειικά, φθόριο, αργίλιο, αντιμόνιο, 
βόριο, χρώμιο, σίδηρος, μαγγάνιο, σελήνιο, φαινόλες, κυανιούχα, 
αρσενικό, κάδμιο, χαλκός, μόλυβδος, υδράργυρος, νικέλιο, 
ψευδάργυρος.  
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o μικροβιολογικές παράμετροι: αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C και 
στους 37°C, κολοβακτηριοειδή, Escherichia Coli και Intestinal 
Enterococci.  

170. Έλεγχος στραγγισμάτων: Οι παράμετροι που αναλύονται για την 
παρακολούθηση της σύστασης των στραγγισμάτων και η συχνότητα των 
μετρήσεων έχουν ως εξής:  

• Ποσοτικές παράμετροι: Όγκος παραγόμενων στραγγισμάτων: μία (1) μέτρηση 
/ εξάμηνο στο φρεάτιο του ΧΥΤΑ Φυλής, ήτοι 2 μετρήσεις/έτος.  

• Ποιοτικές παράμετροι: Πραγματοποιείται μία (1) μέτρηση / εξάμηνο, ήτοι 2 
μετρήσεις/έτος.  
o φυσικές παράμετροι: pH, θερμοκρασία, αγωγιμότητα, θολερότητα, 

διαλυμένα στερεά, αιωρούμενα στερεά, ολικά στερεά.  
o Οργανικές παράμετροι: διαλυμένο οξυγόνο, βιοχημικά απαιτούμενο 

οξυγόνο, χημικά απαιτούμενο οξυγόνο, ολικός οργανικός άνθρακας, 
οργανικό άζωτο.  

o Χημικές παράμετροι: αμμωνιακά, νιτρώδη, νιτρικά, ολικός φώσφορος, 
φωσφορικά, χλωριούχα, θειικά, πτητικά κυανίδια, , φθορίδια, φθόριο, 
αργίλιο, αντιμόνιο, βόριο, χρώμιο τρισθενές, χρώμιο εξασθενές, σίδηρος, 
μαγγάνιο, σελήνιο, φαινόλες, κυανιούχα, αρσενικό, κάδμιο, χαλκός, 
μόλυβδος, υδράργυρος, νικέλιο, ψευδάργυρος.  

o Μικροβιολογικές παράμετροι: αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C και 
στους 37°C, κολοβακτηριοειδή, Escherichia Coli και Intestinal 
Enterococci.  

Επιπρόσθετα, δείγματα να λαμβάνονται από τα διάφορα υποσυστήματα της 
Μ.Ε.Σ. Φυλής και την κινητή. Ειδικότερα από το αντλιοστάσιο ανύψωσης 
στραγγισμάτων, θα λαμβάνονται τέσσερα δείγματα. Τα πρώτο δείγμα θα 
λαμβάνεται πριν την πρώτη δεξαμενή καθίζισης και τα άλλο πριν τις μονάδες 
αντίστροφης όσμωσης και σε αυτά θα μετράται η συγκέντρωση των στερεών 
(MLSS) και ο δείκτης καθιζησιμότητας ή δείκτης όγκου λάσπης S.V.I. (Sludge 
Volume Index). Το τρίτο και τέταρτο δείγμα θα λαμβάνονται από την δεξαμενή 
προϊόντος Όσμωσης – Εξάτμισης και από την Δεξαμενή Άρδευσης.  
Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η σύσταση των παραγόμενων στραγγισμάτων και θα 
προκύπτουν συμπεράσματα από την σύγκριση των αποτελεσμάτων, για την 
χρονική εξέλιξη που παρουσιάζει η σύσταση των παραγόμενων στραγγισμάτων 
και θα ελέγχεται κάθε φορά η απόδοση της ΜΕΣ. 

171. Έλεγχος διαφυγών βιοαερίου: Για την ποιότητα και ποσότητα του παραγόμενου 
βιοαερίου, θα γίνονται μετρήσεις για κάθε φρεάτιο συλλογής βιοαερίου, αλλά και 
συνολικά πριν από τον πυρσό καύσης του βιοαερίου. Οι μετρούμενες παράμετροι 
και η συχνότητα των μετρήσεων είναι οι εξής: 
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Μεθάνιο, Διοξείδιο του Άνθρακα, 
Υδρόθειο, Οξυγόνο, Μονοξείδιο 
του Άνθρακα 

Ανά εξάμηνο από όλα τα σημεία 
δειγματοληψίας (φρεάτια 

παρακολούθησης, υποσταθμούς 
& φρεάτια συλλογής) 

 
Επίσης, σε ετήσια συχνότητα δείγματα από κάθε γεώτρηση να αποστέλλονται για 
χρωματογραφική ανάλυση. Οι παράμετροι που θα μετρώνται θα είναι εκτός των 
κυρίως παραμέτρων οι εξής: βενζόλιο, χλωροαιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, 
πεντάνιο, κυκλοεξάνιο, εξάνιο, επτάνιο, οκτάνιο, ισοπροπυλοβενζόλιο, 
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αιθυλοβενζόλιο, τολουόλη, ξυλόλη, διχλωρομεθάνιο, χλωροβενζόλιο, υδρόθειο, 
διχλωροβινύλιο. 
Η παρακολούθηση του βιοαερίου στα επανδρωμένα κτίρια είναι συνεχής από 
μόνιμα εγκατεστημένα συστήματα. Υπάρχει μέριμνα για την προστασία των κτιρίων 
από τυχόν διαφυγή βιοαερίου.  
Η παρακολούθηση του βιοαερίου από το φορέα του έργου σταματά με την παύση 
λειτουργίας των έργων και όταν η μέγιστη συγκέντρωση του βιοαερίου παραμένει 
κάτω από 1% κ.ο. και του διοξειδίου του άνθρακα κάτω από 1,5% κ.ο. 
μετρούμενων σε όλα τα σημεία παρακολούθησης του ΧΥΤΑ και σε μία περίοδο 
εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, λαμβανομένων τουλάχιστον σε 4 διαφορετικές 
χρονικές περιόδους. 

172. Έλεγχος όγκου Χώρου Υγειονομικής Ταφής και καθιζήσεων: Συνεχής 
παρακολούθηση και διαχρονική καταγραφή των καθιζήσεων.  

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΑΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΑΣΗ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Καθίζηση όγκου 
υγειονομικής ταφής 

Ετήσια μέτρηση Ετήσια μέτρηση 

Δομή και σύσταση όγκου 
υγειονομικής ταφής 

Ετήσια μέτρηση - 

 
Ο έλεγχος ευστάθειας του ΧΥΤΑ επαναλαμβάνεται στη φάση λειτουργίας κάθε 5 
χρόνια ή και νωρίτερα αν επέλθουν αλλαγές στο σχεδιασμό ή παρατηρηθούν 
φαινόμενα αστοχίας.  
Σε ότι αφορά τις παραμορφώσεις στο σύστημα στεγάνωσης της βάσης του 
Χ.Υ.Τ.Α., σε ετήσια βάση θα γίνεται έλεγχος της θέσης των αγωγών της ζώνης 
αποστράγγισης. Οι διαπιστωθείσες παραμορφώσεις συγκρίνονται με τα 
αποτελέσματα από τους υπολογισμούς των καθιζήσεων και των παραμορφώσεων. 

173. Παρακολούθηση αερίων εκπομπών:  

• Να μετράται το μέγεθος αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης) PM10 και 
PM2,5, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. Η.Π. 
14122/549/Ε.103/2011, ως ακολούθως: μία (1) μέτρηση / εξάμηνο σε 
αντιπροσωπευτικά σημεία. 

• Να μετρώνται τα μεθάνιο, οξυγόνο, υδρογόνο, διοξείδιο του άνθρακα, 
υδροκυάνιο, οξείδια του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του 
θείου, όζον, μαύρος καπνός, αμμωνία, υδρόθειο, μόλυβδος, και πτητικές 
οργανικές ενώσεις (βενζόλιο, χλωροαιθάνιου, προπάνιου, βουτάνίιυ, 
πεντάνιο, κυκλοεξάνιο, εξάνιο, επτάνιο, οκτάνιο, ισοπροπυλοβενζόλιο, 
αιθυλοβενζόλιο, τολουόλη, ξυλόλη, διχλωρομεθανίου, χλωροβενζολίου, 
διχλωροβινυλίου.), ως ακολούθως: μία (1) μέτρηση / εξάμηνο σε 
αντιπροσωπευτικά σημεία. 

• Επίσης, μέσω συνεχών μετρήσεων, παρακολουθούνται η ποιότητα του αέρα 
του περιβάλλοντος χώρου, για τις παραμέτρους: διοξίνες, φουράνια, 
πολυχλωριωμένα διφαινύλια, κλπ, καθώς επίσης και η ποιότητα των 
υπόγειων υδροφορέων, οι οποίες τηρούνται σε αρχείο και υποβάλλονται 
κατά τακτά χρονικά διαστήματα στην αρμόδια Δ/νση Υγείας της Περιφέρειας 
Αττικής. 

• Τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας θα πρέπει να υποβληθούν 
στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας για αξιολόγηση και έγκριση, 
σύμφωνα με τον όρο 13.7 της ΚΥΑ ΕΠΟ 36395/ 25.8.2018. Ανάλογα με τα 
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αποτελέσματα αυτής να ενημερωθεί η περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα αρχή 
με σκοπό την τροποποίηση της ΑΕΠΟ, όπου αυτό απαιτηθεί. 

174.  Παρακολούθηση εκπεμπόμενων οσμών: Για τον έλεγχο των οσμών, οι 
μετρήσεις εκτελούνται με την ακόλουθη συχνότητα: μία (1) μέτρηση / εξάμηνο σε 
αντιπροσωπευτικά σημεία σε κατάλληλες θέσεις περιμετρικά του ΧΥΤΑ. Οι 
μετρήσεις πραγματοποιούνται βάσει του προτύπου ΕΝ 13725:2006 και 
προβλέπεται να κατατίθενται σε ετήσια βάση στην περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα 
αρχή.  

175. Παρακολούθηση Θορύβου: Οι μετρήσεις θορύβου να πραγματοποιούνται σε 
αντιπροσωπευτικά σημεία περιμετρικά του χώρου καθώς και στις θέσεις 
παραγωγής θορύβου. Λαμβάνοντας υπόψη το Π.Δ. 1180/81, όπου ορίζονται τα 
όρια θορύβου έως 65 dB σε περιοχές όπου επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο, 
ορίζεται συχνότητα για τις εν λόγω μετρήσεις ως ακολούθως: μία (1) μέτρηση / 
τέσσερις (4) μήνες σε αντιπροσωπευτικά σημεία.  

176. Διαδικασίες δοκιμής και αποδοχής αποβλήτων: Ο χαρακτηρισμός των 
εισερχομένων αποβλήτων στο ΧΥΤΑ (επιτόπια επαλήθευση, δομή, σύνθεση κ.λπ.) 
να γίνεται, βάσει του όρου δ.9.2 της ΚΥΑ ΕΠΟ 135831/3.12.2003, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.  

177. Τήρηση αρχείου: Η τήρηση αρχείου (βιβλία λειτουργίας και παρακολούθησης 
του ΧΥΤΑ) και η διαβίβαση των στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες θα γίνεται όπως 
και σήμερα στον ΧΥΤΑ Φυλής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους όρους δ.10.1, 
δ.10.2, δ.10.3, δ.10.4 της ΚΥΑ ΕΠΟ 135831/3.12.2003 και τους όρους 13.12 και 
13.13 της ΚΥΑ ΕΠΟ 36395/ 25.8.2017, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
σήμερα.  

 
➢ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
178. Χαρακτηρισμός εισερχόμενων αποβλήτων: Ο χαρακτηρισμός των εισερχομένων 

αποβλήτων στην εγκατάσταση είναι όμοιος με τον ΧΥΤΑ και αφορά επιτόπια 
επαλήθευση, δομή, σύνθεση κ.λπ.. Στην εγκατάσταση μεταβατικής διαχείρισης ο 
λειτουργός με δικό του προσωπικό και εξοπλισμό θα διενεργεί σε μηνιαία βάση 
δοκιμές σύστασης. Οι δειγματοληψίες αυτές θα γίνουν κατά την έναρξη λειτουργίας 
της εγκατάστασης και μετά θα επαναλαμβάνονται. Για τη διενέργεια των 
δειγματοληψιών σύστασης θα εφαρμοστεί το πρότυπο ASTMD 5231- 92 
(“Standard Test Method for Determination of the Composition of Unprocessed 
Municipal Solid Waste”) και ο κανονισμός RCRA (Waste Sampling Draft Technical 
Guidance, EPA530-D-02-002).  

179. Παρακολούθηση υγρών αποβλήτων: Η παρακολούθηση των υγρών αποβλήτων 
θα ακολουθεί τα οριζόμενα στις σε ισχύ ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ Φυλής (όρος δ.9.3.4 της 
ΚΥΑ ΕΠΟ 135831/3.12.2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), όπως 
θα ισχύσουν μετά την έκδοση της ενιαίας ΑΕΠΟ.  

180. Παρακολούθηση Οσμών: Για τον έλεγχο των οσμών, οι μετρήσεις εκτελούνται με 
την ακόλουθη συχνότητα: μία (1) μέτρηση / εξάμηνο σε αντιπροσωπευτικά σημεία 
σε κατάλληλες θέσεις περιμετρικά του έργου Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται 
βάσει του προτύπου ΕΝ 13725:2006 και προβλέπεται να κατατίθενται σε ετήσια 
βάση στην περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα αρχή.  

181. Παρακολούθηση σκόνης: Θα λάβουν χώρα μετρήσεις της περιεκτικότητας 
σκόνης του εξερχόμενου αέρα, σε εξαμηνιαία βάση. Με αυτό τον τρόπο θα 
ελέγχεται η απόδοση των συστημάτων απομάκρυνσης σκόνης. Η μέτρηση θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13284 ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο. 
Οι μετρήσεις να γίνονται με φορητό σύστημα on-line μέτρησης συγκέντρωσης 
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σκόνης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ή με χρήση διαπιστευμένου 
εργαστηρίου.  

182. Παρακολούθηση θορύβου: Θα γίνεται παρακολούθηση της διακύμανσης του 
θορύβου κατά τη λειτουργία του έργου τόσο στα όρια του γηπέδου όσο και μέσα 
στη μονάδα επεξεργασίας. Η διενέργεια μετρήσεων θορύβου στο εργασιακό 
περιβάλλον θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (π.χ. 
Κοινοτική Οδηγία 2002/49/ΕΚ, ΠΔ 85/38/18-3-1991, 86/188/ΕΟΚ). Σε περίπτωση 
που τα θεσμοθετημένα όρια θορύβου υπερβαίνονται, θα πρέπει να λαμβάνονται 
ειδικά μέτρα ηχομόνωσης. Η παρακολούθηση της διακύμανσης του κυκλοφοριακού 
θορύβου, κυρίως στις περιόδους νύχτας και ημέρας, θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση. 
Οι ηχομετρήσεις θα γίνονται περιμετρικά της εγκατάστασης με αυτόνομο φορητό 
σύστημα μέτρησης, καταγραφής και ανάλυσης ακρίβειας Τύπου 1 (Type 1), το 
οποίο θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στις Δημοσιεύσεις 
60651 και 60804 της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (I.E.C. Publications 
60651-1994 and 60804-1993) καθώς και του ΕΛΟΤ 869/86. Επίσης θα 
πραγματοποιούνται μετρήσεις «δόσης – έκθεσης» εργαζομένων στο εργασιακό 
θόρυβο με χρήση ηχοδοσίμετρου.  

183. Ποσοτικά και Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Κομπόστ τύπου Α: Η παραγόμενη 
ποσότητα του κομπόστ τύπου Α να παρακολουθείται σε ημερήσια βάση μέσω 
ζυγίσεων των κοντέινερ φόρτωσης του υλικού και να καταγράφεται. Σε σχέση με τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην ΥΑ Αριθμ. 
οικ.56366/4351, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:  

α) Οι οριακές τιμές του κομπόστ τύπου Α (ΕΚΑ 19 05 03) καθώς και τα 
αντίστοιχα πρότυπα εργαστηριακών ελέγχων, να είναι σύμφωνα με τον 
πίνακα που ακολουθεί: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΕΛΕΓΧΩΝ 

Cd, mq/kq ξηρού βάρους  <3 ΕΝ 13650:2001 

Cr, mq/kq ξηρού βάρους  <250 ΕΝ 13650:2001 

Cu, mg/kg ξηρού βάρους  <400 ΕΝ 13650:2001 

Hg. mg/kg ξηρού βάρους  <2,5 ISO 16772 

Ni, mg/kg ξηρού βάρους  <100 ΕΝ 13650:2001 

Pb, mg/kg ξηρού βάρους  <300 ΕΝ 13650:2001 

Zn: mg/kg ξηρού βάρους  <1200 ΕΝ 13650:2001 

As, mg/kg ξηρού βάρους  <10 ΕΝ 13650:2001 

Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια 
(PCBs), mg/kg ξηρού βάρους (1)  

<0,4 ISO 10382:2002 

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί 
Υδρογονάνθρακες (PAH), 
mg/kg ξηρού βάρους (2)  

<3 ISO 18287:2006 

Προσμίξεις > 2 mm, % σε ξηρή 
βάση (3)  

<3 TMECC 02.02-C 

Υγρασία  <40% BS EN 13040 
(1) Άθροισμα των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων υπ. αριθ. 28, 52, 101,118, 138, 153, 180  
(2) Άθροισμα των ακόλουθων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων: acenapthene, 
acenaphtylene, anthracene, benzo(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, 
benzo(g,h,i)peiylene, benzo(a)pyrene, chysene, dibenzo(a,h)anthracene, fluorene, 
fluoranthene, indeno(l,2,3-c,d)pyrene, naphthalene, phenanthrene, pyrene.  
(3) Ως προσμίξεις εννοούνται θραύσματα πλαστικών, γυαλιών, μετάλλων ή άλλων παρόμοιων μη 
βιοδιασπώμενων υλικών, εξαιρουμένων της άμμου, του χαλικιού ή άλλων μικρών πετρών.  
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β) Βιώσιμοι σπόροι/πολλαπλασιαστικές μονάδες: Η περιεκτικότητα του 
παραγόμενου υλικού σε σπόρους ζιζανίων και σε βλαστικά 
αναπαραγωγικά μέρη επιθετικών ζιζανίων δεν θα υπερβαίνει τις 3 
μονάδες ανά λίτρο υλικού (Test methods for the examination of 
composting and compost – TMECC -US composting council 05.09 ή 
άλλη ισοδύναμη).  

γ) Τα επίπεδα των πρωτογενών παθογόνων μικροοργανισμών στα 
παραγόμενα υλικά δεν υπερβαίνουν τις παρακάτω μέγιστες τιμές: 
Salmonella spp. (σαλμονέλα): απουσία σε 50 g δείγματος (ISO 
6579:2002).  
Κλωστηρίδιο το διαθλαστικό (Clostridium perfringens): απών σε 1 g 
Κομπόστ Τύπου Α (Directive 98/83/EC Annex III ή άλλη ισοδύναμη 
μέθοδος)  

Τα δείγματα (συχνότητα και αριθμός δειγματοληψιών) που προορίζονται για 
εργαστηριακό έλεγχο πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ αριθμ. 
οικ. 56366/4351. Τα δείγματα θα συλλέγονται από κατάλληλα πιστοποιημένο 
εξωτερικό φορέα/ εργαστήριο ο οποίος θα πραγματοποιεί τον εργαστηριακό 
έλεγχο. Η δειγματοληψία του παραγόμενου κομπόστ τύπου Α θα πραγματοποιείται 
βάσει του προτύπου EN 12579.  

184. Ποσοτικά και Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Κομπόστ από τα Προδιαλεγμένα 
Οργανικά: Η παραγόμενη ποσότητα του κομπόστ θα ζυγίζεται σε ημερήσια βάση 
στις γεφυροπλάστιγγες της ΟΕΔΑ και θα καταγράφεται.  

• Σε σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, θα μετρώνται οι παράμετροι που 
ορίζονται στην Απόφαση (ΕΕ) 2015/2099 της Επιτροπής της 18ης 
Νοεμβρίου 2015 σχετικά «με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων 
απονομής του οικολογικού σήματος της EE σε μέσα ανάπτυξης, βελτιωτικά 
εδάφους και εδαφοκάλυμμα». Η δειγματοληψία του παραγόμενου κομπόστ 
θα πραγματοποιείται βάσει του προτύπου EN 12579.  

• Να μετρούνται οι παρακάτω παράμετροι :  
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ) 

Ξηρή μάζα  % fresh weight EN 13040 

Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης. 
Προετοιμασία των δειγμάτων για χημικές και 
φυσικές δοκιμές, προσδιορισμός της 
περιεκτικότητας σε ξηρά ύλη, περιεκτικότητα σε 
υγρασία και φαινόμενη πυκνότητα κατόπιν 
συμπίεσης στο εργαστήριο  

Οργανική ύλη ως 
απώλεια κατά την 
ανάφλεξη (% ΞΒ)  

% dm EN 13039 
Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης. 
Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε οργανική 
ύλη και τέφρα  

Τέφρα  % dm EN 13039 
Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης. 
Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε οργανική 
ύλη και  

Ολικό N  % dm 
prEN 

13654/1-2 
Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης. 
Προσδιορισμός αζώτου. Μέθοδος Dumas  

Αναλογία 
άνθρακα προς 
άζωτο (C/N)  

 C/N Υπολογιστικά 
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Φαινόμενη 
πυκνότητα  

kg/l fresh 
weight 

EN 13040 

Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης. 
Προετοιμασία των δειγμάτων για χημικές και 
φυσικές δοκιμές, προσδιορισμός της 
περιεκτικότητας σε ξηρά ύλη, περιεκτικότητα σε 
υγρασία και φαινόμενη πυκνότητα κατόπιν 
συμπίεσης στο  

Ηλεκτρική 
Αγωγιμότητα  

mS/m EN 13038 
Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης — 
Προσδιορισμός της ηλεκτρικής αγωγιμότητας  

pH(H2O)  pH-unit EN 13037 
Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης -
Προσδιορισμός του pH  

Περιεκτικότητα σε 
νάτριο  

mg/l ΕΝ 13652 
Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης — 
Εκχύλιση υδατοδιαλυτών θρεπτικών στοιχείων  

Περιεκτικότητα σε 
χλώριο  

mg/l ΕΝ 13652 
Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης —
Εκχύλιση υδατοδιαλυτών θρεπτικών στοιχείων και 
στοιχείων  

Φυσικές 
προσμίξεις  

% dm 
CEN/TS 
16202 

Ιλύς, βιολογικά απόβλητα που έχουν υποστεί 
επεξεργασία και έδαφος -  
Προσδιορισμός προσμίξεων και λίθων ή σύμφωνα 
με άλλη ισοδύναμη διαδικασία δοκιμών εγκεκριμένη 
από την αρμόδια αρχή.  

Βαθμός 
σταθεροποίησης  
Δοκιμή 
αυτοθέρμανσης 
σε max 30oC 
πάνω από την 
ατμοσφαιρική 
θερμοκρασία 
ή/και  
Δοκιμή 
αυτοθέρμανσης 
σε max 20oC 
πάνω από την 
ατμοσφαιρική 
θερμοκρασία  
 

oC 
ΕΝ 16087-

2 

Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης. 
Προσδιορισμός της αερόβιας βιολογικής 
δραστηριότητας. Δοκιμή αυτοθέρμανσης για το 
κομπόστ  

Salmonella spp  
number/25 g 

dm 
ISO 6579 

Μικροβιολογία τροφίμων και ζωοτροφών — 
Οριζόντια μέθοδος για την ανίχνευση της 
Salmonella spp.  

Ε. Coli  
1 000 CFU/g 

νωπού βάρους 
CEN/TR 
161933 

Λάσπες, βιολογικά απόβλητα που έχουν υποστεί 
επεξεργασία και έδαφος. Ανίχνευση και 
καταμέτρηση του Escherichia coli ή ισοδύναμο  

Βιώσιμοι 
σπόροι/πολλαπλ
ασιαστικές 
μονάδες  

number/l 
CEN/TS 
16201 

Ιλύς, βιολογικά απόβλητα και έδαφος που έχουν 
υποστεί επεξεργασία — Προσδιορισμός των 
βιώσιμων φυτικών σπόρων και 
πολλαπλασιαστικών μονάδων  

Ανταπόκριση 
φυτών  

 
DIN EN 
16086-1 

Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης — 
Προσδιορισμός της απόκρισης των φυτών Μέρος 
1: Δοκιμή ανάπτυξης σε γλάστρα με κινέζικο 
λάχανο  

Κοκκομετρία   EN 15428 
Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης — 
Προσδιορισμός κοκκομετρίας) 

 

• Να μετρούνται τα παρακάτω βαρέα μέταλλα και λοιπές ενώσεις:  
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ - ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ, ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ) 

Cd, mq/kq ξηρού βάρους  
EN 13650: Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης 
— Απομόνωση διαλυτών στοιχείων βασιλικού ύδατος  

Cr, mq/kq ξηρού βάρους  
EN 13650: Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης 
— Απομόνωση διαλυτών στοιχείων βασιλικού ύδατος  

Cu, mg/kg ξηρού βάρους  
EN 13650: Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης 
— Απομόνωση διαλυτών στοιχείων βασιλικού ύδατος  

Hg, mg/kg ξηρού βάρους  

EN 16175: Λάσπες, βιολογικά απόβλητα που έχουν 
υποστεί επεξεργασία και έδαφος — Προσδιορισμός 
του υδραργύρου. Μέρος 1: Φασματομετρία ατομικής 
απορρόφησης ψυχρού ατμού (CV-AAS) και Μέρος 2: 
Φασματομετρία ατομικού φθορισμού ψυχρού ατμού 
(CV-AFS)  

Ni, mg/kg ξηρού βάρους  
EN 13650: Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης 
— Απομόνωση διαλυτών στοιχείων βασιλικού ύδατος  

Pb, mg/kg ξηρού βάρους  
EN 13650: Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης 
— Απομόνωση διαλυτών στοιχείων βασιλικού ύδατος  

Zn: mg/kg ξηρού βάρους  
EN 13650: Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης 
— Απομόνωση διαλυτών στοιχείων βασιλικού ύδατος  

Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια 
(PCBs), mg/kg ξηρού βάρους  

ISO 10382:2002  

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί 
Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ 16), 
mg/kg ξηρού βάρους  

CEN/TS 16181  
Λάσπες, βιολογικά απόβλητα και έδαφος που έχουν 
υποστεί επεξεργασία — Προσδιορισμός 
πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) 
με αέρια χρωματογραφία (GC) και υγρή 
χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) ή 
ισοδύναμο  

 

• Η συχνότητα των δειγματοληψιών, να ακολουθεί τα παρακάτω:  
o Συχνότητα δειγματοληψιών σύμφωνα με τη νομοθεσία – 1ο έτος  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΙΣΟΔΟΣ, ΤΟΝΟΙ 
(T) 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Όρια βαρέων μετάλλων  
Όρια για E. coli & 
Salmonella spp  
Σταθεροποίηση  
Φυσικές Προσμίξεις  
Ξηρή μάζα  
Οργανική μάζα  
Βιώσιμοι σπόροι & 
πολ/κές μονάδες  
Ανταπόκριση φυτών  

(t) ≤ 3000 
1 δείγμα κάθε 1000 ton εισόδου 

στρογγυλοποιημένη στον επόμενο 

3000 < (t) ≤ 20000 4 (ένα δείγμα ανά εποχή) 

(t) > 20000 

Αριθμός δειγμάτων = ποσότητα εισόδου, 
t/10000 t + 1 = 3,2 

(Minimum 4 & maximum 12) 
Θα λαμβάνονται 4 δείγματα (ένα ανά 

εποχή) 

ΠΑΥ  

(t) ≤ 3000 1 

3000 < (t) ≤ 10000 2 

10000 < (t) ≤ 
20000 

3 

20000 < (t) ≤ 
40000 

4 

40000 < (t) ≤ 5 
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60000 

60000 < (t) ≤ 
80000 

6 

80000 < (t) ≤ 
100000 

7 

100000 < (t) ≤ 
120000 

8 

120000 < (t) 
≤140000 

9 

140000 < (t) 
≤160000 

10 

160000 < (t) ≤ 
180000 

11 

(t) > 180000 12 

 
 

o Συχνότητα δειγματοληψιών σύμφωνα με τη νομοθεσία – επόμενα έτη  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΙΣΟΔΟΣ, ΤΟΝΟΙ 
(T) 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Όρια βαρέων μετάλλων  
Όρια για E. coli & 
Salmonella spp  
Σταθεροποίηση  
Φυσικές Προσμίξεις  
Ξηρή μάζα  
Οργανική μάζα  
Βιώσιμοι σπόροι & 
πολ/κές μονάδες  
Ανταπόκριση φυτών  

(t) ≤ 1000 
1 δείγμα κάθε 1000 ton εισόδου 

στρογγυλοποιημένη στον επόμενο 
ακέραιο 

(t) > 1000 

Αριθμός δειγμάτων = ποσότητα εισόδου, 
t/10000 t + 1  

Minimum 2 & maximum 12  
Στην παρούσα εγκ/ση: 22.000/10.000 + 

1 = 3,2 δείγματα ανά έτος  
Θα λαμβάνονται 4 δείγματα (ένα ανά 

εποχή) 

ΠΑΥ  

(t) ≤ 10000 0,25 (μία φορά κάθε 4 χρόνια) 

10000 < (t) ≤ 
25000 

0,5 (μία φορά κάθε 2 χρόνια) 

15000 < (t) ≤ 
50000 

1 

50000 < (t) ≤ 
100000 

2 

100000 < (t) ≤ 
1500000 

3 

150000 < (t) ≤ 
200000 

4 

200000< (t) ≤ 
250000 

5 

250000 < (t) ≤ 
300000 

6 

3000000 < (t) 
≤350000 

7 

350000 < (t) 
≤400000 

8 

400000 < (t) ≤ 
450000 

9 

450000 < (t) ≤ 10 
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500000 

500000 < (t) ≤ 
550000 

11 

(t) ≥ 550000 12 

o Το 1ο έτος 4 δείγματα, ένα ανά εποχή, για μέτρηση όλων των 
παραμέτρων  

o Τα επόμενα έτη, θα λαμβάνονται 4 δείγματα ετησίως και θα μετρώνται 
όλες οι παράμετροι πλην ΠΑΥ  

o Θα λαμβάνεται ένα δείγμα ανά 2ετία, για την μέτρηση των ΠΑΥ  
o Για τα PCBs προτείνεται ανάλυση σε ένα δείγμα ετησίως.  

185. Ποσοτικά και Ποιοτικά Χαρακτηριστικά ανακυκλώσιμων υλικών:  

• Η ποσότητα των ανακυκλώσιμων να μετράται μέσω της ζυγιστικής διάταξης. 
Τα δεδομένα να καταγράφονται στο σύστημα αυτοματισμού.  

• Επιπρόσθετα να μετράται η καθαρότητα των ανακυκλώσιμων. Ως πρόσμιξη 
να θεωρείται κάθε υλικό το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των 
ανακυκλώσιμων. Προς άρση πάσης αμφιβολίας, εξαιρουμένου του 
σύμμεικτου πλαστικού, κάθε πλαστικό που δεν αποτελεί απαιτούμενο υλικό 
θα θεωρείται πρόσμιξη. Για παράδειγμα, αν το PET βρίσκεται στο ρεύμα PP 
θα θεωρείται πρόσμιξη.  

• Τα δείγματα των ανακυκλώσιμων να λαμβάνονται από τη χοάνη κάτω από 
το θάλαμο διαλογής και σε κάθε περίπτωση πριν τη δεματοποίηση. Να 
λαμβάνεται ένα δείγμα την εβδομάδα, ανά υλικό.  

• Η ανάλυση της καθαρότητας του κάθε ρεύματος θα διενεργείται βάσει του 
προτύπου ASTM E 889 – “Standard Test Methods for Composition or Purity 
of a Solid Waste Materials Stream”.  

186. Ποσοτικά και Ποιοτικά Χαρακτηριστικά υπολειμμάτων:  

• Ανάλογα με το ύψος παραγωγής του κάθε είδους υπολειμμάτων να 
καταγράφεται η ποσότητα του σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση 
μέσω του εξοπλισμού ζυγίσεων. Σε κάθε περίπτωση, τα φορτία με το 
υπόλειμμα να ζυγίζονται και να καταγράφονται σε ηλεκτρονικό αρχείο και να 
συμπεριλαμβάνονται στην μηνιαία έκθεση που θα υποβάλλεται στην 
αναθέτουσα αρχή.  

• Δύο φορές το χρόνο να παρακολουθείται η σύσταση των εξερχομένων 
αποβλήτων. Η μελέτη σύστασης να γίνεται σύμφωνα με αποδεκτό πρότυπο 
(π.χ. D5231 – 92) και θα αναλύει όλους τις κατ’ ελάχιστον παραμέτρους επί 
ξηρής και υγρής βάσης.  

 
➢ ΕΜΑΚ 
187. Ο φορέας του έργου οφείλει να εκπονήσει και να εφαρμόσει πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης των παραμέτρων του έργου για τις οποίες 
ορίζονται όρια ή περιοριστικά μέτρα, ή επιβάλλεται η παρακολούθησή τους από 
όρους της παρούσας ή από την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
σχετικές προτάσεις της ΜΠΕ του έργου. Στο πρόγραμμα θα πρέπει να 
προσδιορίζονται οι προς παρακολούθηση παράμετροι και τα προβλεπόμενα όριά 
τους, οι μέθοδοι δειγματοληψίας και προσδιορισμού των τιμών τους, καθώς και οι 
θέσεις και η συχνότητα δειγματοληψίας, σύμφωνα και με τις προβλέψεις της 
κείμενης νομοθεσίας και της παρούσας απόφασης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
υποβληθεί ως ΤΕΠΕΜ στην αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή, προς έγκριση 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4014/2011, εντός έξι (6) μηνών από 
την έκδοση της ΑΕΠΟ.  
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188. Οι παράμετροι του έργου που πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά είναι οι 
ακόλουθες:  

i) Είδος (κωδικός ΕΚΑ) και ποσότητα ανά είδος και ανά πηγή προέλευσης των 
εισερχομένων αποβλήτων.  

ii) Είδος (κωδικός ΕΚΑ και ποιοτικά χαρακτηριστικά) ανά είδος και ανά αποδέκτη 
των παραγόμενων αποβλήτων.  

iii) Ποιοτικά χαρακτηριστικά και ποσότητα του παραγόμενου κομπόστ υψηλής 
ποιότητας.  

iv) Αποτελέσματα ελέγχου οσμών (αριθμός παραπόνων/έτος, αποτελέσματα 
ελέγχου απόδοσης των συστημάτων απόσμησης, αποτελέσματα μετρήσεων 
σε συνάρτηση με την απόσταση και τις κλιματολογικές συνθήκες).  

v) Ποιοτικά χαρακτηριστικά και ποσότητα των επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων που μεταφέρονται προς διάθεση στο ΦΒΑ του ΚΕΛ 
Μεταμόρφωσης.  

vi) Ποιοτικά χαρακτηριστικά επιφανειακών και υπόγειων υδάτων σε 
χαρακτηριστικές θέσεις ελέγχου.  

vii) Ποιοτικά χαρακτηριστικά και εκτιμούμενη ποσότητα των σημειακώς 
διοχετευόμενων στην ατμόσφαιρα απαερίων.  

viii) Αποτελέσματα ελέγχου θορύβου.  
ix) Αποτελέσματα ελέγχου της καλής λειτουργίας των υποδομών αντιρρύπανσης 

(πχ σακόφιλτρα, κυκλώνες, πλυντηρίδες, βιοφίλτρα).  
x) Είδος και ποσότητες πρώτων υλών (πέραν των αποβλήτων) που 

χρησιμοποιούνται στο έργο.  
xi) Ποσότητα καταναλισκόμενου νερού.  
xii) Κατανάλωση ενέργειας.  
xiii) Κρίσιμες λειτουργικές παράμετροι των εγκαταστάσεων (θερμοκρασία, πίεση 

κλπ).  
189. Παρακολούθηση οσμών: Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου, να 

πραγματοποιούνται εβδομαδιαίοι έλεγχοι των οσμών στις θέσεις σημειακής 
έκλυσης των απαερίων του στην ατμόσφαιρα καθώς και επί των ορίων του 
γηπέδου του, με λήψη δειγμάτων από πιστοποιημένο φορέα, και διεξαγωγή 
μετρήσεων με τη μέθοδο της ολφακτομετρίας (χρήση olfactometer), σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 13725 ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο.  

190. Παρακολούθηση επιφανειακών υδάτων: Η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων 
που απορρέουν στο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων του γηπέδου του έργου να 
παρακολουθείται συστηματικά, με δειγματοληψία από αντιπροσωπευτικά σημεία 
του, εκτελούμενη σε ώρες που υφίσταται απορροή ομβρίων και κατά προσέγγιση 
άπαξ ανά τρίμηνο. Οι προς παρακολούθηση παράμετροι θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον οι παρακολουθούμενες για τα υπόγεια ύδατα και τα υγρά απόβλητα 
που εισρέουν στην ΜΕΥΑ. Επιπλέον στην ΤΕΠΕΜ του προγράμματος 
παρακολούθησης, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και επιπλέον παράμετροι που 
προβλέπονται για τα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα από τη σχετική νομοθεσία, 
όπως: το ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ 54Α), η ΚΥΑ Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1909Β) και η τροποποιητική της ΚΥΑ οικ.170766/2016 για τα Πρότυπα Ποιότητας 
Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) και η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2015/495, όπως ισχύουν 
κατά το χρόνο σύνταξης της ΤΕΠΕΜ, ή που παρακολουθούνται από το σταθμό 
παρακολούθησης των υδάτων του κόλπου της Ελευσίνας του Εθνικού Δικτύου 
Παρακολούθησης, για όσες παραμέτρους κριθεί αναγκαία η συμπερίληψή τους με 
βάση τη σύνθεση των εισερχόμενων στο έργο αποβλήτων, τις χρησιμοποιούμενες 
στο έργο χημικές ουσίες, το είδος και τα χαρακτηριστικά των διεργασιών 
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επεξεργασίας των αποβλήτων, και τα αποτελέσματα προηγούμενων 
προγραμμάτων παρακολούθησης.  

191. Παρακολούθηση επεξεργασμένων υγρών: Η ποιότητα των επεξεργασμένων 
υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τη ΜΕΥΑ να παρακολουθείται κατά τα 
προβλεπόμενα από τις προδιαγραφές του φορέα του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης για την 
αποδοχή βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, σε περίπτωση που αυτά διοχετεύονται 
στο ΦΒΑ του ΚΕΛ. Επιπλέον θα πρέπει να παρακολουθείται και η ποιότητα των 
εισρεόντων στη ΜΕΥΑ υγρών αποβλήτων, με σκοπό τον έλεγχο της απόδοσης της 
επεξεργασίας τους, και τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν δυσλειτουργιών των 
διεργασιών από τις οποίες προέρχονται τα υγρά απόβλητα.  

192. Παρακολούθηση υπογείων υδάτων: Η ποιότητα των υπογείων υδάτων στην 
περιοχή του έργου να παρακολουθείται μέσω των γεωτρήσεων παρακολούθησης 
του έργου ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής, βάσει του προγράμματος παρακολούθησης του 
τελευταίου. Μετά την παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής, η παρακολούθηση 
θα πρέπει να συνεχιστεί στο πλαίσιο του αδειοδοτούμενου με την παρούσα έργου, 
τουλάχιστον στις γεωτρήσεις Γ4, Γ1 και «Θερμοκηπίων» του ΧΥΤΑ, με τις ίδιες 
παρακολουθούμενες παραμέτρους και την ίδια συχνότητα (δειγματοληψία άπαξ 
ανά δεκαπενθήμερο). Στο πλαίσιο της ΤΕΠΕΜ παρακολούθησης που προβλέπεται 
από την παρούσα απόφαση θα πρέπει να επανεξετασθούν οι προς 
παρακολούθηση παράμετροι και η συχνότητα δειγματοληψίας, με βάση τις σχετικές 
προβλέψεις της ΥΑ οικ.1811/2011, και λαμβάνοντας υπόψη και τις 
παρακολουθούμενες παραμέτρους στις δύο εγγύτερες στο έργο γεωτρήσεις του 
Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης που αφορούν το Σύστημα Θριασίου Πεδίου, σε 
συνδυασμό με τη σύνθεση των εισερχόμενων στο έργο αποβλήτων, τις 
χρησιμοποιούμενες σ’ αυτό χημικές ουσίες, το είδος και τα χαρακτηριστικά των 
διεργασιών επεξεργασίας των αποβλήτων, και τα αποτελέσματα προηγούμενων 
προγραμμάτων παρακολούθησης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων και των 
ανεπεξέργαστων και επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.  

193. Κατά την κατάρτιση και εκτέλεση των προγραμμάτων παρακολούθησης των 
υπόγειων και επιφανειακών υδάτων να ακολουθούνται τα πρωτόκολλα 
δειγματοληψίας και ανάλυσης του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της 
κατάστασης των υδάτων που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ 
(nmwn.ypeka.gr).  

194. Παρακολούθηση εδάφους: Να παρακολουθούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του εδάφους με συχνότητα τουλάχιστον άπαξ ανά πενταετία, δια δειγματοληψιών 
διενεργούμενων σε δύο (2) τουλάχιστον θέσεις ευρισκόμενες εγγύς και κατάντη των 
εγκαταστάσεων του έργου. Οι θέσεις και οι προς παρακολούθηση παράμετροι θα 
καθορισθούν στην ΤΕΠΕΜ του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης, 
κατά τρόπον ώστε να είναι αντιπροσωπευτικές τυχόν επιβάρυνσης του εδάφους 
από ενδεχόμενες απορροές ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων του έργου ή 
ρυπασμένων ομβρίων υδάτων.  

195. Παρακολούθηση αέριων εκπομπών: Οι διοχετευόμενες στην ατμόσφαιρα 
εκπομπές να παρακολουθούνται με τη συχνότητα και σύμφωνα τα πρότυπα που 
καθορίζονται στη ΒΔΤ 8 της υπ’ αριθ. 2018/1147/2018 Εκτελεστικής Απόφασης για 
τις περιπτώσεις μηχανικής – βιολογικής ή βιολογικής επεξεργασία αποβλήτων.  

196. Παρακολούθηση θορύβου: Να παρακολουθείται το επίπεδο του θορύβου που 
προκαλείται από τη λειτουργία του έργου σε χαρακτηριστικά σημεία της 
εγκατάστασης, τουλάχιστον άπαξ ανά μήνα, σε χρόνο κατά τον οποίο το τμήμα 
μηχανικής επεξεργασίας ευρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.  
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197. Παρακολούθηση παραμέτρων απορριμματογενούς καυσίμου: Να 
παρακολουθούνται τουλάχιστον ανά εξάμηνο οι τιμές των αναφερόμενων στον 
ακόλουθο πίνακα παραμέτρων του παραγόμενου από το έργο απορριμματογενούς 
καυσίμου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 της ΚΥΑ 
οικ.56366/4351/2014: 
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΕΛΕΓΧΩΝ 

Περιεκτικότητα σε βιομάζα  % κ.β. (ξηρή βάση) EN 15440:2011 

Περιεκτικότητα σε πτητική 
ύλη  

% κ.β. (ξηρή βάση) EN 15402:2011 

Υγρασία  % κ.β. CEN/TS 15414−1:2010 

Περιεκτικότητα σε τέφρα  % κ.β. EN 15403:2011 

Θερμιδική αξία  kJ/Kg EN 15400:2011 

Χλώριο, Cl  % κ.β. (ξηρή βάση) EN 15408:2011 

Υδράργυρος, Hg  mg/kg (ξηρή βάση) EN 15411:2011 

 
198. Παρακολούθηση των χαρακτηριστικών του κομπόστ: Η παρακολούθηση των 

χαρακτηριστικών του κομπόστ τύπου Α και του χωνεύματος τύπου Α σε περίπτωση 
που πρόκειται να διατεθούν σε χρήσεις βελτιωτικών εδάφους, θα πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 της ΚΥΑ οικ.56366/4351/2014 
όπως εκάστοτε ισχύει (βλ. όρους 183 – 184 παρούσας εισήγησης). 

199. Παρακολούθηση βιοαερίου: Να παρακολουθούνται οι διαφυγές βιοαερίου στις 
αναφερόμενες από τη ΜΠΕ θέσεις του έργου, με μέτρηση τουλάχιστον του 
μεθανίου (CH4) και του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), με εβδομαδιαία συχνότητα.  

200. Να εφαρμοσθεί στο έργο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, στο οποίο θα 
ενταχθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαδικασιών, εντύπων και αρχείων, τα οποία 
θα περιλαμβάνουν:  
o τήρηση των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων των αποβλήτων που θα 

εισέρχονται στο έργο.  
o εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων και για την 

αντιμετώπισή τους.  
o πραγματοποίηση εσωτερικών ελέγχων και προληπτικών και διορθωτικών 

ενεργειών.  
201. Σε περίπτωση που στο έργο εφαρμοστεί η Οικολογική Διαχείριση και 

Οικολογικός Έλεγχος (EMAS) ή το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 
14001, ή άλλο αντίστοιχο πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ο 
φορέας του έργου οφείλει να πληροφορήσει την αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή για 
την έναρξη εφαρμογής του.  

202. Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί στις εγκαταστάσεις του αρχείο με το 
σύνολο των αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησής του, 
οργανωμένο κατά τρόπο που να επιτρέπει τον έλεγχο της τήρησης των όρων της 
παρούσας απόφασης. Ειδικότερα όσον αφορά τα διακινούμενα στη μονάδα 
απόβλητα, ο φορέας του έργου οφείλει να καταγράφει στο αρχείο τα εισερχόμενα 
και εξερχόμενα απόβλητα, με αναγραφή του κωδικού ΕΚΑ και της φύσης τους, η 
ημερομηνία εισόδου ή εξόδου και η ποσότητά τους, τα στοιχεία του οχήματος 
μεταφοράς τους, και κάθε άλλη πληροφορία που διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητά 
τους.  
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203. Ο φορέας του έργου οφείλει να συμπεριλάβει στην ΤΕΠΕΜ που αφορά την 
αποκατάσταση του γηπέδου μετά την παύση λειτουργίας του έργου, πρόγραμμα 
παρακολούθησης της κατάστασης των χώρων του μετά την παύση λειτουργίας, και 
να εξασφαλίσει τη δυνατότητα εφαρμογής του για όσο διάστημα κρίνεται 
απαραίτητο για την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον.  

204. Ο φορέας του έργου οφείλει να ενημερώνει το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 
(ΗΜΑ) του ΥΠΕΝ με τα στοιχεία της παρακολούθησης της διαχείρισης αποβλήτων 
στο έργο, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων, κατά 
τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ Οικ.43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992Β) όπως 
εκάστοτε ισχύει.  

205. Ο φορέας του έργου οφείλει να υποβάλλει εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου 
έτους στην αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή τις ακόλουθες εκθέσεις ή πληροφορίες 
σε ηλεκτρονική μορφή:  
o Έκθεση με τα επεξεργασμένα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης του έργου, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των 
εκπομπών του κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 της ΚΥΑ 
36060/1155/Ε.103/2013, οργανωμένα κατά τρόπο που επιτρέπει τον έλεγχο 
της τήρησης των σχετικών περιβαλλοντικών όρων. Η Έκθεση θα πρέπει να 
διαβιβάζεται και στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΕΝ 
(emissions.ind@prv.ypeka.gr) προκειμένου να αναρτηθεί στον ιστότοπό του, 
καθώς και προς την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και τη 
Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

o Συμπληρωμένο «Απογραφικό Δελτίο Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και 
Μεταφοράς Ρύπων (E MEMP - E PRTR)» του Κανονισμού 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για το προηγούμενο έτος.  

o Δελτίο με τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του μητρώου 
EU REGISTRY, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 
2018/1135. Το εν λόγω Δελτίο θα πρέπει να διαβιβάζεται και στη σχετική 
ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΕΝ (euregistry.gr@prv.ypeka.gr).  

206. Οι ετήσιες Εκθέσεις και τα σχετικά πρωτογενή στοιχεία θα πρέπει να τηρούνται 
στις εγκαταστάσεις του έργου για τουλάχιστον μία πενταετία.  
 

➢ ΕΜΑΚ - Ειδικές προβλέψεις σε εφαρμογή της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 
1450Β) και των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών 

207. Κατά τον οριστικό, σχεδιασμό την κατασκευή και λειτουργία του έργου να 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις: α) της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013, και β) της υπ’ 
αριθ. 2018/1147 Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής για τον καθορισμό των 
συμπερασμάτων των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) για την επεξεργασία 
αποβλήτων (εφεξής «Εκτελεστική Απόφαση), λαμβανομένων υπόψη και των 
αναφερόμενων στο Κείμενο Αναφοράς για τις ΒΔΤ στον τομέα της Επεξεργασίας 
Αποβλήτων (BREF – Waste Treatment) του Αυγούστου 2018, στο βαθμό που οι 
ως άνω απαιτήσεις έχουν εφαρμογή στο έργο. 

208. Με βάση τα χαρακτηριστικά του έργου και τις διεξαγόμενες σ’ αυτό εργασίες 
όπως περιγράφονται στη ΜΠΕ, οι ΒΔΤ που έχουν εφαρμογή σ’ αυτό, με την 
απαραίτητη προσαρμογή τους στα δεδομένα του έργου και κατά το μέρος εκάστης 
που είναι εφαρμόσιμο αυτό, είναι οι ακόλουθες:  

i) Για τη βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής επίδοσης του έργου: ΒΔΤ 1, 
ΒΔΤ 2, ΒΔΤ 3, ΒΔΤ 4 και ΒΔ 5  

ii) Για την παρακολούθηση του έργου: ΒΔΤ 8, ΒΔΤ 10 και ΒΔΤ 11  
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iii) Για τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα: ΒΔΤ 12, ΒΔΤ 
13, ΒΔΤ 14 και ΒΔΤ 16  

iv) Για τον περιορισμό των θορύβων και κραδασμών: ΒΔΤ 17 και ΒΔΤ 18  
v) Για την βελτιστοποίηση της κατανάλωσης υδάτων, τη μείωση του όγκου των 

παραγόμενων υγρών αποβλήτων και την πρόληψη των εκπομπών στο 
έδαφος και στα ύδατα: ΒΔΤ 19  

vi) Για τις εκπομπές από ατυχήματα και περιστατικά: ΒΔΤ 21  
vii) Για την αποδοτικότερη χρήση των υλικών: ΒΔΤ 22  
viii) Για την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας: ΒΔΤ 23  
ix) Για την επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών (περιεκτών αποβλήτων): ΒΔΤ 

24  
x) Γενικά συμπεράσματα για τη μηχανική επεξεργασία των αποβλήτων: ΒΔΤ 

25  
xi) Γενικά συμπεράσματα για τη βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων: ΒΔΤ 

33, ΒΔΤ 34, ΒΔΤ 35  
xii) Για την αερόβια επεξεργασία των αποβλήτων: ΒΔΤ 36 και ΒΔΤ 37  
xiii) Για τη μηχανική-βιολογική επεξεργασία (MBT) αποβλήτων: ΒΔΤ 39.  

209. Οι αναφερόμενες στις ΒΔΤ 6 και ΒΔΤ 7 παράμετροι θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη στην κατάρτιση του προγράμματος παρακολούθησης του έργου, στα 
τμήματά του που αφορούν την παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
των ανεπεξέργαστων και επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και των ομβρίων 
υδάτων, στο βαθμό που οι εν λόγω παράμετροι αφορούν το έργο, και με κατάλληλη 
προσαρμογή της συχνότητας παρακολούθησής τους στα δεδομένα του.  

210. Οι αναφερόμενες στην ΒΔΤ τεχνικές έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση 
διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο ΦΒΑ του ΚΕΛ 
Μεταμόρφωσης, στο πλαίσιο της βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους.  

211. Οι διοχετευόμενες εκπομπές σκόνης στην ατμόσφαιρα από τη μηχανική 
επεξεργασία των αποβλήτων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 mg/Nm3, κατά τα 
προβλεπόμενα από τον Πίνακα 6.3 της υπ’ αριθ. 2018/1147 Εκτελεστικής 
Απόφασης.  

212. Τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τη ΒΔΤ 34 για διοχετευόμενες 
εκπομπές NH3, οσμών, σκόνης και ολικών ΠΟΕ στην ατμόσφαιρα από τη 
βιολογική επεξεργασία αποβλήτων είναι τα αναφερόμενα στον Πίνακα 6.7 του 
Παραρτήματος της υπ’ αριθ. 2018/1147 Εκτελεστικής Απόφασης.  

 
➢ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

213. Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου να γίνονται 
τακτικοί έλεγχοι στους χώρους εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών σταθμών για τη 
συντήρησής τους, αλλά και έκτακτοι έλεγχοι που λαμβάνουν χώρα υπό ιδιαίτερες 
συνθήκες (όπως βλάβες, μεταά από έντονα καιρικά φαινόμενα, κ.λπ.). Η συχνότητα 
πραγματοποίησης των τακτικών ελέγχων καθορίζεται βάσει των χαρακτηριστικών 
του κάθε σταθμού. Ενδεικτικά να πραγματοποιούνται και να ελέγχονται και τα εξής:  

• Καθαρισμός, διάνοιξη οπών απορροής ομβρίων υδάτων, έλεγχος 
λειτουργικότητας - καθαρισμός - απομάκρυνση ακαθαρσιών.  

• Aναγόμωση φορητού πυροσβεστήρα.  

• Αποψίλωση στον περιβάλλοντα χώρο (εντός περίφραξης, στην πρόσβαση, και 
δυο μέτρα περιμετρικά).  

• Έλεγχος και απομάκρυνση σκουπιδιών εντός και εκτός των οικίσκων.  
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• Επιπλέον πριν αλλά και μετά την έναρξη λειτουργίας των σταθμών θα 
πραγματοποιούνται και οι εξής έλεγχοι:  
o Μέτρηση γείωσης με 

γειωσόμετρο στα σημεία  
o Ισοδυναμική γείωση πάρκου  
o Υποσταθμός  
o Σημείο Σύνδεσης  
o Τυχαία σημεία εντός του σταθμού  
o Μέτρηση Βηματικής τάσης  
o Μέτρηση τάσης επαφής  
o Μέτρηση αντίστασης μόνωσης 

των καλωδίων >1000 kOhm  
o Έλεγχος κλίσης των βάσεων  
o Έλεγχος ισοδυναμικής σύνδεσης 

μεταξύ: (με πολύμετρο)  
o Βάσεων  
o Πάνελ  

o Υποσταθμών  
o Πινάκων  
o Έλεγχος καλωδιώσεων στα σημεία  
o Πολικότητα στα καλώδια DC  
o Τάση εισόδου των αντιστροφέων  
o Megger test στα καλώδια DC  
o Έλεγχος ποιότητας συνδέσεων 

μέσω θερμοκάμερας (max 
Δθ=10οC)  

o Πάνελ  
o Συνδέσεις strings  
o Συνδέσεις πινάκων  
o Συνδέσεις inverters  
o Όργανα λειτουργίας και 

μικροαυτόματοι  
o Έλεγχος ποιότητας ισχύος με 

μέτρηση αρμονικών  
 
Η Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής επισημαίνει ότι : 
Α) Πριν την έναρξη των εργασιών στα νέα κύτταρα Κ1, Κ2 και Κ3 που θα 

δημιουργηθούν εν μέρει πάνω στα παλαιά κύταρα που έχουν ήδη διαμορφωθεί 
ως απορριμματογενές ανάγλυφο, θα πρέπει να κατατεθεί στην 
Περιβαλλοντικά Αδειοδοτουσα Αρχή εγκεκριμένη γεωτεχνική μελέτη και 
τεχνική μελέτη με τις οποίες να τεκμηριώνεται η ασφαλής νέα πλέον 
τοποθέτηση των απορριμμάτων στο ήδη υφιστάμενο διαμορφωμένο 
απορριμματικό ανάγλυφο. 

Β) Τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας με τίτλο «Διεξαγωγή 
Επιδημιολογικής Έρευνας και Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων στην 
Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της» μετά την αξιολόγηση 
τους και αφού ληφθεί η αντίστοιχη έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου Υγείας : 

- Να αποσταλούν: 
i) στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης / Υπουργείο 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας και εφόσον κριθεί απαραίτητο να 
δρομολογηθεί διαδικασία προσαρμογής του έργου και της αντίστοιχης 
ΑΕΠΟ στα αναφερόμενα της ανωτέρω μελέτης. 

ii) στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής 

- Να δοθούν προς ενημέρωση στο ευρύ κοινό με κάθε πρόσφορο 
μέσω (μέσω ανάρτησης σε ιστοσελίδα του Φορέα, μέσω των όμορων 
Δήμων, κλπ.) 

 
Η Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω 
και με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και την υφιστάμενη 
διαμορφωμένη κατάσταση, εισηγείται υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. 
 
 
 



80 

 

Στη συνέχεια ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης επισήμανε τα κάτωθι: 
 
«Είναι πανθομολογούμενη διαχρονικά η τραγική κατάσταση που αφορά τη διαχείριση 
των απορριμμάτων στην Αττική με το 80% του όγκου των απορριμμάτων να έχει 
μοναδικό τρόπο διαχείρισης την ταφή του, διαιωνίζοντας έτσι ένα οικολογικό και 
υγειονομικό έγκλημα σε βάρος των πολιτών, με τη λειτουργία της μεγαλύτερης στην 
Ευρώπη Ανοικτής Χωματερής στη Φυλή. Μιας χωματερής που έχει φτάσει στα όρια της 
όσον αφορά την ικανότητα της να δεχθεί σκουπίδια του Λεκανοπεδίου. Μιας 
χωματερής που ο Περιφερειάρχης κ. Πατούλης την έχει χαρακτηρίσει ως «ντροπή» όχι 
μόνο για την Αττική αλλά και για τη χώρα μας. 
Έτσι, η νέα Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, από την πρώτη μέρα ανάληψης των 
καθηκόντων της πέρασε από το στάδιο της θεωρίας και των εξαγγελιών στην πράξη 
βάζοντας τις βάσεις για να υλοποιηθεί ένα νέο, ρεαλιστικό κι εφαρμόσιμο σχέδιο, που 
αφορά την υιοθέτηση ενός σύγχρονου και φιλικού προς το περιβάλλον και τη δημόσια 
υγεία μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων του Λεκανοπεδίου. 
 Η προσπάθεια της Περιφέρειας βασίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες που είναι η στροφή 
στην κυκλική οικονομία για μία σωστή και ασφαλή διαχείριση των στερεών αποβλήτων, 
οι πραγματικές λύσεις σε πραγματικό χρόνο και τρίτον η ενίσχυση της ανακύκλωσης, 
μια στρατηγική επιλογή «για να φτιαχτεί μια κοινωνική κυκλική οικονομία που θα 
δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, κάνοντας την Αττική περιφέρεια πρότυπο 
στην Ευρώπη και τον κόσμο. 
Με τη συνδρομή, το  σχεδιασμό και τη καθοδήγηση από ειδικούς επιστήμονες η 
Περιφέρεια ανέλαβε δράσεις προκειμένου να επιτευχθεί μια γρήγορη, οικονομικά 
αποδοτική και περιβαλλοντικά φιλική στροφή προς την κυκλική οικονομία. 
ΠΟΙΟΣ Ο ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ; ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΤΗ 
ΦΥΛΗ ΤΟ 2025.  
Ενδεικτικά αναφέρω τα σημεία, τα οποία υλοποιούνται βήμα – βήμα, μέρα με τη μέρα. 
Δίνεται βάρος στην ανακύκλωση και στην εφαρμογή συστήματος διαλογής στην πηγή 
και δημιουργία ρεύματος συλλογής βιοαποβλήτων. Δημιουργία και λειτουργία 10 
Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, σε κατάλληλους χώρους εντός της Αττικής, 
διαδημοτικών όπου είναι δυνατόν, που θα μπορούν να φιλοξενήσουν αυτή τη 
δραστηριότητα και σε συνεργασία πάντοτε με τους Δήμους.  
Προωθείται η αναθεώρηση του υφιστάμενου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 
Απορριμμάτων της Αττικής, ώστε να υπηρετεί τους στόχους και του νέου ΕΣΔΑ. Ήδη 
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης της Μελέτης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ.  
Παραλαβή σταδιακά 60 φορτηγών που θα λειτουργούν ως κινητά πράσινα σημεία και 
μονάδες ενημέρωσης των πολιτών για την ανακύκλωση. Ο ΕΔΣΝΑ έχει ήδη παραλάβει 
τα πρώτα 15 φορτηγά. 
Επικαιροποιούνται τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων, σε όλους τους 
Δήμους της Αττικής, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. 
Αναβαθμίζεται το ΕΜΑΚ Λιοσίων για να μπορεί να δέχεται προς επεξεργασία τα 
βιοαπόβλητα που θα συλλέγονται από τους Δήμους το επόμενο μεταβατικό διάστημα. 
Το σχέδιό προβλέπει την κατασκευή τριών νέων «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» Μονάδων 
Επεξεργασίας Απορριμμάτων υπερσύγχρονης τεχνολογίας για τις ανάγκες του 
Κεντρικού Τομέα στη Φυλή, του Πειραιά στο Σχιστό και της Βορειοανατολικής Αττικής 
στο Γραμματικό. Για να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες της Αττικής, επιλέγεται η μέθοδο 
των ΣΔΙΤ για τις δύο πρώτες ΜΕΑ και μόνο το Γραμματικό θα είναι δημόσιο έργο. Το 
σχέδιό  έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ώστε  τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί ως το 
2025. 
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 Παράδοση 80 απορριμματοφόρων για τη συλλογή βιοαποβλήτων και 9000 κάδων, για 
την ενίσχυση του συστήματος διαλογής στην πηγή σε 66 Δήμους της Αττικής, η 
προμήθεια των οποίων είχε γίνει από την προηγούμενη Διοίκηση της Περιφέρειας 
Αττικής. Την προμήθεια επιπλέον 100 απορριμματοφόρων και 40.000 καφέ κάδων, με  
την ολοκλήρωση της παράδοσης του νέου υλικού να γίνεται ως τα μέσα του 2021. 
Βρίσκεται σε εξέλιξη διανομή σε όλους τους Δήμους της Αττικής, κάδων εσωτερικής 
ανακύκλωσης. 
 Δημιουργία 1.000 γωνιών ανακύκλωσης, σε όλους τους Δήμους της Αττικής. Βρίσκεται 
σε εξέλιξη η διαδικασία προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού  που στόχος  είναι να 
γίνεται τμηματικά, με βάση την υλοποίηση του σχεδιασμού. 
Εφαρμογή  νέας τιμολογιακής πολιτικής στον ΕΔΣΝΑ που  ισχύει από 1-1-2021, με την 
οποία δίνεται κίνητρο στους Δήμους να εφαρμόσουν σύστημα διαλογής στην πηγή, 
αφού για κάθε τόνο σκουπιδιών που θα στέλνουν στη Φυλή για να θαφτεί χωρίς 
επεξεργασία, θα επιβαρύνονται με διπλάσια τιμή σε σχέση με τα σκουπίδια που θα 
προέρχονται από διαλογή στην πηγή. 
Επενδύουμε στην ευαισθητοποίηση κι ενεργοποίηση των πολιτών της Αττικής, 
ξεκινώντας  καμπάνιες ενημέρωσης των πολιτών, προκειμένου να καταστούν σύμμαχοι 
της Περιφέρειας στην προσπάθεια για Καθαρή Αττική. 
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό προχωρούν και οι διαδικασίες για την αναγκαία επέκταση του 
ορίου ζωής του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Φυλής ως το 2025 , ώστε μέχρι να είναι έτοιμες οι 
νέες μονάδες επεξεργασίας, να μην πνιγεί στα σκουπίδια η Αττική. Μετά το 2025, η 
χωματερή της Φυλής κλείνει οριστικά και η υπό συζήτηση ΜΠΕ αφορά τις 
συγκεκριμένες διαδικασίες. 
Κατά το παρελθόν το σύνολο των μονάδων – τμημάτων που απαρτίζουν την ΟΕΔΑ 
(ΕΜΑΚ, ΧΥΤΑ, κλπ.), είχαν λάβει ξεχωριστές περιβαλλοντικές αδειδοδοτήσεις. Πλέον 
μετά από απαίτηση της Περιβαλλοντικά Αδειοδοτούσας Αρχής (Υπουργείο 
Περιβάλλοντος), το σύνολο των έργων θα λάβει ενιαία περιβαλλοντική αδειοδότηση 
υπό την «ομπρέλα» της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της ΟΕΔΑ. 

Τα έργα τα οποία έχουν λάβει ξεχωριστές περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και ως 
εκ τούτου αποτελούν τα υφιστάμενα έργα, είναι τα κάτωθι:  

• Έργα εισόδου ΟΕΔΑ (πύλη εισόδου, φυλάκιο, εγκαταστάσεις ζύγισης, 
χώρος αναμονής απορριμματοφόρων, κτίριο διοίκησης, χώρος 
δειγματοληψίας, έκλυση τροχών, λειοτεμαχιστής, πύλη ανίχνευσης 
ραδιενεργού ακτινοβολίας κ.α.) 

• Αποκατεστημένος ΧΑΔΑ Άνω Λιοσίων 
• Αποκατεστημένοι ΧΥΤΑ Ι και ΙΙ Άνω Λιοσίων και Μονάδα Επεξεργασίας 

Στραγγισμάτων Λιοσίων 
• ΧΥΤΑ Φυλής (Α’ - Β’ Φάση, Έκτακτο κύτταρο σε περιοχή όμορη 

νοτιοανατολικά της Β’ φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής) και Μονάδα Επεξεργασίας 
Στραγγισμάτων Φυλής 

• Έργα αποκατάστασης μη αποκατασταθέντων τμημάτων της ΟΕΔΑ Δυτικής 
Αττικής 

• Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) 
 
Από τα έργα που αναφέρονται ανωτέρω, σήμερα είναι σε λειτουργία ο ΧΥΤΑ 

Φυλής (Α-Β φάση), όπου έχουν διατεθεί συνολικά, από το 2004 που ξεκίνησε η 
λειτουργία του μέχρι σήμερα, περί των 31.400.000m3 απορριμμάτων), οι Μονάδες 
Επεξεργασίας Στραγγισμάτων και το ΕΜΑΚ. Επίσης είναι υπό κατασκευή το έκτακτο 
κύτταρο (χωρητικότητας 700.000m3), σε περιοχή όμορη νοτιοανατολικά της Β φάσης 
του ΧΥΤΑ Φυλής). 
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Τα νέα έργα τα οποία εντάσσονται στο σχεδιασμό της ΟΕΔΑ και υποβάλλονται προς 
εκτίμηση και περιβαλλοντική αδειοδότηση, είναι τα κάτωθι:  

• Τα νέα κύτταρα επί των υφιστάμενων κυττάρων Α-Β Φάσης 
• Τα έργα μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων 
• Οι μονάδες παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Φωτοβολταϊκοί 

Σταθμοί) 
Στο πλαίσιο της υπό διαβούλευση μελέτης, ειδικά και όσον αφορά την εκτίμηση 
και αξιολόγηση των επιπτώσεων, λαμβάνονται από τον μελετητή υπόψη και τα 
λοιπά έργα τα οποία είναι χωροθετημένα και σε λειτουργία εντός της ΟΕΔΑ 
Δυτικής Αττικής. Πρόκειται για έργα τα οποία είτε είναι ιδιωτικά, είτε ενώ είναι 
κυριότητας ΕΔΣΝΑ η διαχείρισή τους έχει δοθεί σε ιδιώτη. Τα έργα αυτά είναι:  

• Η Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας από το βιοαέριο του αποκατεστημένου 
ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, φορέας του οποίου είναι η εταιρεία Βιοαέριο – 
Ενέργεια Άνω Λιόσια ΑΕ (ΒΕΑΛ ΑΕ). Πρόκειται για ιδιωτικό έργο.  

• Η Εγκατάσταση Θερμικής Επεξεργασίας (αποτεφρωτήρας) Επικίνδυνων 
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ). Πρόκειται για έργο το οποίο 
είναι κυριότητας ΕΔΣΝΑ, όχι όμως διαχείρισης, αφού έχει μισθωθεί σε 
ιδιώτη λειτουργό.  

Τα ανωτέρω δυο έργα λαμβάνονται υπόψη από τον μελετητή για την εκτίμηση και 
αξιολόγηση όλων των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα υπάρξουν 
στην άμεση περιοχή της θέσης των έργων κατά τη φάση λειτουργίας αυτών, 
συμβάλλοντας σε μια συνολικότερη θεώρηση. 

Σκοπός είναι η έκδοση ενιαίας ΑΕΠΟ των έργων της Ολοκληρωμένης 
Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής και η εξασφάλιση 
ζωτικού χρόνου ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί το οριστικό κλείσιμο της 
χωματερής της Φυλής το 2025. 

Σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι ο Δήμος Πετρούπολης, με την υπ΄ αρ. 
22/2021 απόφαση του ΔΣ καθώς και ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, με την 
υπ΄ αρ. 11/2021 απόφαση του ΔΣ, γνωμοδοτούν ΑΡΝΗΤΙΚΑ, όπως και φορείς και 
κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. 

Πρόθεση της Διοίκησης είναι να δοθεί μία ολιστική λύση στη διαχείριση των 
απορριμμάτων στην Αττική, έχοντας ως κυρίαρχα χαρακτηριστικά την ανακύκλωση, 
επανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. 

Για να καταστεί δυνατό η ολοκλήρωση του παραπάνω σχεδιασμού είναι 
αναγκαίο στο μεσοδιάστημα να λειτουργήσει ο ΟΕΔΑ Φυλής. Είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΚΑΙΟ 
το αίτημα για κλείσιμο των κατοίκων και των φορέων της ευρύτερης περιοχής, το οποίο 
και ενστερνίζεται η Διοίκηση, καθώς για ΠΡΩΤΗ φορά έχει ανακοινωθεί ημερομηνία 
ΟΡΟΣΗΜΟ, από τον Περιφερειάρχη κ. Πατούλη, κλεισίματος της χωματερής το 2025. 
Όμως μέχρι τότε πρέπει να λειτουργήσει. Δεν έχει υπάρξει ποτέ Plan b. 

 
Με βάση τα προλεγόμενα και την αταλάντευτη βούληση της Διοίκησης και του 

Περιφερειάρχη κ. Πατούλη, να υλοποιηθεί με συνέπεια ο σχεδιασμός για μία 
αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων με στόχο να γίνει η Αττική Περιφέρεια –
Πρότυπο σε αυτό το τόσο κρίσιμο ζήτημα, εισηγούμαστε τη ΘΕΤΙΚΗ γνωμοδότηση του 
σώματος επί της ΜΠΕ, με τις επισημάνσεις  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

 
Α) Πριν την έναρξη των εργασιών στα νέα κύτταρα Κ1, Κ2 και Κ3 που θα 

δημιουργηθούν εν μέρει πάνω στα παλαιά κύτταρα που έχουν ήδη διαμορφωθεί 
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ως απορριμματογενές ανάγλυφο, θα πρέπει να κατατεθεί στην 
Περιβαλλοντικά Αδειοδοτούσα Αρχή εγκεκριμένη γεωτεχνική μελέτη και 
τεχνική μελέτη με τις οποίες να τεκμηριώνεται η ασφαλής νέα πλέον 
τοποθέτηση των απορριμμάτων στο ήδη υφιστάμενο διαμορφωμένο 
απορριμματικό ανάγλυφο. 

Β) Τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας με τίτλο «Διεξαγωγή 
Επιδημιολογικής Έρευνας και Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων στην 
Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της» μετά την αξιολόγηση 
τους και αφού ληφθεί η αντίστοιχη έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου Υγείας : 
- Να αποσταλούν: 

i) στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης / Υπουργείο 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας και εφόσον κριθεί απαραίτητο να 
δρομολογηθεί διαδικασία προσαρμογής του έργου και της αντίστοιχης 
ΑΕΠΟ στα αναφερόμενα της ανωτέρω μελέτης. 

ii) στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής 

- Να δοθούν προς ενημέρωση στο ευρύ κοινό με κάθε πρόσφορο μέσω 
(μέσω ανάρτησης σε ιστοσελίδα του Φορέα, μέσω των όμορων Δήμων, 
κλπ.) 

 
κ. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο, για την ενημέρωση του Σώματος και την 
καταγραφή στα πρακτικά να αναφέρω ότι από επικοινωνία που έκανα με τον ΕΔΣΝΑ, 
για τις επισημάνσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, παραθέτω ότι οι απαντήσεις ήταν: 
Α. Η γεωτεχνική και τεχνική μελέτη συντάσσονται από τον Ανάδοχο των έργων, 
σύμφωνα με τον Διαγωνισμό που διενεργήθηκε και φυσικά θα υποβληθεί αρμοδίως για 
την καλή εκτέλεση του έργου. 
Β. Έχουν αποσταλεί προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση τα συμπληρωματικά στοιχεία 
που έχουν ζητηθεί από 28/01/2021, από την Διεύθυνση Υδάτων και από 10/02/2021 
από την γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας. 
Προφανώς, λοιπόν, ο λόγος που επισημαίνεται από την Υπηρεσία μας είναι ότι οι 
αποστολές αυτές έγιναν σε μεταγενέστερο χρόνο από την υποβολή της Εισήγησής της 
και σε κάθε περίπτωση δεν είχε επίσημη ενημέρωση.» 
 
 
Ακολούθως, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Περιφερειάρχη Αττικής, στους 
επικεφαλής και στους ειδικούς αγορητές των παρατάξεων. Επίσης, το λόγο πήραν  
εκπρόσωποι ενδιαφερομένων φορέων και συλλογικοτήτων, κατ’ άρθρο 12, παρ.5 του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και οι Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι που ζήτησαν να τοποθετηθούν. 
 
Μετά το πέρας των τοποθετήσεων, ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την ανωτέρω 
εισήγηση για τη γνωμοδότηση επί της αναφερομένης ΜΠΕ. 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

και  
έχοντας υπόψη: 

• την υπ’ αριθμ. 11/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίων 
Αναργύρων – Καματερού, την υπ’ αριθμ. 22/2021 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Πετρούπολης και τις απόψεις ενδιαφερομένων φορέων και 
συλλογικοτήτων επί του θέματος, 

• την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας 
Αττικής και του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ν. Παπαδάκη,  

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: 

«Ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Αττικής», με 
γνώμονα την κάλυψη των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και την υφιστάμενη 
διαμορφωμένη κατάσταση και με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι επισημάνσεις, οι 
περιβαλλοντικοί όροι και τα μέτρα αντιρρύπανσης που αναφέρονται στην ανωτέρω 
εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής 
και έχουν ως εξής : 
 

 Επισημάνσεις  
. Α) Πριν την έναρξη των εργασιών στα νέα κύτταρα Κ1, Κ2 και Κ3 που θα 

δημιουργηθούν εν μέρει πάνω στα παλαιά κύταρα που έχουν ήδη διαμορφωθεί 
ως απορριμματογενές ανάγλυφο, θα πρέπει να κατατεθεί στην 
Περιβαλλοντικά Αδειοδοτουσα Αρχή εγκεκριμένη γεωτεχνική μελέτη και 
τεχνική μελέτη με τις οποίες να τεκμηριώνεται η ασφαλής νέα πλέον 
τοποθέτηση των απορριμμάτων στο ήδη υφιστάμενο διαμορφωμένο 
απορριμματικό ανάγλυφο. 

Β) Τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας με τίτλο «Διεξαγωγή 
Επιδημιολογικής Έρευνας και Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων στην 
Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της» μετά την αξιολόγηση 
τους και αφού ληφθεί η αντίστοιχη έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου Υγείας : 

- Να αποσταλούν: 
i) στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης / Υπουργείο 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας και εφόσον κριθεί απαραίτητο να 
δρομολογηθεί διαδικασία προσαρμογής του έργου και της αντίστοιχης 
ΑΕΠΟ στα αναφερόμενα της ανωτέρω μελέτης. 

ii) στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής 

- Να δοθούν προς ενημέρωση στο ευρύ κοινό με κάθε πρόσφορο 
μέσω (μέσω ανάρτησης σε ιστοσελίδα του Φορέα, μέσω των όμορων 
Δήμων, κλπ.) 

 
 Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος, 

στάθμης θορύβου, δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις: 

- Αέρια απόβλητα: Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981), ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/2007 
(ΦΕΚ 920/Β/2007), Κ.Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488/Β/2011) 
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- Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009 (ΦΕΚ 2075/Β/2009), ΚΥΑ 
5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997), ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011), 
Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ 138/Β/1965), ΚΥΑ 4859/726/2001 (ΦΕΚ 
253/Β/2001), Κ.Υ.Α. 50388/2704/Ε103/2003 (ΦΕΚ 1866/Β/2003) 

- Στερεά απόβλητα: Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), ΚΥΑ13588/725/2006 (ΦΕΚ 
383/Β/2006), ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006), ΚΥΑ οικ.62952/5384/2016 
(ΦΕΚ 4326/B/2016), ΚΥΑ οικ.114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997), ΚΥΑ 
Η.Π.50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003), Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001), ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2011 (ΦΕΚ 1312/Β/2011) 

- Θόρυβος & Δονήσεις: ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/2003), Π.Δ. 1180/1981 
(ΦΕΚ 293/Α/1981), ΥΑ 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β/1978), ΥΑ 56206/1613 (ΦΕΚ 
570/Β/1986), ΥΑ 69001/1921 (ΦΕΚ 51/Β/1988), ΥΑ Η.Π. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 
286/Β/2007), ΥΑ 13568/724/2006 (ΦΕΚ 384/Β/2006) 

 
 Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρμόζονται: 
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. 

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

5. Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου με 
μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με το Δήμο. 

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

7. Για τις εργασίες κατασκευής τόσο του έκτακτου κυττάρου όσο και των κυττάρων 
Κ1, Κ2 και Κ3, να εφαρμοστούν οι εγκεκριμένες μελέτες. 

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

9. 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. 
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10. Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) από τις 
κατασκευαστικές εργασίες να διατεθούν σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 
διαχείρισης ΑΕΚΚ, ενώ ειδικότερα τα χωματουργικά προϊόντα εκσκαφής είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και ως υλικό κάλυψης ΧΥΤΑ/Υ, σε περίπτωση 
καταλληλότητας τους προς τούτο. 

11. Δεν επιτρέπεται η έστω και προσωρινή απόθεση υλικών που σχετίζονται με το 
έργο (υλικά προς χρήση σ’ αυτό ή προερχόμενα από εργασίες του) εντός 
τμημάτων του υδρογραφικού δικτύου (φυσικού ή τεχνητού), καθώς και εκτός της 
ζώνης κατάληψης του έργου. 

12. Απαιτούμενα υλικά μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα 
λατομεία της περιοχής από τις τυχόν λατομικές περιοχές που έχουν οριοθετηθεί 
στην περιοχή μελέτης, ή από υπάρχοντες εγκεκριμένους δανειοθαλάμους.  

13. Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 
179/Α/2001) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές 
πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του, και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων συστημάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης. 

14. Η διαχείριση τυχόν επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ο 
Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Β/2012), η ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) που 
ορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης, η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) 
για τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης, και η ΚΥΑ οικ. 
62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Επικινδύνων Αποβλήτων. 

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

16. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και μηχανημάτων. 
17. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές 

καυσαερίων μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου. 
18. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις: 
      Υ.Α.2640/270/1978 (ΦΕΚ689/Β/1978), Υ.Α.56206/1613/1986 (ΦΕΚ570/Β/1986), 

Υ.Α.69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751/Β/1988) [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
10399Φ5.3/361/1991, (ΦΕΚ 359/Β/1991)] και Υ.Α.765/1991/ΦΕΚ81/Β/1991 
[όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. Β 11481/523/1997, (ΦΕΚ 
295/Β/1997)]. Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην 
Υ.Α.17252/1992 [(ΦΕΚ395/Β/1992), όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 
210474/2012, (ΦΕΚ 204/Β/2012)]. Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 
1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981). 

19. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και μηχανήματα να συλλέγονται και να 
απομακρύνονται από τους χώρους του έργου και να διατίθενται μέσω Συστημάτων 
Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 116/2004 [(ΦΕΚ 
81/Α/2004), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 15540/548/Ε103/2012 (ΦΕΚ 
945/Β/2012)]. 

20. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 
109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/2004). 

21. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των 
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μηχανημάτων, κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε 
παρακείμενες περιοχές και να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από την 
πυροσβεστική υπηρεσία. 

22. 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. 

23. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών. 
24. 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.Δ. 82/2004 
(ΦEK 64/A/2004). 

25. Κατά τη διάρκεια των εργασιών να υφίσταται άμεσα διαθέσιμος εξοπλισμός 
αντιρρύπανσης, όπως απορροφητικά υλικά, αντλητικές συσκευές, δοχεία 
αποθήκευσης αποβλήτων, καθώς και πρόβλεψη για απομάκρυνση όσων εκ των 
αποβλήτων δεν είναι δυνατόν να υποστούν διαχείριση εντός της ΟΕΔΑ Δυτικής 
Αττικής, από αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης των εν λόγω ειδών αποβλήτων. 

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

27. 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 Διατάξεων για 
την εν λόγω δραστηριότητα. 

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

29. Να διερευνηθούν φαινόμενα τυχόν διαρροών από τον ΧΥΤΑ και εφόσον 
εντοπιστούν να κατασκευαστούν συστήματα μόνωσης έτσι ώστε να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε διαρροή βιοαερίου ή στραγγισμάτων. Να τηρηθούν τα αναφερόμενα 
στους όρους 153 και 154. 

30. Κατά την υλοποίηση των έργων αναβάθμισης του ΕΜΑΚ και ως τον προς 
αντικατάσταση εξοπλισμό του, που έρχεται σε επαφή με απόβλητα 
(βιοαντιδραστήρες, μηχανές ανάδευσης κομπόστ κλπ), θα πρέπει προ της 
απομάκρυνσής του από την παρούσα θέση του να υποβληθεί στην ΔΙΠΑ του 
ΥΠΕΝ Τεχνική Μελέτη Περιβάλλοντος (ΤΕΠΕΜ) της παρ. 2 του άρθρου 7 του 
Ν.4014/2011, σχετικά με τη διαχείρισή του μετά την απομάκρυνση. 

 
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
➢ ΕΜΑΚ 
Στερεά Απόβλητα 

31. Η διαχείριση των εισερχόμενων και εξερχόμενων από το έργο μη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των εκάστοτε εν ισχύ 
Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και Περιφερειακού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής.  
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32. Κατά τη διεξαγόμενη στο έργο μηχανική και βιολογική επεξεργασία των 
σύμμεικτων ΑΣΑ να τηρούνται οι προβλέψεις των ΚΥΑ οικ.114218/1997 (ΦΕΚ 
1016/Β/1997) και ΚΥΑ οικ.56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β/2014) όπως εκάστοτε 
ισχύουν.  

33. Ο χώρος υποδοχής σύμμεικτων ΑΣΑ πρέπει να διαθέτει χωρητικότητα που 
εξασφαλίζει τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης ποσότητας που αντιστοιχεί 
σε μέση εισροή τουλάχιστον δύο (2) ημερών, ενώ ο χρόνος παραμονή των 
αποβλήτων στον ως άνω χώρο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) συνεχή 
εικοσιτετράωρα.  

34. Ο χώρος υποδοχής σύμμεικτων ΑΣΑ πρέπει να είναι εξοπλισμένος με θύρες στις 
θέσεις εκφόρτωσης των απορριμματοφόρων οχημάτων, οι οποίες θα ανοίγουν 
μόνο κατά το χρόνο που είναι απαραίτητος για την εκφόρτωση των τελευταίων.  

35. Το τμήμα του έργου που αφορά την επεξεργασία σύμμεικτων ΑΣΑ επιτρέπεται να 
υποδέχεται τα ακόλουθα είδη αποβλήτων (οι κωδικοί ΕΚΑ παρουσιάζονται στον 
κάτωθι Πίνακα 1) :  
              
                Πίνακας 1: ΕΚΑ παραλαμβανόμενων αποβλήτων ΕΜΑΚ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 Πλαστική συσκευασία 

15 01 03 Ξύλινη συσκευασία 

15 01 04 Μεταλλική συσκευασία 

15 01 05 Συνθετική συσκευασία 

15 01 06 Μεικτή συσκευασία 

15 01 07 Γυάλινη συσκευασία 

15 01 09 Συσκευασία από υφαντουργικές ύλες 

15 02 03 
Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και 
προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο15 02 
02  

19 12 01 Χαρτί και χαρτόνι 

19 12 02 Σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 03 Μη σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 04 Πλαστικά και καουτσούκ 

19 12 05 Γυαλί 

19 12 07 Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 06 

19 12 08 Υφαντικές ύλες 

19 12 12 
Άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη 
μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 
στο σημείο 19 12 11  

20 01 01 Χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 Γυαλιά 

20 01 08 Βιοαποκοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

20 01 10 Ρούχα 

20 01 11 Υφάσματα 

20 01 25 Βρώσιμα έλαια και λίπη 

20 01 38 Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37 

20 01 39 Πλαστικό μέταλλα 

20 01 40 Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα (απόβλητα κήπων και πάρκων  

20 02 01 Άλλα δημοτικά απόβλητα  

20 03 01 Ανάμεικτα αστικά απόβλητα (σύμμεικτα)  

20 03 02 Απόβλητα από αγορές 

20 03 03 Υπολείμματα από τον καθαρισμό των δρόμων 

20 03 07 Ογκώδη απόβλητα 

20 03 99 Δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

 

• Σύμμεικτα ΑΣΑ.  

• Υπόλειμμα ΚΔΑΥ, εφόσον εκτιμάται ότι από την επεξεργασία του στο έργο 
είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί η ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση.  
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• Υπόλειμμα άλλων μονάδων βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον 
εκτιμάται ότι από την επεξεργασία του στο έργο είναι δυνατόν να 
εξυπηρετηθεί η ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση.  

36. Το τμήμα του έργου που χρησιμοποιείται για παραγωγή κομπόστ υψηλής 
ποιότητας επιτρέπεται να υποδέχεται χωριστά συλλεγέντα βιοαπόβλητα του 
κεφαλαίου 20 του ΕΚΑ, καθώς και βιοαποδομήσιμα απόβλητα του ως άνω 
κεφαλαίου εκ των αναφερόμενων στον Πίνακα 1 της παρούσας απόφασης, 
εφόσον χρησιμεύουν ως υλικό δομής στη διεργασία κομποστοποίησης των 
βιοαποβλήτων.  

37. Τα κύρια εξερχόμενα από το έργο είδη στερεών αποβλήτων είναι τα ακόλουθα (οι 
κωδικοί ΕΚΑ παρουσιάζονται στον κάτωθι Πίνακα 2) : 

        Πίνακας 2 : ΕΚΑ προϊόντων & παραπροϊόντων ΕΜΑΚ 

 Προϊόντα και παραπροϊόντα ΕΜΑΚ 

Απόβλητα προερχόμενα από επεξεργασία αποβλήτων και συνοδές διεργασίες 

19 05 01 
Μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και παρόμοιων 
αποβλήτων 

19 05 02 Μη λιπασματοποιημένο τμήμα ζωικών και φυτικών αποβλήτων 

19 05 03 Προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών (κόμποστ τύπου Α) 

19 08 05 Λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 

19 12 01 Χαρτί και χαρτόνι 

19 12 02 Σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 03 Μη σιδηρούχα μέταλλα 

19 12 04 Πλαστικά και καουτσούκ 

19 12 05 Γυαλί 

19 12 07 Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 06 

19 12 10 Καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα) (RDF) 

19 12 12 
Άλλα απόβλητα περιλαμβανομένων μιγμάτων υλικών από τη μηχανική 
κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 
191211 (άχρηστα) 

Απόβλητα προερχόμενα από τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων του 
έργου 

13 01 11* Συνθετικά υδραυλικά έλαια 

13 02 06* Συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

15 02 02* 

Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (συμπεριλαμβανομένων των 
φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα 
σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από 
επικίνδυνες ουσίες 

16 01 03 Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

16 01 07 Φίλτρα λαδιού 

16 06 01 Μπαταρίες Μολύβδου 

16 06 05 Άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές 

17 04 11 Καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 

20 01 02 Γυαλί 

20 01 36 
Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από 
τον αναφερόμενο στα σημεία 20 0121 και 20 0123 

20 03 07 Ογκώδη απόβλητα 

 

• Ανακυκλώσιμα απόβλητα που προκύπτουν από τη μηχανική επεξεργασία.  

• Απορριμματογενές καύσιμο (SRF ή RDF).  

• Απόβλητα από την αερόβια χώνευση, συμπεριλαμβανομένου του κομπόστ 
τύπου Α.  

• Υπολείμματα της επεξεργασίας, μη αξιοποιήσιμα για ανακύκλωση ή άλλου 
είδους ανάκτηση, προς διάθεση σε ΧΥΤΑ/Υ.  

• Απόβλητα παραγόμενα από τη λειτουργία του εξοπλισμού της εγκατάστασης 
και τις διαδικασίες μείωσης των εκπεμπόμενων ρυπαντών (φίλτρα, 
απορροφητικά υλικά, έλαια κλπ).  
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• Απόβλητα αστικού τύπου από τις δραστηριότητες του προσωπικού του 
έργου, που δεν δύνανται να υποστούν διαχείριση στις εγκαταστάσεις του 
έργου.  

38. Να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου του 
χαρακτήρα και σύστασης των αποβλήτων (μακροσκοπικός έλεγχος, έλεγχος 
κωδικών ΕΚΑ, πραγματοποίηση αναλύσεων) που εισέρχονται στο έργο, προ της 
έναρξης της μηχανικής επεξεργασίας τους.  

39. Το παραγόμενο από το έργο κομπόστ τύπου Α προκειμένου να αξιοποιηθεί στην 
επιτρεπόμενη χρήση του, πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 
οικ.56366/4351/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, ενώ στην αντίθετη περίπτωση 
θεωρείται υπόλειμμα προς διάθεση σε ΧΥΤΑ/Υ. Οι σχετικές οριακές τιμές και τα 
αντίστοιχα πρότυπα εργαστηριακών ελέγχων για το κομπόστ τύπου Α δίνονται 
στον ακόλουθο πίνακα:  

 
 

40. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κομπόστ που παράγεται από προδιαλεγμένα 
βιοαπόβλητα θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές της Απόφασης 
2006/799/ΕΚ, περί οικολογικών κριτηρίων και σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης 
και εξακρίβωσης για την απονομή κοινοτικού οικολογικού σήματος (Eco-Label) σε 
μέσα ανάπτυξης, βελτιωτικά εδάφους και εδαφοκάλυμμα. Ειδικότερα το 
προοριζόμενο για χρήση σε κηποτεχνικές εργασίες κομπόστ, θα πρέπει να είναι 
τυποποιημένο και ενσακισμένο.  

41. Το παραγόμενο από το έργο κομπόστ τύπου Α δύναται να χρησιμοποιηθεί ως 
υλικό αποκατάστασης σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), ως 
υλικό επίχωσης / αποκατάστασης εδάφους σε ανενεργά προς αποκατάσταση, 
ορυχεία, λατομεία, μεταλλεία, ως υλικό καθημερινής και τελικής ημερήσιας 
κάλυψης σε ΧΥΤ, και εν γένει στις εργασίες που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ.56366/4351/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.  

42. Σε περίπτωση χρήσης του παραγόμενου από το έργο κομπόστ τύπου Α ως υλικού 
επικάλυψης ΧΥΤΑ/Υ, αυτό θα πρέπει να είναι επαρκώς σταθεροποιημένο (πχ 
Dynamic Respirometric Index - DRI <1.000 mgO2/kgVS, σύμφωνα με το ΕΝ 
15590). Επιπλέον η χρήση κομπόστ τύπου Α στις εργασίες τελικής 
αποκατάστασης ΧΥΤΑ/Υ και ως υλικού καθημερινής επικάλυψης, πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προδιαγραφές.  
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43. Τα κλαδιά τα οποία χρησιμοποιούνται σε ανάμιξη με τα οργανικά για την 
παραγωγή κομπόστ υφίστανται προεπιλογή και καθαρισμό από τυχόν προσμίξεις 
(μέταλλα, πέτρες, πλαστικά, κλπ.). Η ανάμιξή τους με τα προδιαλεγμένα οργανικά 
να γίνεται σε κατάλληλη αναλογία προκειμένου να υπάρξει κατάλληλη ισορροπία 
θρεπτικών συστατικών (C/N) που ευνοεί την κομποστοποίηση. 

44. Με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του έργου να διενεργούνται τακτικές μετρήσεις 
για τον ποιοτικό έλεγχο του παραγόμενου κομπόστ. Να κατατεθεί στην 
αδειοδοτούσα αρχή μηνιαίο πρόγραμμα δειγματοληψιών. 

45. Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων που εντοπίζονται εντός των 
εισερχομένων στο έργο αποβλήτων ή που παράγονται από τη λειτουργία του, να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 
383/Β/2006), ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) και ΚΥΑ οικ. 
62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

46. Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2939/2001 
(ΦΕΚ 179/Α/2001) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε 
ισχύει, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου και των 
κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του, καθώς και 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων 
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.  

47. Η μηχανική και βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων να ελέγχεται 
αυτοματοποιημένα μέσω συνεχούς παρακολούθησης των κρίσιμων παραμέτρων 
της, και να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης και αυτόματης επέμβασης με 
εναλλακτικές επιλογές, προς διόρθωση των παραμέτρων αυτής και επαναφορά 
της λειτουργίας του έργου στις επιθυμητές συνθήκες.  

48. Το παραγόμενο στην εγκατάσταση απορριμματογενές καύσιμο πρέπει να είναι 
κλάσης τουλάχιστον 3 της ΚΥΑ οικ.56366/4351/2014 (κατά ΕΛΟΤ EN 
15359:2011) ως προς τη κατώτερη θερμογόνο αξία, και την περιεκτικότητα σε 
χλώριο και υδράργυρο. Σε κάθε περίπτωση τα χαρακτηριστικά του 
απορριμματογενούς καυσίμου πρέπει να είναι συμβατά με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της εγκατάστασης στην οποία οδηγείται για ενεργειακή 
αξιοποίηση.  

49. Τα ανακτώμενα ανακυκλώσιμα υλικά και το παραγόμενο απορριμματογενές 
καύσιμο να τηρούνται σε στεγασμένο χώρο προσωρινής αποθήκευσης με στεγανό 
δάπεδο, και με δυνατότητα αποθήκευσης των ως άνω υλικών για ελάχιστη 
διάρκεια τριών (3) εργάσιμων ημερών. Τυχόν απορρέοντα από τον εν λόγω χώρο 
υγρά θα πρέπει να συλλέγονται και οδηγούνται στη ΜΕΥΑ.  

50. Τα υπολείμματα της μηχανικής διαλογής και επεξεργασίας (μη επικίνδυνα 
απόβλητα) να μεταφέρονται καθημερινά στον παρακείμενο ΧΥΤΑ και σε καμία 
περίπτωση δεν θα παραμένουν εκτός των εγκαταστάσεων για περίοδο 
μεγαλύτερη των δύο ημερών.  

51. Η αφυδατωμένη λάσπη από το βιολογικό του ΕΜΑΚ να οδηγείται σε 
αδειοδοτημένο αποδέκτη (εκτός του ΧΥΤΑ) τηρώντας όλα τα απαραίτητα 
παραστατικά διάθεσης, σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον επιλεγεί η διάθεση 
της εντός του ΧΥΤΑ, να γίνεται η διάθεση της σε συγκεκριμένη θέση ώστε να 
υπάρχει έλεγχος εφόσον απαιτηθεί. 

52. Η σκόνη των φίλτρων αποκονίωσης του έργου και τα υλικά των αντικαθιστάμενων 
σακκόφιλτρων θα πρέπει να συλλέγεται σε ειδικό κλειστό χώρο, να στερεοποιείται 
και να διατίθεται στον παρακείμενο ΧΥΤΑ. 
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Υγρά Απόβλητα 
53. Τα απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και ορυκτέλαια να συλλέγονται σε 

κατάλληλα κλειστά δοχεία ή σε ειδικά σχεδιασμένη στεγανή δεξαμενή, να μην 
διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και 
μαζί με τους περιέκτες τους να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες 
διαχείρισης ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα που έχει άδεια για τη μεταφορά και 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, με τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει 
ειδική σύμβαση σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004), κρατώντας τα 
σχετικά παραστατικά. 

54. Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από τις διεργασίες του έργου να οδηγούνται 
στην ΜΕΥΑ εξαιρουμένων όσων δεν είναι δυνατόν να υποστούν επεξεργασία στην 
τελευταία (όπως απόβλητα έλαια), τα οποία θα πρέπει να διατίθενται σε 
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διαχείρισής τους κατά τα προβλεπόμενα από τη 
σχετική νομοθεσία. Απαγορεύεται η διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων 
του έργου σε υδάτινο αποδέκτη, το υπέδαφος ή έδαφος.  

55. Τα υγρά απόβλητα της μονάδας, ήτοι τα στραγγίσματα της Μονάδας Υποδοχής, τα 
όμβρια από την ανοιχτή αποθήκη του compost, τα νερά πλύσης των δαπέδων 
όλων των μονάδων, καθώς και τα λύματα και υγρά απόβλητα που συλλέγονται 
από τα δίκτυα ακαθάρτων όλου του εργοστασίου, να οδηγούνται στην μονάδα 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του ΕΜΑΚ. Τα διασταλλάζοντα της μονάδας 
κομποστοποίησης διέρχονται μέσω εγκατάστασης περιστροφικού κοσκινού. Τα 
εξερχόμενα επεξεργασμένα υγρά χρησιμοποιούνται, πλέον, με ανακυκλοφορία για 
τη ρύθμιση της υγρασίας του κομποστοποιημένου υλικού. 
Τα επεξεργασμένα απόβλητα δεν θα οδηγούνται για υπεδάφια άρδευση αλλά είτε 
θα ανακυκλοφορούν στη μονάδα κομποστοποίησης για ρύθμιση της υγρασίας του 
κομπόστ είτε θα οδηγούνται στο Φρεάτιο Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΦΒΑ) του 
Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) της Μεταμόρφωσης. 

56. Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων να καλύπτει τις προδιαγραφές 
εισερχόμενων αποβλήτων στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης και να γίνεται 
παρακολούθηση σε ημερήσια βάση. Να οριστεί υπεύθυνος παρακολούθησης της 
μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

57. Το έργο πρέπει να διαθέτει σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας και 
αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων, οργανωμένο κατά τρόπον ώστε να 
αποφεύγεται κατά το δυνατόν η ανάμιξή τους με τα υγρά απόβλητα, και η 
ρύπανσή τους από τα τελευταία ή από τα στερεά απόβλητα, καθώς και η εισροή 
ομβρίων σε χώρους εκτέλεσης εργασιών διαχείρισης υγρών ή στερεών 
αποβλήτων. Τα μη ρυπασμένα όμβρια ύδατα θα πρέπει να διοχετεύονται σε 
τάφρο παροχέτευσης τους στο Ρέμα Μαύρης Ώρας (ή Μαυριόρας), εκτός του 
γηπέδου του ΕΜΑΚ.  

58. Οι επενδεδυμένες επιφάνειες δαπέδων εγκαταστάσεων του έργου από τις οποίες 
ενδέχεται να προκύψουν ρυπασμένα όμβρια ύδατα (π.χ. πλατεία χουμοποίησης 
κομπόστ) θα πρέπει να διαθέτουν περιμετρικά τους κανάλια συλλογής ομβρίων, 
από τα οποία τα τελευταία θα οδηγούνται σε δεξαμενή αποθήκευσης. Τα 
συγκεντρωμένα στην τελευταία όμβρια ύδατα θα πρέπει να διοχετεύονται στη 
ΜΕΥΑ προς επεξεργασία ή να ανακυκλοφορούν ως έχουν σε διεργασίες του 
έργου εφόσον τα χαρακτηριστικά τους είναι κατάλληλα.  

59. Η διαβροχή των σειραδίων στην πλατεία χουμοποίησης να διεξάγεται με χρήση 
αυτόματου συστήματος διοχέτευσης νερού, προς μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς της και ελαχιστοποίηση της απορροής υγρών αποβλήτων.  
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60. Η υγρασία στο compost να ελέγχεται καθημερινά και σε αντιπροσωπευτικά σημεία 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η παραγωγή διασταλαγμάτων.  

61. Τα δάπεδα και φρεάτια απομάκρυνσης υγρών αποβλήτων των παραγωγικών 
τμημάτων του έργου, καθώς και γενικότερα τα τμήματά του που αφορούν 
μεταφορά και επεξεργασία υγρών αποβλήτων (πχ αγωγοί, δεξαμενές κλπ) πρέπει 
να είναι στεγανά, από υλικά υψηλής αντοχής και ανθεκτικά τόσο στον χρόνο όσο 
και σε συνθήκες βαριάς χρήσης, και να παρακολουθούνται και συντηρούνται 
συστηματικά, ενώ σε περίπτωση εντοπισμού φθορών τους θα πρέπει να 
εκτελούνται το ταχύτερο δυνατόν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασής τους.  

62. Να διατηρούνται καθαροί οι χώροι κίνησης οχημάτων. Τυχών υπολείμματα 
αποβλήτων και διαρροές στραγγιδίων να καθαρίζονται άμεσα ώστε να μην 
επιτρέπεται η αποσύνθεση τους και η ανάμιξη του με τα όμβρια ύδατα. 

63. Σε τακτά χρονικά διαστήματα να γίνεται συντήρηση του συστήματος συλλογής 
ομβρίων (κυρίως καθάρισμα από προσχώσεις και φερτά υλικά). 

 
Αέρια Απόβλητα 
64. Ο σχεδιασμός των υποδοχέων να εξασφαλίζει ότι τα απορρίμματα βρίσκονται υπό 

αερόβιες συνθήκες ώστε να αποφεύγονται σηπτικές καταστάσεις. 
65. Οι εγκαταστάσεις υποδοχής και μηχανικής επεξεργασίας των αποβλήτων θα 

πρέπει να λειτουργούν σε υποπίεση, δια της εφαρμογής κατάλληλου συστήματος 
εξαερισμού.  

66. Τα απαέρια από το σύνολο των διαδικασιών του έργου να υφίστανται επεξεργασία 
πριν την έκλυση τους στην ατμόσφαιρα, προς μείωση σε αποδεκτό όριο των 
οσμών και των εκπεμπόμενων στην ατμόσφαιρα ρύπων. Η επεξεργασία να γίνεται 
με τη χρήση κατάλληλων αντιρρυπαντικών συστημάτων, όπως βιόφιλτρα και 
πλυντηρίδες. Ειδικότερα στη μονάδα κομποστοποίησης θα πρέπει πέραν των 
υφιστάμενων πλυντηρίδων, να εγκατασταθούν βιόφιλτρα ή φίλτρα ενεργού 
άνθρακα εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της ΑΕΠΟ, σε συμμόρφωση με τις 
προβλέψεις της Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνικής (ΒΔΤ) 34 της Εκτελεστικής 
Απόφασης (ΕΕ) 2018/1147 για τον καθορισμό των συμπερασμάτων των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) για την επεξεργασία των αποβλήτων.  

67. Μετά την επεξεργασία των αερίων εκπομπών από τις βιολογικές επεξεργασίες του 
έργου, οι τιμές των ρύπων, μετρούμενες στο σημείο έκλυσης στην ατμόσφαιρα, 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που αναφέρονται στον κάτωθι 
πίνακα, κατ’ εξειδίκευση στην περίπτωση του υπόψη έργου των προβλεπόμενων 
από τον πίνακα 6.7 της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/1147:  
 

 
 

68. Η μονάδα απόσμησης με τα φίλτρα ενεργού άνθρακα, η μονάδα εξουδετέρωσης 
χημικών, ο εξαερισμός της μονάδας κομποστοποίησης και η αποκονίωση της 
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ραφινιέρας να συντηρούνται και να παρακολουθούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις 
των κατασκευαστών. Να κατατεθεί στην αδειοδοτούσα αρχή το ετήσιο πρόγραμμα 
συντήρησης των ανωτέρω και το πρόγραμμα παρακολούθησης ορθής 
λειτουργίας. Τα εν λόγω προγράμματα να υπάρχουν και στον χώρο της μονάδας. 

69. Σε περίπτωση διοχέτευσης στην ατμόσφαιρα των αερίων εκπομπών από τη 
μηχανική επεξεργασία ξεχωριστά από αυτές της βιολογικής επεξεργασίας, η 
συγκέντρωση σκόνης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 mg/Nm3, κατά τα 
προβλεπόμενα από τον Πίνακα 6.3 της υπ’ αριθ. 2018/1147 Εκτελεστικής 
Απόφασης.  

70. Η συγκέντρωση των διάχυτων οσμών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 ouE/Nm3 
επί των ορίων του γηπέδου του έργου.  

71. Όλοι οι κλειστοί χώροι να αερίζονται επαρκώς, προς αποφυγή δημιουργίας 
επικίνδυνων συγκεντρώσεων βιοαερίου. Να παρακολουθούνται τα επίπεδα 
συγκεντρώσεων κύριων συστατικών του βιοαερίου, όπως μεθάνιο (CH4) και 
μονοξείδιο του άνθρακα (CO), εντός των κλειστών χώρων του έργου με ανιχνευτές 
που θα πρέπει να τοποθετηθούν σε πρόσφορες θέσεις τους. Οι μετρήσεις των 
ανιχνευτών θα πρέπει να παρακολουθούνται από κεντρικό αυτοματοποιημένο 
σύστημα, με συναγερμό για την περίπτωση υπέρβασης των επιτρεπτών ορίων, με 
δυνατότητα ειδοποίησης του προσωπικού που εργάζεται στο χώρο.  

72. Για την μείωση της σκόνης να λαμβάνονται τα ακόλουθα επιπρόσθετα μέτρα:  
i) Όλοι οι χώροι στους οποίους γίνεται διαχείριση αποβλήτων να καθαρίζονται ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα.  
ii) Όλες οι οδοί πρόσβασης και εξυπηρέτησης του έργου να είναι 

ασφαλτοστρωμένες, και οι σχετικές μεταφορές να γίνονται με καλυμμένα 
οχήματα. 

73. Να λαμβάνονται όλα τα δυνατά μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών οσμών 
σύμφωνα με τους κανόνες κομποστοποίησης (π.χ. ρύθμιση pH μίγματος, 
υπολογισμός ποσοτήτων κατά την ανάμιξη πρώτων υλών και για τον καθορισμό 
του λόγου C:N, συχνή ανάδευση για την επίτευξη σωστού αερισμού και παροχής 
οξυγόνου, κλπ.). 

 
Θόρυβος - δονήσεις 
74. Κατά τη λειτουργία του έργου να τηρούνται τα όρια θορύβου που προβλέπονται 

από το Π.Δ. 1180/1981 ή την εκάστοτε εν ισχύ σχετική νομοθεσία. Σε κάθε 
περίπτωση η Α-σταθμισμένη μέση ημερήσια ηχοστάθμη, μετρούμενη επί των 
ορίων του γηπέδου του έργου, να μην υπερβαίνει τα 65 dbA.  

75. Για τις εκπομπές θορύβου του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς 
χώρους κατά τη λειτουργία του έργου να τηρούνται τα όρια που προβλέπονται 
από την ΚΥΑ 37393/2028/2003 «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο 
περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως 
τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Η.Π.9272/471/2007.  

76. Για τον κυκλοφοριακό θόρυβο επί της οδού πρόσβασης στο έργο να τηρούνται τα 
όρια που προβλέπονται από την ΚΥΑ οικ.211773/2012.  

77. Για τον περιορισμό των εκπομπών θορύβου όλες οι παραγωγικές διαδικασίες κι οι 
εργασίες συντήρησης εξοπλισμού του έργου να εκτελούνται εντός κλειστών 
χώρων, και να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού του έργου. Επιπλέον για τις ιδιαίτερα θορυβώδεις εγκαταστάσεις του 
έργου θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ηχομόνωσης και περιορισμού των 
δονήσεων (π.χ. αντικραδασμικές βάσεις), ώστε τα επίπεδα θορύβου τόσο μέσα 
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στους χώρους εργασίας όσο και στα όρια του γηπέδου να βρίσκονται εντός των 
προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις ορίων.  
 

Λοιπά θέματα 
78. Το δάπεδο της μονάδας να είναι βιομηχανικού τύπου, ειδικό γι αυτή τη χρήση, με 

στιλπνή επιφάνεια και κατάλληλες κλίσεις για την έκπλυση-απολύμανση των 
χώρων. 

79. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό 
αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι 
για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς 
και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών. 

80. Το εσωτερικό οδικό δίκτυο καθώς και ο χώρος ελιγμών των οχημάτων να είναι 
ασφαλτοστρωμένος για την καλύτερη κίνηση των οχημάτων χωρίς την παραγωγή 
σκόνης. 

81. Επιπλέον για την κυκλοφορία οχημάτων στην ζώνη επιρροής της μονάδας: 

• Να τοποθετηθούν πυλώνες φωτισμού κατά μήκος της τοπικής οδού και κοντά 
στην είσοδο του έργου. 

• Να υπάρχει διαγράμμιση οδών, ασφαλτόστρωση της οδού προσέγγισης και 
της εσωτερικής οδοποιίας καθώς και να τηρείται διαδικασία συντήρησης του 
οδικού δικτύου και της εγγύς περιοχής (περιοδική απομάκρυνση και 
καθαρισμός ψηλών-ξερών χόρτων και άχρηστων υλικών κ.α) για λόγους 
ορατότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας 

• Να υπάρχει σήμανση περιορισμού ταχύτητας (30χλμ/ώρα) στο εγγύς δίκτυο. 
82. Να υπάρχει πρόβλεψη για την αντιανεµική προστασία των θέσεων εκφόρτωσης 

για την αποφυγή διασπορών ελαφρών αντικειμένων.  
83. Οι κύριες διεργασίες να είναι αυτοματοποιημένες με σκοπό τη μέγιστη 

λειτουργικότητα και τη δυνατότητα ελέγχου από σύστημα αυτοματισμών, 
συνδεδεμένο με Η/Υ. 

84. Τα απορριμματοφόρα / οχήματα που θα εξυπηρετούν την εγκατάσταση να 
διαθέτουν δελτίο ΚΤΕΟ και να είναι εξοπλισμένα με μέσα αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών. Οι εκπομπές καυσαερίων να μην υπερβαίνουν τα εκάστοτε ισχύοντα 
όρια. 
 

➢ ΧΥΤΑ 
❖ Στεγανοποίηση ΧΥΤΑ 

 
o Α-Β φάση ΧΥΤΑ 

Η στεγανοποίηση των κυττάρων της Α & Β φάσης έχει ήδη πραγματοποιηθεί. 
 

o Έκτακτο κύτταρο νοτιοανατολικά της Β φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής  
85. Το σύστημα στεγανοποίησης πυθμένα και πρανών να περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

στρώσεις:  
Α. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΘΜΕΝΑ:  

• Στρώση υπόβασης  

• Γεωσυνθετικός Αργιλικός Φραγμός (Geosynthetic Clay Liner - GCL), δηλαδή 
στρώμα μπετονίτη που φέρει πάνω και κάτω γεωυφάσματα διαχωρισμού 
από PP με συνολική διαπερατότητα: k = 1,0 × 10-11 m/sec, ονομαστικού 
πάχους 7,0 mm.  

• Γεωμεμβράνη πολυαιθυλενίου (HDPE), πάχους 2 mm.  
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• Γεωύφασμα πολυπροπυλενίου προστασίας της γεωμεμβράνης, βάρους 600 
gr/m².  

• Άμμος προστασίας της γεωμεμβράνης πάχους 10 cm.  

• Στρώση αποστράγγισης και συλλογής στραγγισμάτων, από καθαρό χαλίκι 
16-32, πάχους 50 cm και απορροής από 1,0 × 10-3 - 1,0 × 10-2 m/sec.  

• Γεωύφασμα διαχωρισμού βάρους 200 gr/m².  

• Οι στεγανοποιητικές και αποστραγγιστικές στρώσεις που θα κατασκευαστούν 
θεωρείται ότι είναι επαρκείς για τη στεγάνωση του χώρου και την απαγωγή 
των στραγγισμάτων.  

Β. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΥ: 
Στα πρανή να εξομαλυνθούν αρχικά με οπλισμένο Gunite και 
σταθεροποιημένα με βλήτρα. Η διαστρωμάτωση των υλικών στεγάνωσης και 
αποστράγγισης να έχει ως εξής :  

• Γεωσυνθετικός Αργιλικός Φραγμός (Geosynthetic Clay Liner - GCL), δηλαδή 
στρώμα μπετονίτη που φέρει πάνω και κάτω γεωυφάσματα διαχωρισμού 
από PP με συνολική διαπερατότητα: k = 1,0 × 10-11 m/sec, ονομαστικού 
πάχους 7,0 mm. Πρόκειται για το ίδιο υλικό που θα τοποθετηθεί στον 
πυθμένα του χώρου.  

• Γεωμεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 2,0 mm. 
Πρόκειται για το ίδιο υλικό που θα τοποθετηθεί στον πυθμένα του χώρου.  

• Συνθετική στρώση αποστράγγισης, η οποία θα εξασφαλίζει ισοδύναμα 
αποτελέσματα με την χαλικώδη στρώση αποστράγγισης πάχους 50 cm και 
διαπερατότητας 1,0 × 10-3 - 1,0 × 10-2 m/sec.  

• Γεωύφασμα πολυπροπυλενίου προστασίας της γεωμεμβράνης, βάρους 600 
gr/m². Πρόκειται για το ίδιο υλικό που θα τοποθετηθεί στον πυθμένα του 
χώρου.  

• Οι εργασίες στεγάνωσης του εν λόγω κυττάρου να πραγματοποιούνται 
τμηματικά από αναβαθμό σε αναβαθμό, ξεκινώντας από τα κατάντη τμήματα 
(πόδας πρανούς) προς τα ανάντη και το συνολικό ύψος της εκάστοτε 
επέμβασης θα είναι 16 μέτρα.  

• Στο οριζόντιο τμήμα του αναβαθμού, όλο το σύστημα στεγάνωσης να 
αγκυρώνεται με μηχανική στερέωση - βλήτρα επί του όγκου της βραχομάζας 
και στην συνέχεια για την πλήρη εξασφάλιση του να εγκιβωτίζεται με στηθαίο 
σκυροδέματος διαστάσεων 1,0 m × 0, 50 m. Με το ίδιο τρόπο να αγκυρωθεί 
το σύστημα στεγάνωσης και στην τελική στέψη της λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Α..  

• Στο κατακόρυφο τμήμα, το όλο σύστημα να αγκυρωθεί στο βράχο με 
διάτρηση και τοποθέτηση βλήτρων από σιδηρό οπλισμό, ο οποίος θα 
αγκυρωθεί στην ίδια αγκυρόπλακα που χρησιμοποιήθηκε για την στήριξη του 
οπλισμού ενίσχυσης του εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Οι διατρήσεις να 
διαπερνούν τη μεμβράνη και σε κάθε βλήτρο να εφαρμοστεί ειδικό τεμάχιο 
από πολυαιθυλένιο (σωληνίσκος με πατούρα).  
 
o Νέα κύτταρα επί των υφιστάμενων κυττάρων Α-Β Φάσης  

86. Το σύστημα στεγανοποίησης των νέων κυττάρων να περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
στρώσεις:  

• Τεχνητό γεωλογικό φραγμό συμπυκνωμένου πάχους 50cm ώστε να 
παρέχεται συνδυασμένη προστασία ισοδύναμη με στρώση αργίλου πάχους 
1m και υδροπερατότητας k ≤ 1,0 Χ 10-9 m/s. Εναλλακτικά μπορεί να 
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χρησιμοποιηθεί και γεωσυνθετική αργιλική στρώση (GCL), η οποία θα 
εξασφαλίζει ισοδύναμα αποτελέσματα.  

• Γεωμεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), τραχεία και 
από τις δύο πλευρές, ονομαστικού πάχους 2mm.  

• Γεωύφασμα για την προστασία της μεμβράνης, βάρους 600 gr/cm2 . 

• Στρώση λεπτόκοκκου υλικού, πάχους 10cm.  

• Στρώση αποστράγγισης (κυκλοφορίας στραγγισμάτων), πάχους 0,50m από 
σκληρό, χαλικώδες υλικό μη ασβεστολιθικής προέλευσης κατάλληλης 
διαβάθμισης (16-32 mm), με πορώδες περίπου 40%, χωρίς οργανικές ουσίες 
ανθεκτικό σε προσβολή από στραγγίσματα αλλά και στις άνωθεν πιέσεις από 
τις διαδικασίες ταφής, με μέγιστο ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου 20% κ.β 
και με συντελεστή υδροπερατότητας της ζώνης αποστράγγισης από 1 x 10-2 
m/sec έως 1 x 10-3 m/sec.  
 
❖ Έργα Συλλογής – Μεταφοράς Στραγγισμάτων  

 
o Α-Β φάση ΧΥΤΑ 

Τα εν λόγω έργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. 
 

o Έκτακτο κύτταρο νοτιοανατολικά της Β φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής  
87. Τα έργα συλλογής – μεταφοράς στραγγισμάτων του έκτακτου κυττάρου να 

περιλαμβάνει / αποτελείται:  

• Το δίκτυο αγωγών συλλογής στραγγισμάτων θα τοποθετηθεί στον πυθμένα 
και στα πρανή του χώρου.  

• Η απόσταση των αγωγών θα πρέπει να είναι της τάξης τουλάχιστον των 40 
m για τους κύριους αγωγούς προκειμένου να μη δημιουργείται μεγάλο ύψος 
στη στήλη (head) των στραγγισμάτων.  

• Το ύψος της στήλης των στραγγισμάτων να είναι μικρότερο των 30 cm για να 
μην ξεπερνά το πάχος της αποστραγγιστικής ζώνης.  

• Για να είναι ευχερής η συλλογή των στραγγισμάτων από τους αγωγούς και 
για τη μείωση του ύψους της στήλης των στραγγισμάτων, πάνω από τη 
στεγανωτική στρώση του πυθμένα του Χ.Υ.Τ.Α. θα κατασκευαστεί στρώση 
αποστράγγισης πάχους όχι μικρότερου από 50 cm από σκληρό, χαλικώδες 
υλικό κατάλληλης διαβάθμισης (16-32 mm), με πορώδες περίπου 40% χωρίς 
οργανικές ουσίες. Επίσης το ποσοστό του υλικού του οποίου η σχέση 
μήκους/πάχος είναι μικρότερη από 3:1 δεν θα ξεπερνά το 25% κ.β.. Ο 
συντελεστής υδροπερατότητας (Κ) της στρώσης αποστράγγισης να είναι της 
τάξης του 1.10-2 - 1.10-3 m/sec. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η χρήση 
ανακυκλωμένων υλικών (π.χ. τεμαχισμένα ελαστικά) που να επιτρέπονται 
από την κείμενη νομοθεσία  

• Οι αγωγοί θα πρέπει να προστατευθούν από πιθανές εμφράξεις.  

• Οι αγωγοί μετά την τοποθέτησή τους θα επικαλυφθούν με χαλίκι 16-32 mm 
για ύψος τουλάχιστον 50 cm, από την άντυγα των σωλήνων και πλάτους 
τουλάχιστον 2 m.  

• Οι αγωγοί θα είναι από HDPE αντοχής 10 atm προκειμένου να είναι 
ανθεκτικοί σε φυσικές, χημικές και βιολογικές καταπονήσεις και διάτρητοι 
κατά τα 2/3 του ύψους τους.  

• Το φρεάτιο συλλογής στραγγισμάτων θα έχει εσωτερικές διαστάσεις: 4,50 m 
× 4,50 m × 8,00m και το πάχος των τοιχίων του θα είναι 0,25 m και θα 
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τοποθετηθεί στο χαμηλότερο σημείο της λεκάνης. Περίπου στα 2/3 του 
κεντρικού αγωγού συλλογής στραγγισμάτων τοποθετείτε φρεάτιο ελέγχου και 
εκτροπής κυκλικής διατομής. Το εν λόγω φρεάτιο εξυπηρετεί στην εκτροπή 
καθ΄όλη την περίοδο λειτουργίας του 1ου τμήματος του κυττάρου ενώ στη 
δεύτερη φάση λειτουργίας του κυττάρου και όταν πλέον το 2ο τμήμα είναι 
ενεργό θα λειτουργεί ως φρεάτιο ελέγχου και καθαρισμού.  

• Τα στραγγίσματα θα οδηγούνται προς επεξεργασία στη ΜΕΣ Φυλής.  
 

o Νέα κύτταρα επί των υφιστάμενων κυττάρων Α-Β Φάσης  
88. Τα έργα συλλογής – μεταφοράς στραγγισμάτων των νέων κυττάρων να 

περιλαμβάνει / αποτελείται:  

• Διαστασιολόγηση του συστήματος με βάση τα δεδομένα της υγρής περιόδου 
και με υπολογισμούς του υδατικού ισοζυγίου σε επίπεδο μήνα και για 
περίοδο επαναφοράς 25-ετίας.  

• Υδραυλική επάρκεια κατασκευών με σκοπό το μέγιστο υδραυλικό ύψος 
πάνω στην στρώση στεγάνωσης να είναι μικρότερο των 30cm για περίοδο 
επαναφοράς 25-ετίας, καθώς και την ταχύτερη δυνατή μεταφορά των 
στραγγισμάτων προς το δίκτυο και τα σημεία τελικής συλλογής τους.  

• Δυνατότητα τακτικού ελέγχου και καθαρισμού των δικτύων και σημείων 
τελικής συλλογής στραγγισμάτων.  

• Το υλικό των αγωγών είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) 
και ελάχιστης ονομαστικής πίεσης 10 ΑΤΜ.  

• Οι αγωγοί να είναι διάτρητοι κατά τα 2/3 έτσι ώστε να συλλέγουν τα 
στραγγίσματα από όλα τα σημεία κάθε τμήματος του ενεργού χώρου.  

• Οι αγωγοί να είναι χημικά ανθεκτικοί, μηχανικά σταθεροί και υδραυλικά 
αποδοτικοί τόσο κατά τη φάση λειτουργίας όσο και κατά τη φάση μετέπειτα 
φροντίδας του ΧΥΤΑ.  

• Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος αγωγών 180mm ώστε να ανταποκρίνεται 
στην εκτιμώμενη ποσότητα στραγγισμάτων.  

• Οι αποστάσεις μεταξύ των κύριων αγωγών να μην ξεπερνούν τα 40m, ενώ 
μεταξύ των δευτερευόντων τα 20m.  

• Η δεξαμενή εξισορρόπησης διαστασιολογείται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της ΚΥΑ 114218/1997, με βάση τις απορροές του πλέον βροχερού μήνα της 
τελευταίας 20ετίας (Νοέμβριος 2017 με 194,00 mm). Επίσης σε κάθε 
περίπτωση η δεξαμενή θα πρέπει να επαρκεί για την αποθήκευση 
στραγγισμάτων για διάστημα τριών - τεσσάρων (3 – 4) ημερών.  

• Η συλλογή των στραγγισμάτων θα γίνεται από ένα δίκτυο συλλεκτήριων 
αγωγών και αγωγών μεταφοράς. Τα στραγγίσματα θα οδηγούνται στο 
χαμηλότερο σημείο του πυθμένα κάθε κυττάρου σε κεντρικό φρεάτιο 
συλλογής και από εκεί είτε βαρυτικά είτε με άντληση θα απομακρύνονται 
προς τη δεξαμενή εξισορρόπησης και τη μονάδα επεξεργασίας τους.  

- Δίκτυο Κυττάρου Κ1: Το δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων του 
κυττάρου Κ1 αποτελείται από τέσσερις κύριους αγωγούς (Κ1.1, Κ1.2, 
Κ1.3 και Κ1.4), HDPE, Φ630, 10 atm., τοποθετημένους στον πυθμένα 
του κυττάρου, με κλίση 5,00% έκαστος. Οι αγωγοί είναι διάτρητοι κατά 
τα 2/3 σε όλο το μήκος τους εντός του πυθμένα του κυττάρου Κ1. Οι 
αγωγοί καταλήγουν στο κεντρικό φρεάτιο συλλογής (ΚΦΣ1) στο 
χαμηλότερο σημείο του πυθμένα, από όπου με αντλητικό συγκρότημα 
και καταθλιπτικό αγωγό HDPE, 10 atm. τα συλλεχθέντα στραγγίσματα 
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απομακρύνονται προς την δεξαμενή εξισορρόπησης (τοποθετούνται 
1+1 αντλίες κατάλληλου μανομετρικού και παροχής). 

- Δίκτυο Κυττάρου Κ2: Το δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων του 
κυττάρου Κ2 αποτελείται από τέσσερις κύριους αγωγούς (Κ2.1, Κ2.2., 
Κ2.3 και Κ2.4), HDPE, Φ630, 10 atm., τοποθετημένους κατά στον 
πυθμένα του κυττάρου, με κλίση 10,00%, 6,20%, 5,20% και 6,30% 
αντίστοιχα. Οι αγωγοί είναι διάτρητοι κατά τα 2/3 σε όλο το μήκος τους 
εντός του πυθμένα του κυττάρου Κ2. Οι αγωγοί καταλήγουν στο 
κεντρικό φρεάτιο συλλογής (ΚΦΣ2) στο χαμηλότερο σημείο του 
πυθμένα, από όπου με αντλητικό συγκρότημα και καταθλιπτικό αγωγό 
HDPE, 10 atm. τα συλλεχθέντα στραγγίσματα απομακρύνονται προς 
την δεξαμενή εξισορρόπησης (τοποθετούνται 1+1 αντλίες κατάλληλου 
μανομετρικού και παροχής).  

- Δίκτυο Κυττάρου Κ3: Το δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων του 
κυττάρου Κ3 αποτελείται από ένα κύριο αγωγό (Κ3.1), HDPE, Φ630, 
10 atm, τοποθετημένο στον πυθμένα του κυττάρου, με κλίση 7,00%. Ο 
αγωγός είναι διάτρητος κατά τα 2/3 σε όλο το μήκος του εντός του 
πυθμένα του κυττάρου Κ3. Ο αγωγός καταλήγει στο κεντρικό φρεάτιο 
συλλογής (ΚΦΣ3) στο χαμηλότερο σημείο του πυθμένα, από όπου με 
αντλητικό συγκρότημα και καταθλιπτικό αγωγό HDPE, 10 atm. τα 
συλλεχθέντα στραγγίσματα απομακρύνονται προς την δεξαμενή 
εξισορρόπησης. (τοποθετούνται 1+1 αντλίες κατάλληλου 
μανομετρικού και παροχής).  

• Στον πυθμένα του κάθε κυττάρου δίνονται κατάλληλες κλίσεις παντού, κατ’ 
ελάχιστο 5% κατά μήκος και 3% κατά πλάτος, ώστε τα στραγγίσματα να 
κατευθύνονται δια βαρύτητας μέσω της στραγγιστήριας στρώσης, προς τους 
αποστραγγιστικούς αγωγούς, όπου πρέπει να συλλέγονται. Το δίκτυο των 
στραγγιστικών αγωγών συλλογής να έχει συνεχείς κλίσεις προς τα σημεία 
συγκέντρωσης των στραγγισμάτων (φρεάτια κ.λπ.). Μετά την τοποθέτηση 
τους θα επικαλυφθούν με χαλίκια οδοστρωσίας, 50cm, ο συντελεστής 
διαπερατότητας (k) των οποίων θα είναι μεταξύ 10-3-10-1 m/sec.  

• Οι αγωγοί αποστράγγισης θα τοποθετηθούν σε ειδικά διαμορφωμένη στον 
πυθμένα τοπική βάθυνση. Η βάθυνση αυτή θα προκύψει από την κατάλληλη 
διαμόρφωση του πυθμένα της υπόβασης καθ’ όλο το μήκος κατά το οποίο θα 
τοποθετηθεί ο σωλήνας αποστράγγισης και με την τοποθέτηση επ’ αυτής 
των στρώσεων του τεχνητού γεωλογικού φραγμού με τρόπο ποιότητα, 
προδιαγραφές και ελάχιστο πάχος όπως έχει περιγραφεί για την γενική 
στεγάνωση του πυθμένα. Στα σημεία της τοπικής βάθυνσης η κλίση προς τον 
σωλήνα θα είναι της τάξης του 25% (4 μήκος:1 ύψος). Πάνω από τον φυσικό 
γεωλογικό φραγμό στο σημείο της βάθυνσης θα τοποθετηθεί η γεωμεμβράνη 
με τρόπο, ποιότητα, προδιαγραφές και πάχος, κατ’ ελάχιστο όπως έχει 
περιγραφεί παραπάνω. Κατόπιν τοποθετείται ο σωλήνας αποστράγγισης 
αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του από υπερπιέσεις 
και καταπονήσεις.  

• Ο σωλήνας θα καλυφθεί από στραγγιστήριο χαλίκι ή/ και άμμο κατάλληλης 
διαβάθμισης και για ύψος τουλάχιστον 2Φ όπου Φ η διάμετρος του σωλήνα 
αποστράγγισης, πάνω από το άνω μέρος του σωλήνα και πλάτους, 
συμμετρικά ως προς τον σωλήνα, συνολικά τουλάχιστον 100cm, με τρόπο 
που αφενός να διανέμεται ομοιόμορφα το μελλοντικό φορτίο των 
απορριμμάτων και των μηχανημάτων συμπίεσης και αφετέρου να επιτρέπει 
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την γρήγορη απορρόφηση και διοχέτευση εντός των σωλήνων μεγάλων 
ποσοτήτων κατακρημνισμάτων, αλλά και κατάλληλο φιλτράρισμα των 
απορριμμάτων.  

• Έκαστος αγωγός αποστράγγισης καταλήγει στο κεντρικό φρεάτιο συλλογής 
στραγγισμάτων εντός του αντίστοιχου κυττάρου. Σε κάθε φρεάτιο (ΚΦΣ1, 
ΚΦΣ2 και ΚΦΣ3) θα υπάρχει σύστημα βανών ώστε, ανάλογα με τη φάση 
λειτουργίας, να γίνεται διαχωρισμός των παραγόμενων στραγγισμάτων από 
τα όμβρια και να απομακρύνονται είτε προς την δεξαμενή εξισορρόπησης 
είτε προς τον φυσικό αποδέκτη αντίστοιχα. Ο σχεδιασμός των φρεατίων να 
πληροί τις παρακάτω συνθήκες:  

- Ελαχιστοποίηση του ενδεχομένου διακοπής της υδραυλικής συνέχειας 
και καταστροφής της στεγανοποιητικής στρώσης.  

- Επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του χώρου και 
δυνατότητα καθαρισμού των αγωγών.  

- Εξασφάλιση από μηχανικές καταπονήσεις ή καταστροφές λόγω 
κίνησης βαρέων μηχανημάτων.  

• Τα φρεάτια συλλογής στραγγισμάτων θα βρίσκονται στο εσωτερικό του 
ΧΥΤΑ και για το λόγο αυτό θα κατασκευασθούν με τρόπο ώστε να 
προκαλείται η ελάχιστη δυνατή καταπόνηση και τοπική φόρτιση της 
στεγανοποιητικής στρώσης.  

• Για όλες τις σωληνώσεις που θα χρειαστεί να διαπεράσουν γεωμεμβράνη, 
στο σημείο αυτό θα γίνει ειδική κατασκευή με κατάλληλη συγκόλληση ειδικού 
τεμαχίου με κατάλληλο κολάρο που να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα. Ο 
σωλήνας σε όλο το μήκος του κατά το οποίο θα διέρχεται μέσα από το 
διαχωριστικό ανάχωμα θα πρέπει να εδρασθεί επί στρώματος άμμου πάχους 
τουλάχιστον 30cm και να καλυφθεί από αντίστοιχο στρώμα άμμου 
τουλάχιστον 50cm (για προστασία από ανομοιόμορφη διανομή πιέσεων 
συμπύκνωσης), και εν πάσει περιπτώσει θα πρέπει να προστατευτεί με όλα 
τα αναγκαία μέσα για την εξασφάλιση της στεγανότητας του και της 
λειτουργίας του. Στα σημεία πλησίον της γεωμετρικής τομής του σωλήνα με 
τα εκατέρωθεν πρανή του αναχώματος, όπου η συμπύκνωση της αργίλου 
δεν είναι τυχόν εφικτή κατά τα προδιαγραφόμενα, να υπάρξει πρόσθετη 
στεγανοποίηση με μπετονίτη. 
  
❖ Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) 

o ΜΕΣ Φυλής 
Η εγκατάσταση συνολικής δυναμικότητας 400m3/ημέρα, περιλαμβάνει δύο 
μονάδες αντίστροφης ώσμωσης (Α.Ο) (δυναμικότητας 200m3/ημέρα η κάθε μία) 
με τα συνοδά έργα κάθε μιας εξ’ αυτών που αποτελούνται από δεξαμενές, 
εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας, σύστημα μονάδων εξάτμισης του 
παραγόμενου συμπυκνώματος της Α.Ο και λοιπές εγκαταστάσεις. 

o ΜΕΣ Άνω Λιοσίων  
Η συγκεκριμένη εγκατάσταση συνολικής δυναμικότητας 400m3/ημέρα, 
περιλαμβάνει δύο μονάδες αντίστροφης ώσμωσης (Α.Ο) (δυναμικότητας 
200m3/ημέρα η κάθε μία) με τα συνοδά έργα κάθε μιας εξ’ αυτών που 
αποτελούνται από δεξαμενές, εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας, σύστημα 
μονάδων εξάτμισης του παραγόμενου συμπυκνώματος της Α.Ο και λοιπές 
εγκαταστάσεις.  

o Κινητή ΜΕΣ  
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Η νέα κινητή μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων (Μ.Ε.Σ) θα δέχεται προς 
επεξεργασία τα στραγγίσματα και τα υγρά απόβλητα που θα παράγονται από 
τα νέα κύτταρα ΧΥΤΑ (επί των υφιστάμενων κυττάρων Α-Β φάσης). Η ημερήσια 
δυναμικότητα της μονάδας θα είναι 100m³/d.  

89. Τα τελικώς επεξεργασμένα υγρά απόβλητα των ανωτέρω μονάδων να 
επαναχρησιμοποιούνται προς άρδευση του πρασίνου όλου του χώρου της ΟΕΔΑ 
Δυτικής Αττικής. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τελικής εκροής των ΜΕΣ να 
πληρούν τα όρια του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 16 της ΚΥΑ 
145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011).  

90. Τα παραπροϊόντα (λάσπη, άλμη) που παράγονται από τη λειτουργία των ΜΕΣ 
προτείνεται είτε να οδηγούνται προς διάθεση στον ΧΥΤΑ, υπό την προϋπόθεση 
ότι έχουν χαρακτηριστικά μη επικινδύνου αποβλήτου και ότι θα αποτίθενται σε 
συγκεκριμένο σημείο του ΧΥΤΑ, είτε να οδηγούνται προς επεξεργασία σε 
αδειοδοτημένη εγκατάσταση.  

91. Για κάθε ΜΕΣ να τηρείται βιβλίο μετρήσεων και ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο θα 
καταγράφονται όλοι οι απαραίτητοι δείκτες παρακολούθησης της μονάδας 
επεξεργασίας με συχνότητα καταγραφής αυτών σύμφωνα με το προβλεπόμενο 
εγχειρίδιο λειτουργίας του κατασκευαστή της μονάδας επεξεργασίας. 

92. Να οριστεί εγγράφως ο χειριστής και ο υπεύθυνος παρακολούθησης κάθε ΜΕΣ. 
93. Προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα με τη διαχείριση των στραγγισμάτων 

του συνόλου του ΟΕΔΑ και σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (π.χ. βλαβών ή 
έντονων καιρικών φαινόμενων): 

• Να εφαρμοστεί σχέδιο συνλειτουργίας των ανωτέρω ΜΕΣ ώστε να καλυφθεί 
η αναγκαιότητα επεξεργασίας των στραγγισμάτων. Εφόσον υπάρχει 
αδυναμία επεξεργασίας τους, να περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό η 
προσωρινή χρήση τυχών ανενεργών στεγανών δεξαμενών εντός του ΟΕΔΑ 
οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν για τη προσωρινή αποθήκευση των 
στραγγισμάτων. 

• Να προβλεφθεί η μεταφορά των αποβλήτων στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης, με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων. Για το σκοπό αυτό να 
υπάρχει βεβαίωση αποδοχής των αποβλήτων από την αρμόδια υπηρεσία 
της ΕΥΔΑΠ. 
 

❖ Στεγανοποίηση ΧΥΤΑ 
 

o Α-Β φάση ΧΥΤΑ 
Η στεγανοποίηση των κυττάρων της Α & Β φάσης έχει ήδη πραγματοποιηθεί. 
 

o Έκτακτο κύτταρο νοτιοανατολικά της Β φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής  
94. Το σύστημα στεγανοποίησης πυθμένα και πρανών να περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

στρώσεις:  
Α. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΘΜΕΝΑ:  

• Στρώση υπόβασης  

• Γεωσυνθετικός Αργιλικός Φραγμός (Geosynthetic Clay Liner - GCL), 
δηλαδή στρώμα μπετονίτη που φέρει πάνω και κάτω γεωυφάσματα 
διαχωρισμού από PP με συνολική διαπερατότητα: k = 1,0 × 10-11 m/sec, 
ονομαστικού πάχους 7,0 mm.  

• Γεωμεμβράνη πολυαιθυλενίου (HDPE), πάχους 2 mm.  
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• Γεωύφασμα πολυπροπυλενίου προστασίας της γεωμεμβράνης, βάρους 
600 gr/m².  

• Άμμος προστασίας της γεωμεμβράνης πάχους 10 cm.  

• Στρώση αποστράγγισης και συλλογής στραγγισμάτων, από καθαρό 
χαλίκι 16-32, πάχους 50 cm και απορροής από 1,0 × 10-3 - 1,0 × 10-2 
m/sec.  

• Γεωύφασμα διαχωρισμού βάρους 200 gr/m².  

• Οι στεγανοποιητικές και αποστραγγιστικές στρώσεις που θα 
κατασκευαστούν θεωρείται ότι είναι επαρκείς για τη στεγάνωση του 
χώρου και την απαγωγή των στραγγισμάτων.  

Β. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΥ: 
Στα πρανή να εξομαλυνθούν αρχικά με οπλισμένο Gunite και 
σταθεροποιημένα με βλήτρα. Η διαστρωμάτωση των υλικών στεγάνωσης και 
αποστράγγισης να έχει ως εξής :  

• Γεωσυνθετικός Αργιλικός Φραγμός (Geosynthetic Clay Liner - GCL), 
δηλαδή στρώμα μπετονίτη που φέρει πάνω και κάτω γεωυφάσματα 
διαχωρισμού από PP με συνολική διαπερατότητα: k = 1,0 × 10-11 m/sec, 
ονομαστικού πάχους 7,0 mm. Πρόκειται για το ίδιο υλικό που θα 
τοποθετηθεί στον πυθμένα του χώρου. 

• Γεωμεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 2,0 mm. 
Πρόκειται για το ίδιο υλικό που θα τοποθετηθεί στον πυθμένα του χώρου. 

• Συνθετική στρώση αποστράγγισης, η οποία θα εξασφαλίζει ισοδύναμα 
αποτελέσματα με την χαλικώδη στρώση αποστράγγισης πάχους 50 cm 
και διαπερατότητας 1,0 × 10-3 - 1,0 × 10-2 m/sec.  

• Γεωύφασμα πολυπροπυλενίου προστασίας της γεωμεμβράνης, βάρους 
600 gr/m². Πρόκειται για το ίδιο υλικό που θα τοποθετηθεί στον πυθμένα 
του χώρου. 

• Οι εργασίες στεγάνωσης του εν λόγω κυττάρου να πραγματοποιούνται 
τμηματικά από αναβαθμό σε αναβαθμό, ξεκινώντας από τα κατάντη 
τμήματα (πόδας πρανούς) προς τα ανάντη και το συνολικό ύψος της 
εκάστοτε επέμβασης θα είναι 16 μέτρα. 

• Στο οριζόντιο τμήμα του αναβαθμού, όλο το σύστημα στεγάνωσης να 
αγκυρώνεται με μηχανική στερέωση - βλήτρα επί του όγκου της 
βραχομάζας και στην συνέχεια για την πλήρη εξασφάλιση του να 
εγκιβωτίζεται με στηθαίο σκυροδέματος διαστάσεων 1,0 m × 0, 50 m. Με 
το ίδιο τρόπο να αγκυρωθεί το σύστημα στεγάνωσης και στην τελική 
στέψη της λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Α..  

• Στο κατακόρυφο τμήμα, το όλο σύστημα να αγκυρωθεί στο βράχο με 
διάτρηση και τοποθέτηση βλήτρων από σιδηρό οπλισμό, ο οποίος θα 
αγκυρωθεί στην ίδια αγκυρόπλακα που χρησιμοποιήθηκε για την στήριξη 
του οπλισμού ενίσχυσης του εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Οι 
διατρήσεις να διαπερνούν τη μεμβράνη και σε κάθε βλήτρο να 
εφαρμοστεί ειδικό τεμάχιο από πολυαιθυλένιο (σωληνίσκος με πατούρα). 
  

o Νέα κύτταρα επί των υφιστάμενων κυττάρων Α-Β Φάσης  
95. Το σύστημα στεγανοποίησης των νέων κυττάρων να περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

στρώσεις:  

• Τεχνητό γεωλογικό φραγμό συμπυκνωμένου πάχους 50cm ώστε να 
παρέχεται συνδυασμένη προστασία ισοδύναμη με στρώση αργίλου 
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πάχους 1m και υδροπερατότητας k ≤ 1,0 Χ 10-9 m/s. Εναλλακτικά μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και γεωσυνθετική αργιλική στρώση (GCL), η οποία θα 
εξασφαλίζει ισοδύναμα αποτελέσματα.  

• Γεωμεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), τραχεία 
και από τις δύο πλευρές, ονομαστικού πάχους 2mm  

• Γεωύφασμα για την προστασία της μεμβράνης, βάρους 600 gr/cm2  

• Στρώση λεπτόκοκκου υλικού, πάχους 10cm  

• Στρώση αποστράγγισης (κυκλοφορίας στραγγισμάτων), πάχους 0,50m 
από σκληρό, χαλικώδες υλικό μη ασβεστολιθικής προέλευσης 
κατάλληλης διαβάθμισης (16-32 mm), με πορώδες περίπου 40%, χωρίς 
οργανικές ουσίες ανθεκτικό σε προσβολή από στραγγίσματα αλλά και 
στις άνωθεν πιέσεις από τις διαδικασίες ταφής, με μέγιστο ποσοστό 
ανθρακικού ασβεστίου 20% κ.β και με συντελεστή υδροπερατότητας της 
ζώνης αποστράγγισης από 1 x 10-2 m/sec έως 1 x 10-3 m/sec.  
 
❖ Έργα διαχείρισης βιοαερίου 

 
o Α-Β φάση ΧΥΤΑ 

Τα εν λόγω έργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. 
 

o Έκτακτο κύτταρο νοτιοανατολικά της Β φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής  

• Συνολικά, το σύστημα διαχείρισης του βιοαερίου που θα εγκατασταθεί 
στο έκτακτο κύτταρο αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:  
- Οριζόντια φρεάτια συλλογής βιοαερίου  
- Κάθετα φρεάτια άντλησης βιοαερίου.  
- Οριζόντιο δίκτυο μεταφοράς του βιοαερίου.  
- Υποσταθμούς συλλογής του βιοαερίου.  
- Σύστημα απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων.  

• Η άντληση θα γίνεται μέσω οριζόντιου δικτύου συλλογής (τάφρων) κατά 
τη φάση λειτουργίας (όσο το απορριμματικό ανάγλυφο αναπτύσσεται) και 
μέσω δικτύου κάθετων γεωτρήσεων (φρεατίων) με το πέρας λειτουργίας 
των κυψελών.  

• Συμπληρωματικά μπορούν να κατασκευασθούν κατακόρυφα φρεάτια 
διαστάσεων 2,0 m × 2,0 m στα οποία συνδέονται οριζόντια δίκτυα.  
 

o Νέα κύτταρα επί των υφιστάμενων κυττάρων Α-Β Φάσης  

• Τα βασικά κριτήρια σχεδιασμού του συστήματος διαχείρισης βιοαερίου 
που θα κατασκευαστεί στα νέα κύτταρα είναι τα εξής:  
- Απόσταση μεταξύ των κατακόρυφων φρεατίων μικρότερη των 50m, με 

πύκνωση περιμετρικά του χώρου. Η επιλογή αυτή στηρίζεται στο 
μεγάλο βάθος των απορριμματικών αποθέσεων και τα χαρακτηριστικά 
του στρώματος επιφανειακής κάλυψης.  

- Μέγιστη ταχύτητα αερίου στους αγωγούς μεταφοράς ίση με 10m/sec, 
με στόχο τον περιορισμό απωλειών πίεσης κατά μήκος των αγωγών 
και κατ’ επέκταση τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για την 
άντληση του αερίου.  

- Μέγιστη υποπίεση σε κάθε φρεάτιο ίση με 3kPa. Η εφαρμοζόμενη 
υποπίεση είναι μικρή ώστε αφενός να επιτυγχάνεται αποδοτική 
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άντληση του βιοαερίου και αφετέρου να ελαχιστοποιείται η είσοδος 
ατμοσφαιρικού αέρα στο σύστημα.  

- Μέγιστη υποπίεση στο φυσητήρα ίση με 15kPa. Η υποπίεση αυτή 
επαρκεί για την αποδοτική άντληση του αερίου ελαχιστοποιώντας την 
κατανάλωση ενέργειας.  

- Το οριζόντιο δίκτυο αποτελείται από αγωγούς HDPE 10ATM και 
κατάλληλης διατομής για αποδοτική άντληση του βιοαερίου.  

- Όλα τα τμήματα του δικτύου συλλογής κατασκευάζονται από υλικά 
ανθεκτικά στο διαβρωτικό περιβάλλον του βιοαερίου.  

- Η κλίση των αδιάτρητων αγωγών μεταφοράς βιοαερίου εφόσον είναι 
εφικτό, συνιστάται να είναι: σε ορύγματα εντός του απορριμματικού 
αναγλύφου της τάξης του 5% και σε ορύγματα εκτός του 
απορριμματικού αναγλύφου της τάξης του 2%.  

- Οι κλίσεις των αγωγών μεταφοράς βιοαερίου να είναι τέτοιες ώστε να 
επιτρέπουν τη φυσική αποστράγγισή τους, όπου αυτό είναι δυνατό.  

96. Τα συμπυκνώματα του δικτύου βιοαερίου (λόγω των έντονα διαβρωτικών 
ιδιοτήτων τους) να κατακρατούνται με κατάλληλες διατάξεις και να εκτρέπονται 
ξανά στην μάζα του ΧΥΤΑ. 

97. Στους υποσταθμούς βιοαερίου να ελέγχεται βάση προγράμματος η παροχή, η 
πίεση, η θερμοκρασία, η περιεκτικότητα του βιοαερίου σε CH4, CO2 και O2 ώστε να 
υπάρχει άμεση εξακρίβωση και καταγραφή του ποσοστού του κατώτερου ορίου 
έκρηξης. Επίσης να αναλύεται η περιεκτικότητα του βιοαερίου σε CΟ, H2S, ΝΟ2, 
SO2, H2, HCN, Cl2, NH3 κ.α. 
 

❖ Έργα Διαχείρισης Ομβρίων – Αντιπλημμυρική προστασία 
 
o Α-Β φάση ΧΥΤΑ 

• Περιμετρική επενδεδυμένη τάφρο περιμετρικά της λεκάνης του εκάστοτε 
λειτουργούντος τμήματος για την προστασία του από τις απορροές 
ομβρίων. Η τάφρος αυτή είναι ορθογωνικής διατομής, ανοίγματος 1,0m 
και μεταβλητού βάθους.  

• Τάφρο παραπλεύρως της οδού πρόσβασης και καθ’ όλο το μήκος της το 
οποίο χρήζει προστασίας, τριγωνικής διατομής, ανεπένδυτη και 
κατάλληλης κλίσης και διατομής.  
 

o Έκτακτο κύτταρο νοτιοανατολικά της Β φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής  
Τα έργα διαχείρισης ομβρίων που θα κατασκευαστούν στο έκτακτο κύτταρο 
θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα τα οποία έχουν εφαρμοστεί και στον ΧΥΤΑ 
Φυλής (Α και Β φάση):  

• Περιμετρικό κανάλι απορροής ομβρίων αποτελούμενο από 3 τάφρους 
συλλογής  
α) O δυτικός κλάδος Τ1 θα απορρέει τα όμβρια ύδατα από περίπου το 

ήμισυ της έκτασης της λεκάνης. Η τάφρος στο νότιο σημείο της θα 
παραλαμβάνει και τα όμβρια από τον πυθμένα του βόρειου τμήματος 
της λεκάνης πριν την υποδοχή απορριμμάτων στο τμήμα αυτό. Ο 
κλάδος αυτός συνδέεται κατάντη με τα υφιστάμενα έργα απορροής 
ομβρίων της κεντρικής οδού πρόσβασης (Β.Ο.Α.)  

β) Ο νότιος κλάδος Τ2 θα απορρέει τα όμβρια ύδατα της 
υπολειπόμενης λεκάνης επίσης προς τα υφιστάμενα έργα απορροής 
ομβρίων της κεντρικής οδού πρόσβασης (Β.Ο.Α.)  
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γ) Ο βόρειος κλάδος Τ3 θα αποτρέπει τα όμβρια ύδατα ανάντη να 
εισέλθουν στο απορριμματικό ανάγλυφο ή την λεκάνη διαμόρφωσης.  

Οι τάφροι θα κατασκευαστούν στη στέψη της λεκάνης του κυττάρου, κατά 
μήκος της περιμετρικής οδού καθώς και στις στέψεις (φρύδι) των 
ορυγματικών πρανών. Οι τάφροι θα συνεργάζονται με τις υφιστάμενες 
τάφρους αντιπλημμυρικής προστασίας του κυττάρου της Β’ Φάσης 
καθώς και των υφιστάμενων έργων που ενσωματώνονται στην κεντρική 
οδό πρόσβασης ώστε να παροχετεύουν ασφαλώς όλα τα όμβρια ύδατα 
των επιφανειών. 
Οι τάφροι Τ1 και Τ2 θα είναι επενδεδυμένες από σκυρόδεμα κατάλληλης 
διατομής. Αφού συγκεντρώνουν σημαντικό μέρος της απορροής του 
χώρου του κυττάρου, εκβάλλουν σε κατάλληλα διαμορφωμένα φρεάτια 
εκβολής προκειμένου να συνδεθούν με τα υφιστάμενα έργα στα 
χαμηλότερα σημεία της λεκάνης. 

• φρεάτια συλλογής και κλειστούς αγωγούς παροχέτευσης των ομβρίων 
της τελικά διαμορφωμένης επιφάνειας του κυττάρου από PVC ή ΗDPE.  
Για την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων εκτός της λεκάνης του 
έκτακτου κυττάρου και από τα διαμορφούμενα τμήματα πριν αυτά 
μετατραπούν σε στραγγίσματα, θα χρησιμοποιηθεί σύστημα οχετού και 
βανών στο φρεάτιο ελέγχου και εκτροπής που βρίσκεται εντός της 
λεκάνης.  

• Οι τάφροι θα οδεύουν στους αναβαθμούς του απορριμματικού 
αναγλύφου και θα οδηγούν μέσω κατάλληλων φρεατίων και κλειστών 
αγωγών τα όμβρια στην υπάρχουσα ανοικτή περιμετρική τάφρο 
παράπλευρα της Βόρειας Οδικής Αρτηρίας (ΒΟΑ). Από εκεί τα όμβρια θα 
απορρέουν με κλειστό αγωγό προς τον φυσικό αποδέκτη που είναι το 
ρέμα της Μαύρης Ώρας. Πρόκειται για ρέμα μικρής τάξης το οποίο δεν 
έχει χαρακτηριστεί από το οικείο σχέδιο ΣΔΛΑΠ, ενώ με την απορροή 
των ομβρίων δεν επέρχεται ουδεμία μεταβολή στα χαρακτηριστικά ροής 
του ρέματος.  

o Νέα κύτταρα επί των υφιστάμενων κυττάρων Α-Β Φάσης  

• Η αντιπλημμυρική προστασία του συνόλου των έργων εξασφαλίζεται 
μέσω των ακόλουθων παρεμβάσεων:  
- Τάφροι προστασίας περιμετρικά του ΧΥΤΥ  
- Τάφροι προστασίας περιμετρικά των 

πλατωμάτων εγκατάστασης των εγκαταστάσεων 
της Μεταβατικής διαχείρισης  

- Τάφροι εσωτερικής οδοποιίας  
- Φρεάτια σύνδεσης  
- Τάφροι συνέχειας  
- Συναρμογές με υφιστάμενα έργα  

• Στον νέο αναβαθμό θα κατασκευαστεί κεντρική τάφρος συλλογής 
ομβρίων που θα παραλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα επιφανειακής 
απορροής από τις νέες αποθέσεις, ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό 
αξιοποιούνται και υφιστάμενες τάφροι για την απορροή από τμήματα που 
δεν επηρεάζονται από τα νέα έργα.  

• Η τάφρος ομβρίων θα ακολουθεί την κατά μήκος κλίση του αναβαθμού 
(και οδοποιίας) ενώ δύναται να ενσωματωθεί στην τάφρο αγκύρωσης 
μεμβράνης για την βέλτιστη αξιοποίηση του πλάτους του αναβαθμού.  
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• Επιπλέον για την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος 
διαχείρισης ομβρίων η τάφρος θα εκτονώνεται σε 4 σημεία κατά μήκος 
του αναβαθμού χωρίζοντας την απορροή και τις λεκάνες σε μικρότερα 
τμήματα.  

• Με βάση τα παραπάνω στοιχεία προβλέπονται τέσσερις επενδεδυμένες 
τάφροι ορθογωνικής διατομής 1,m x 1m και μία τάφρος 1,2mx1m στην 
εσωτερική οδοποιία,  

• Με το δίκτυο αυτό εξασφαλίζεται η αποτελεσματική παροχέτευση των 
ομβρίων της γύρω περιοχής αλλά και του χώρου του Χ.Υ.Τ.Α., χωρίς 
αυτά να εισέρχονται εντός της επιφάνειας απόθεσης των απορριμμάτων.  

98. Πάνω από το υλικό καθημερινής επικάλυψης, να τοποθετείται στρώση 
εξομάλυνσης πάχους τουλάχιστον 50 cm, από ομοιογενή υλικά με κόκκους 
μεγίστης διαμέτρου 15 cm, με σκοπό την εξομάλυνση του τελικού απορριμματικού 
αναγλύφου και την προσωρινή κάλυψη του ΧΥΤΑ με περιορισμό της 
κατεισδύουσας ποσότητας ομβρίων υδάτων.  

99. Τακτική συντήρηση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας: Απομάκρυνση 
φερτών υλικών (κλαδιά, χώματα, κ.λπ.) απ’ τις τάφρους ομβρίων και γενικότερα 
από το σύνολο των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του έργου. Να ελέγχονται 
τα δίκτυα για φθορές και όπου απαιτείται να γίνεται άμεση επιδιόρθωση. 
 

❖ Οργάνωση και Λειτουργία του ΧΥΤΑ  
100. Η απόθεση των απορριμμάτων να γίνεται κατά σωρούς, στην επιφάνεια της 

υπό διαμόρφωση ή υποκείμενης στρώσης και στη στέψη ή στη βάση του 
μετωπικού πρανούς. Κατόπιν το μηχάνημα που χρησιμοποιείται για τη διευθέτηση 
των απορριμμάτων διαστρώνει και συμπιέζει τα απορρίμματα πάνω στην 
επιφάνεια της υπάρχουσας στρώσης και στη συνέχεια τα προωθεί κινούμενο από 
κάτω προς τα πάνω ή αντίστροφα πάνω στο μετωπικό πρανές, η κλίση του 
οποίου είναι καλό να διαμορφώνεται κατάλληλα ώστε να είναι ευχερής η κίνηση 
του μηχανήματος πάνω σ' αυτή. Για την καλύτερη συμπίεση των απορριμμάτων 
πάνω στο πρανές, το μηχάνημα εκτελεί παλινδρομική κίνηση πάνω στο πρανές.  

101. Δοχεία, κιβώτια ή άλλα ογκώδη αντικείμενα να τεμαχίζονται ή θραύονται πριν 
από τη διάθεσή τους για να μη δημιουργούνται κενά μέσα στα οποία θα 
μπορέσουν να αναπτυχθούν αέρια και ακόμη να διευκολύνεται η ομοιόμορφη 
καθίζηση του στρώματος των απορριμμάτων.  

102. Ειδικά απορρίμματα όπως ακατάλληλες τροφές, πτώματα ζώων, κλπ. να 
τοποθετούνται μπροστά στο μέτωπο εργασίας και να επικαλύπτονται αμέσως με 
απορρίμματα.  

103. Όσα από τα απορρίμματα έχουν βιομηχανική προέλευση (και είναι αποδεκτά 
στο ΧΥΤΑ) να αναμειγνύονται με τα δημοτικά απορρίμματα κατά το σχηματισμό 
της στρώσης.  

104. Η εναπόθεση των απορριμμάτων γίνεται προοδευτικά μέχρι την κάλυψη 
ολόκληρης της επιφάνειας του χώρου διάθεσης σε μια στρώση. Μέχρι να 
ολοκληρωθεί η μια στρώση θα έχει ήδη επέλθει ικανοποιητική καθίζηση στο 
πρώτο τμήμα της προηγούμενης στρώσης, οπότε η νέα στρώση θα αρχίσει να 
διαμορφώνεται από το σημείο αυτό, αμέσως μόλις τελειώσει η προηγούμενη.  

105. Για την τελική επίστρωση της επιφάνειας των ορατών επιφανειών 
χρησιμοποιείται υλικό επικάλυψης, ενώ στο τελικά διαμορφωμένο ανάγλυφο του 
χώρου προβλέπεται κατάλληλη τελική κάλυψη και τέλος η τοποθέτηση χώματος 
κατάλληλου για την περαιτέρω δενδροφύτευση του χώρου.  
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106. Τέλος, η κυκλοφορία των οχημάτων επάνω στην υπάρχουσα στρώση, γίνεται 
μέσω του εσωτερικού δρομολογίου, το οποίο διαμορφώνεται με συμπιεσμένο 
επίχωμα από κατάλληλα υλικά. Στο βαθμό που το μέτωπο εργασίας προωθείται, 
θα επεκτείνεται και το εσωτερικό δρομολόγιο κίνησης, το οποίο πρέπει να 
συντηρείται τακτικά.  

107. Για την ελαχιστοποίηση των οσμών κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ απαιτείται :  

• Καλή κάλυψη, συμπίεση και κατάλληλες κλίσεις, για την ελαχιστοποίηση 
της εισόδου νερού μέσα στα υπολείμματα.  

• Εξασφάλιση της άμεσης εκφόρτωσης και διάστρωσης των 
απορριμμάτων.  

• Αύξηση του πάχους επικάλυψης ή χρησιμοποίηση διαφορετικού υλικού 
κάλυψης.  

108. Για την μείωση της εκπεμπόμενης σκόνη απαιτείται:  

• Καλή διαχείριση των όγκων των χωματισμών  

• Διαβροχή του εσωτερικού δρομολογίου κίνησης των οχημάτων  
109. Για την ελαχιστοποίηση της διασποράς κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ απαιτείται:  

• Καλή κάλυψη και συμπίεση των απορριμμάτων.  

• Εξασφάλιση της άμεσης εκφόρτωσης και διάστρωσης των 
απορριμμάτων.  

110. Οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις του έργου να λάβουν ειδική εκπαίδευση, 
τόσο για τον τρόπο λειτουργίας του χώρου και των εγκαταστάσεων που 
περιλαμβάνονται σ’ αυτόν, όσο και για τους κινδύνους που ενδέχεται να 
παρουσιαστούν κατά την εργασία τους και τους τρόπους προφύλαξης, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ομαλή, περιβαλλοντικά ορθή και ασφαλής λειτουργία του έργου.  
 

➢ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

• Τα έργα μεταβατικής διαχείρισης θα δέχονται σύμμεικτα/υπολειμματικά 
Α.Σ.Α ή/και προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα και θα σχεδιαστεί για 
δυναμικότητα αποβλήτων ποσότητας κατ΄ ελάχιστο 20.000 τόνων 
ετησίως.  

• Ειδικά για το ρεύμα των βιοαποβλήτων, ενδεικτικά θα μπορεί να 
επεξεργαστεί και μια ποσότητα κλαδιών/πράσινων αποβλήτων της τάξης 
των 2.000 τόνων/έτος, η οποία βελτιώνει το πορώδες του υλικού που 
οδηγείται προς κομποστοποίηση, τον λόγο C/N αλλά και την υγρασία.  

111. Τα πράσινα απόβλητα να οδηγούνται κατευθείαν στα κελιά κομποστοποίησης, 
κατόπιν τεμαχισμού.  

112. Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα να οδηγούνται προς επεξεργασία στην Κινητή 
Μονάδα επεξεργασίας Στραγγισμάτων  

113. Ο εξοπλισμός θα είναι μη μόνιμης εγκατάστασης και δεν θα απαιτεί ιδιαίτερες 
υποδομές για τη λειτουργία του πλην ελαφρού τύπου απαραίτητων υποδομών 
(ηλεκτρολογικό δίκτυο) και υποχρεωτικών υποδομών οι οποίες αφορούν θέματα 
περιβαλλοντικής προστασίας (δίκτυο αποχέτευσης στραγγιδίων, κάλυψη 
ραφιναρίας).  

114. Η καμπίνα χειροδιαλογής για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών να είναι 
κλειστή, επαρκώς κλιματιζόμενη και να διαθέτει σύστημα απόσμησης και 
αποκονίωσης για την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας.  

115. Να μην γίνεται ανάμιξη υπολειμματικών/σύμμεικτων Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων και προδιαλεγμένων βιοααποβλήτων. 
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116. Τα δάπεδο της υποδοχής και η πλατεία κομποστοποίησης να φέρουν 
κατάλληλη κλίση και να φέρουν δίκτυο συλλογής των στραγγιδίων, τα οποία θα 
οδηγούνται σε παρακείμενη δεξαμενή. Το υποδαπέδιο κανάλι αερισμού το οποίο 
θα χρησιμοποιείται για την συλλογή των στραγγιδίων να ελέγχεται τακτικά για 
εμφράξεις και να καθαρίζεται. 

117. Το σύνολο των υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης (λύματα προσωπικού, 
πλύσεις, στραγγίσματα υποδοχής και βιολογικής επεξεργασίας), να 
συγκεντρώνονται σε δεξαμενή συλλογής και από εκεί να οδηγούνται στην κινητή 
μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων. 

118. Ο όγκος απορριμμάτων που μπορεί να αποθηκευτεί στην υποδοχή θα 
ανέρχεται σε φορτίο μιας (1) ημέρας, το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά 
μέχρι την επεξεργασία του. Απαγορεύεται να παραμένουν απορρίμματα μετά τη 
λήξη της ημερήσιας λειτουργίας. 

119. Οι σωροί κομποστοποίησης, να είναι μόνιμα καλυμμένοι έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η έκθεση του υλικού στις καιρικές συνθήκες. 
 

➢ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
120. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας (πρόληψη, πυρόσβεση, 

αντικεραυνική προστασία). Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να 
ελεγχθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς και διατάξεις. 

121. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα (περίφραξη, σήμανση 
προειδοποίησης/ απαγόρευσης, κλπ), ώστε να αποκλείεται η δυνατότητα κάθε 
πρόσβασης του γενικού πληθυσμού στον χώρο του σταθμού.  

122. Ο κύριος του έργου να φροντίζει για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, 
την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την διατήρηση της καθαριότητας των 
χώρων. Κάθε είδους απορρίμματα, άχρηστα υλικά παλαιά ανταλλακτικά και 
μηχανήματα, λάδια παντός είδους ενέματα κλπ να συλλέγονται κατάλληλα και να 
απομακρύνονται από το χώρο του σταθμού και η διάθεσή τους να γίνεται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

123. Τα απόβλητα είδη ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού να διαχειρίζονται 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/2004). Προς απόρριψη 
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του Π.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α/2004).  
 

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΜΕΡΙΚΗ Ή ΣΤΑΔΙΑΚΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 
➢ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
124. Κατά την οριστική παύση λειτουργίας του έργου, ο φορέας του οφείλει να 

αξιολογήσει την κατάσταση ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από 
επικίνδυνες ουσίες τις οποίες χρησιμοποιεί, παράγει ή απελευθερώνει το έργο, 
σύμφωνα και με τους όρους παρακολούθησης που καθορίζονται κατωτέρω στο 
κεφάλαιο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ».  

125. Στις περιπτώσεις που το έργο έχει προκαλέσει σημαντική ρύπανση του 
εδάφους ή των υπόγειων υδάτων από επικίνδυνες ουσίες, ο φορέας θα πρέπει να 
λάβει τα απαραίτητα μέτρα, με στόχο την απομάκρυνση, τον έλεγχο, τη 
συγκράτηση ή τη μείωση των εν λόγω ουσιών, ούτως ώστε ο χώρος του έργου, να 
παύσει να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, 
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λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων ή των εγκεκριμένων μελλοντικών 
χρήσεών του.  

126. Έξι (6) μήνες προ του εκτιμώμενου χρόνου παύσης της λειτουργίας του έργου 
(είτε συνολικά όλων των έργων της ΟΕΔΑ, είτε μεμονωμένα ανά έργο), ο φορέας 
του οφείλει να υποβάλλει στην αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή ΤΕΠΕΜ σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4014/2011, στην οποία θα περιλαμβάνεται: 
αξιολόγηση της κατάστασης του περιβάλλοντος στο γήπεδο του έργου και της 
ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων στην περιοχή 
παρακολούθησης, και θα εξειδικεύονται οι προτάσεις κάθε είδους μέτρων (έργα, 
δράσεις, παρεμβάσεις, παρακολούθηση κλπ) αποκατάστασης του περιβάλλοντος. 
Ο φορέας του έργου υποχρεούται στην εφαρμογή των μέτρων αποκατάστασης 
που θα εγκριθούν με την απόφαση έγκρισης της ΤΕΠΕΜ, υπό τους όρους που 
θέτει αυτή, συμπεριλαμβανομένης και της εξασφάλισης της σχετικής 
χρηματοδότησης.  
 

➢ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ  
127. Στα τμήματα του Χ.Υ.Τ.Α. όπου θα ολοκληρώνεται η διάθεση των 

απορριμμάτων θα τοποθετείται το τελικό κάλυμμα.  
128. Λήψη περιορισμού της κατείσδυσης ομβρίων μέσω των επιφανειών αυτών, 

δηλαδή να γίνει προσωρινή σφράγιση. Τούτο επιτυγχάνεται με την δημιουργία 
έντονων κλίσεων για την διευκόλυνση της επιφανειακής απορροής σε συνδυασμό 
είτε με προσωρινό κάλυμμα μεγάλου πάχους και μικρής διαπερατότητας είτε με 
προσωρινή χρήση γεωμεμβράνης.  

129. Η στρώση εξομάλυνσης – προσωρινής αποκατάστασης (σε περίπτωση που 
δεν χρησιμοποιηθεί μεμβράνη) να γίνει με χρήση εδαφικού υλικού τύπου 
αργιλώδους αμμοχάλικου (GC) κατά AUSCS, με ομαλή κοκκομετρική διαβάθμιση, 
και ποσοστό λεπτοκόκκων διερχόμενο από το κόσκινο Νο 200 περίπου 10 – 15% 
και μέγιστη διάμετρο υλικών 15cm. Το όριο υδαρότητας είναι της τάξης του LL = 
30% και ο δείκτης πλαστικότητας δεν πρέπει να ξεπερνά το 15%. Τα υλικά 
συνιστάται να έχουν συντελεστή διαπερατότητας k ≤ 10-6 m/sec. Κατά τη 
διάστρωση και συμπύκνωσή των υλικών της στρώσης εξομάλυνσης πρέπει να 
διατηρείται η κατάλληλη υγρασία, και προτείνεται όπως η συμπύκνωση γίνεται 
>90% της τροποποιημένης δοκιμής Proctor, με υγρασία ± 2%-3% της βέλτιστης. 
Το υλικό πρέπει να εξασφαλίζει περιορισμό της κατείσδυσης, συνοχή έναντι της 
διάβρωσης και να μην παρουσιάζει ρηγματώσεις στην έλλειψη υγρασίας.  

130. Επί του τελικού διαμορφωμένου αναγλύφου το οποίο θα έχει ήδη εξομαλυνθεί, 
θα κατασκευαστεί στεγανωτική στρώση (συμπιεσμένη στρώση εδαφικού υλικού 
πολύ χαμηλής διαπερατότητας). Η στεγανοποίηση της άνω επιφάνειας του 
Χ.Υ.Τ.Α. εξασφαλίζει την παρεμπόδιση εισροής όμβριων και κατείσδυσης αυτών 
στο σώμα των απορριμμάτων που θα συμβάλλουν στην αύξηση της παροχής των 
στραγγιδίων καθώς επίσης και στην απομόνωση του όγκου των αποθέσεων από 
τη ζώνη φυτοκάλυψης αποτρέποντας την εκπομπή οσμών και την διάχυση 
βιοαερίου.  

131. Για τα έργα τελικής κάλυψης να ακολουθηθεί η εφαρμογή πολυστρωματικής 
κάλυψης, η δομή της οποίας, με σειρά παρουσίασης από την κορυφή έως την 
βάση, είναι η ακόλουθη (συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης κάλυψης):  

• στρώση εξομάλυνσης του ανάγλυφου, ελάχιστου πάχους 50cm και με 
συντελεστή υδροπερατότητας k < 10-6 m/sec, η οποία αποτελεί και τη στρώση 
προσωρινής κάλυψης του χώρου.  
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• στρώση εκτόνωσης βιοαερίου από χαλίκι διαβάθμισης 16/32, πάχους 30cm 
και υδροπερατότητας 10-3 – 10-2 m/sec  

• γεωύφασμα διαχωρισμού από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), βάρους 200gr/m2  

• συμπυκνωμένο αργιλικό φραγμό ελάχιστου πάχους 0,5m και συντελεστή 
υδροπερατότητας της τάξης του k = 10-9m/sec  

• στρώση αποστράγγισης από χαλίκι 16/32, πάχους 50cm και υδροπερατότητας 
10-3 – 10-2 m/sec  

• γεωύφασμα διαχωρισμού από ΡΡ, βάρους 200gr/m2  

• εδαφική στρώση προστασίας πάχους 1,0m κατάλληλα συμπυκνωμένου, από 
εδαφικά υλικά καλής ποιότητας ως προς τη δομή, την ικανότητα κατακράτησης 
νερού και την κεκορεσμένη αγωγιμότητα. Το έδαφος προστασίας πρέπει να 
περιέχει λεπτόκοκκα υλικά σε ποσοστό 30-35% κατ’ ελάχιστο και να μην 
περιέχει χαλίκια διαμέτρου μεγαλύτερης των 6cm.  

• Στρώση φυτοχώματος καλής βιολογικής δραστηριότητας πάχους 0,5m. Το 
στρώμα αυτό μπορεί εναλλακτικά να εμπλουτιστεί με χρήση compost, σε 
κατάλληλη αναλογία.  

• Στη στρώση χαμηλής διαπερατότητας, στις περιοχές με μικρή κλίση, η χρήση 
μεμβράνης διασφαλίζει μεγαλύτερη συγκράτηση του βιοαερίου και σχετικά 
καλή προσαρμογή στις καθιζήσεις. Στις περιοχές αυτές η γεωμεμβράνη θα 
πρέπει να προστατεύεται έναντι διάτρησης που είναι δυνατόν να προκαλέσει η 
υπερκείμενη στρώση αποστράγγισης ομβρίων. Η στρώση αποστράγγισης 
ομβρίων από χαλίκι μειώνει το υδραυλικό ύψος πάνω από την στεγανή 
στρώση και συμβάλλει στην ελεγχόμενη δίαιτα των ομβρίων.  

• Στο σύστημα τελικής κάλυψης, μπορεί να γίνει χρήση εναλλακτικών 
ισοδύναμων μεθόδων ( πχ το φυτόχωμα να εμπλουτιστεί με χρήση compost).  

132.  Η φάση της μεταφροντίδας αρχίζει μετά το πέρας της λειτουργίας του κυττάρου 
και την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασής του. Κατά την φάση αυτή 
διενεργείται εκτίμηση επικινδυνότητας η οποία περιλαμβάνει στοιχεία 
παραλαβής/διάθεσης αποβλήτων, αξιολόγηση ασφάλειας των συστημάτων 
διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α. (στεγάνωση, στραγγίσματα, βιοαέριο), καταγραφή των 
υδρογεωλογικών δεδομένων σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των μέχρι την 
φάση αυτή ελέγχων και των υπαρχόντων σχεδιασμών.  

133. Το σχέδιο μεταφροντίδας του χώρου να περιλαμβάνει:  

• Παρακολούθηση κατά τακτά χρονικά διαστήματα της μηχανικής συμπεριφοράς 
του αναπλασθέντος ανάγλυφου (καθιζήσεις, οριζόντιες μετατοπίσεις, 
διαβρώσεις, ρηγματώσεις κ.λπ.).  

• Τακτική επιθεώρηση ή/και συντήρηση των επιμέρους έργων και 
εγκαταστάσεων (των τάφρων απορροής των όμβριων, του συστήματος 
διαχείρισης των στραγγισμάτων και βιοαερίου).  

• Παρακολούθηση και, όταν χρειάζεται προστασία αλλά και υποστήριξη της 
φυσικής διαδικασίας φυτοκάλυψης του χώρου. Σημειώνεται ότι σε κάθε 
περίπτωση οι φυτεύσεις που θα ακολουθήσουν θα γίνουν με φυτά και δένδρα 
όπως αυτά που απαντώνται στην περιοχή.  

• Προστασία του χώρου έναντι ανεπιθύμητων ανθρωπογενών παρεμβάσεων, 
όπως, απόρριψη αποβλήτων, καταπάτηση εκτάσεων κ.λπ.  

• Περιβαλλοντικός έλεγχος με μεθόδους που κρίνονται τεχνικά και οικονομικά 
εφικτές όπως:  

o Διαχρονική παρακολούθηση και αξιολόγηση βασικών φυσικοχημικών 
παραμέτρων των στραγγισμάτων και της ποσότητας τους.  
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o Διαχρονική παρακολούθηση και αξιολόγηση βασικών φυσικοχημικών 
παραμέτρων των νερών.  

o Διαχρονική παρακολούθηση και αξιολόγηση βασικών φυσικοχημικών 
παραμέτρων του απαγόμενου βιοαερίου και της εκτιμώμενης 
ποσότητας του, εφόσον υφίσταται το σχετικό δίκτυο.  

• Συλλογή μετεωρολογικών στοιχείων (ύψος – ένταση βροχής, ένταση και 
διεύθυνση ανέμων, θερμοκρασία, εξατμισοδιαπνοή).  

• Έλεγχοι και μέτρα για τυχόν αστοχίες του συστήματος επιφανειακής τελικής 
κάλυψης και βλάβες. Όπου διαπιστωθεί κάτι τέτοιο απαιτείται η άμεση 
αποκατάστασή τους, αφού αφαιρεθεί η στρώση επικάλυψης στη θέση που 
προκλήθηκε βλάβη. Επίσης παρατηρούνται τυχόν παραμορφώσεις και 
συγκρίνονται με τους υπολογισμούς των καθιζήσεων. Οι έλεγχοι και οι 
μετρήσεις διενεργούνται τακτικά (ανά εξάμηνο ή έτος).  

• Η μετέπειτα φροντίδα τελειώνει μετά από είκοσι έτη ή όταν η αρμόδια 
υπηρεσία απαλλάξει τον φορέα λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. από αυτή την 
υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση χορηγείται άδεια για το πέρας της μετέπειτα 
φροντίδας μετά από επιτόπιο έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς.  

 
➢ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΕΜΑΤΟΣ 
134. Οι χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης τελικής επιφάνειας 

των κυττάρων θα είναι οι κατωτέρω: 

• Περιοχή κυττάρου Αθηνών: Στην περιοχή αυτή θα γίνουν εκσκαφές για τη 
διαμόρφωση του τελικού απορριμματικού αναγλύφου μέχρι βάθος 6,70 m 
προκειμένου να γίνει η διαμόρφωση των πρανών με μέγιστη κλίση 1:3. Οι 
συνολικές ποσότητες εκσκαφών ανέρχονται σε 45.000,00 m3 που 
περιλαμβάνει χώμα που έχει χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή κάλυψη των 
απορριμμάτων και απορρίμματα και εδαφικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ως 
υλικό επικάλυψης κατά τις εργασίες διάθεσης των απορριμμάτων. Στα σημεία 
που απαιτούνται έργα αντιστήριξης της τελικής κάλυψης, θα τοποθετηθούν 
συρματοκιβώτια σε διάταξη με βάση 3m και στέψη 1m.  

• Περιοχή Δέμα: Όπως και στο κύτταρο Αθηνών, στην περιοχή Δέμα θα γίνουν 
εκσκαφές στα πρανή για τη διαμόρφωσή τους με μέγιστη κλίση 1:3 μέχρι 
βάθους 3,80 m. Οι συνολικές ποσότητες εκσκαφών ανέρχονται σε 30.000,00 
m3 που περιλαμβάνει χώμα που έχει χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή 
κάλυψη των απορριμμάτων και απορρίμματα και εδαφικό υλικό που 
χρησιμοποιήθηκε ως υλικό επικάλυψης κατά τις εργασίες διάθεσης των 
απορριμμάτων. Για την αντιστήριξη της τελικής κάλυψης, θα κατασκευαστεί 
τοίχος αντιστήριξης κατά μήκος της οδοποιίας στα ανατολικά της περιοχής 
αποκατάστασης με ύψος που θα κυμαίνεται από 2,30m έως 2,60m.  

135. Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης: Η τελική κάλυψη που θα τοποθετηθεί στις 
δύο προς αποκατάσταση περιοχές περιλαμβάνει τις ακόλουθες στρώσεις (από 
κάτω προς τα πάνω):  

• Στρώση εξομάλυνσης του ανάγλυφου  

• Στρώση εκτόνωσης βιοαερίου 

• Γεωύφασμα προστασίας 

• Γεωμεμβράνη HDPE 

• Γεωσυνθετική στρώση αποστράγγισης με ενσωματωμένο γεωύφασμα 

• Εδαφική στρώση προστασίας  

• Φυτόχωμα  
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136. Έργα διαχείρισης βιοαερίου επιφάνειας αποκατάστασης  

• Στο κύτταρο Αθηνών, θα περιλαμβάνουν:  
o Ανύψωση των υφιστάμενων φρεατίων τόσο, ώστε να εξέρχονται της 

ζώνης τελικής κάλυψης  
o Διάνοιξη νέων γεωτρήσεων έτσι ώστε να καλυφθεί όλη η περιοχή με 

φρεάτια, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας «κάνναβος» φρεατίων, με 
απόσταση μεταξύ των, της τάξης των 50m. Oι τεχνικές 
προδιαγραφές των φρεατίων κατακόρυφης άντλησης είναι οι ίδιες με 
αυτές στη νέα λεκάνη απόθεσης που παρουσιάζονται σε επόμενη 
παράγραφο.  

o Επέκταση του οριζόντιου δικτύου μεταφοράς προκειμένου να 
μεταφέρεται και το βιοαέριο από τα νέα φρεάτια στην εγκατάσταση 
αξιοποίησής του.  

• Στην περιοχή Δέμα δεν προβλέπονται έργα βιοαερίοιυ, αφού πρόκειται για 
αποθέσεις αδρανών και επομένως δεν παράγεται βιοαέριο λόγω απουσίας 
οργανικού κλάσματος.  

137. Έργα εκτροπής και διαχείρισης ομβρίων  

• Περιοχή Κυττάρου Αθηνών: Στην περιοχή αυτή θα κατασκευαστούν 3 
περιμετρικές τάφροι, ορθογωνικής διατομής και πλάτους 1.0 m η καθεμία. Οι 
τάφροι στο σύνολο τους θα κινούνται σε απόσταση της τάξης του 0,30 – 0,40 
m από τον τοίχο συρματοκιβωτίων στήριξης των πρανών. Η πρώτη τάφρος 
προβλέπεται να ξεκινά από τα βόρεια του κυττάρου και κινείται προς τα δυτικά, 
στη συνέχεια θα στρίβει προς τα νότια και αφού δεχθεί την απορροής ανάντη 
υπολεκάνης, ακολουθεί τη δυτική πλευρά του κυττάρου. Στη συνέχεια θα 
στρίβει προς τα ανατολικά, ακολουθώντας εσωτερικό δρόμο του κυττάρου για 
να καταλήξει σε φρεάτιο από όπου η απορροή απομακρύνεται προς τον 
αποδέκτη. Η δεύτερη τάφρος θα ξεκινά επίσης από τα βόρεια του κυττάρου 
κινούμενη προς τα ανατολικά και στη συνέχεια θα στρίβει προς τα νότια, 
ακολουθώντας την ανατολική πλευρά του κυττάρου. Στο κατάντη τμήμα της, η 
τάφρος της ανατολικής πλευράς αντικαθίσταται με βαθμιδωτό ρείθρο πλάτους 
0,75 m. Στη συνέχεια και μετά από φρεάτιο που παραλαμβάνει το βαθμιδωτό 
ρείθρο, η τάφρος στρίβει προς τα δυτικά ακολουθώντας τον εσωτερικό δρόμο 
του κυττάρου και μετά από λίγα μέτρα εκβάλλει σε κοινό φρεάτιο με την πρώτη 
τάφρο. Τέλος, η τρίτη τάφρος θα καλύπτει περιμετρικά τη νότια πλευρά του 
κυττάρου, κινούμενη παράλληλα περιμετρικής οδού και τελικά καταλήγει σε 
φρεάτιο από όπου η ροή της θα διοχετευθεί προς τον τελικό αποδέκτη.  

• Περιοχή Δέμα: Στην περιοχή αυτή προτείνονται επίσης 3 τάφροι, ορθογωνικής 
διατομής και πλάτους 1,0 m η τάφρος της ανατολικής πλευράς και 0,50 m οι 
δύο τάφροι της δυτικής πλευράς. Η ανατολική τάφρος θα κινείται ακριβώς 
δίπλα στον τοίχο αντιστήριξης του πρανούς και παραλαμβάνει το μεγαλύτερο 
μέρος της απορροής της περιοχής Δέμα. Θα ξεκινά από το βορειότερο σημείο 
της περιοχής και θα καταλήγει σε φρεάτιο στο νοτιότερο σημείο, από όπου τα 
όμβρια θα διοχετεύονται προς τον τελικό αποδέκτη. Η πρώτη δυτική τάφρος 
θα κινείται προς τα βόρεια και θα καταλήγει σε φρεάτιο από όπου εκκινεί 
βαθμιδωτό ρείθρο πλάτους 0,40 m. Το βαθμιδωτό ρείθρο κινείται προς τα 
βορειοανατολικά, παράλληλα με το όριο της περιοχής του Δέματος για να 
καταλήξει στο πιο ανάντη σημείο της ανατολικής τάφρου. Η δεύτερη δυτική 
τάφρος θα κινείται προς τα νότια και αφού διέρχεται από πλάτωμα, στρίβει 
προς τα νοτιοανατολικά και στη συνέχεια καταλήγει σε φρεάτιο από όπου 
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εκκινεί βαθμιδωτό ρείθρο πλάτους 0,40 m. Το βαθμιδωτό ρείθρο κινείται προς 
τα νοτιοανατολικά, παράλληλα με το όριο του Δέματος για να καταλήξει στο 
πιο κατάντη σημείο της ανατολικής τάφρου.  

138. Έργα πρασίνου και άρδευσης  

• Πριν γίνει οποιαδήποτε φυτευτική εργασία πρέπει να απομακρυνθούν από το 
εργοτάξιο όλα τα χώματα που περιέχουν βλαβερές ουσίες, όπως λάδια, 
σκυρόδεμα, βενζίνη, και άλλα άχρηστα αντικείμενα, αφαιρώντας τα χώματα σε 
βάθος 15 εκ. ή μέχρι τη στάθμη στεγνότητας στις περιοχές που έχουν 
επηρεασθεί. Τα χώματα που έχουν επηρεασθεί να αντικατασταθούν με άλλα.  

• Η προκαταρκτική διαμόρφωση της επιφάνειας του εδάφους να γίνει με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να προετοιμάζει την τελική διαμόρφωση. Το χώμα που 
περισσεύει θα αφαιρείται ή θα αναδιαστρώνεται πριν από την προσθήκη 
λιπάσματος ή άλλου υλικού προσμείξεως πχ compost. Όπου το περισσεύον 
χώμα πρόκειται να αντικαθίσταται θα γίνεται πρόβλεψη ώστε, όταν αρχίσει η 
τελική διαμόρφωση, να μην υπάρχει έλλειμμα στο προδιαγραφόμενο βάθος 
χώματος του χώρου φύτευσης. Οι χωματουργικές εργασίες δε θα γίνονται όταν 
η περιεκτικότητα του χώματος σε υγρασία είναι τόσο μεγάλη, ώστε να γίνεται 
υπερβολική συμπίεση, ούτε όταν είναι τόσο στεγνό, ώστε να σηκώνεται 
σύννεφο σκόνης ή όταν οι σβόλοι δεν θα διαλύονται εύκολα. Θα προστίθεται 
νερό, εφόσον απαιτείται, ώστε να επιτυγχάνεται η ιδεώδης περιεκτικότητα 
υγρασίας για επίχωση και για φύτευση.  

• Η άρδευση των φυτεύσεων θα γίνεται με στάγδην άρδευση.  

• Το δίκτυο θα αποτελείται από αγωγούς μεταφοράς από πολυαιθυλένιο 
κατάλληλης διαμέτρου πίεσης 10 ατμοσφαιρών. Όταν οι αγωγοί διέρχονται 
κάτω από χώμα τοποθετούνται σε βάθος 70 εκατοστά. Για την προστασία των 
διανεμητοφόρων αγωγών όταν διέρχονται κάτω από δάπεδα κυκλοφορίας 
πεζών, τοποθετούνται εντός αγωγών προστασίας από PVC διατομής δύο 
φορές μεγαλύτερη από τη διατομή του σωλήνα, σε βάθος επίσης 70 εκατοστά. 
Οι επιφανειακοί αγωγοί θα είναι επίσης από πολυαιθυλένιο κατάλληλης 
διαμέτρου πίεσης 10 ατμοσφαιρών αλλά θα είναι εύκαμπτοι.  

• Οι ηλεκτροβάνες που θα εγκατασταθούν για την άρδευση του χώρου, θα είναι 
κατάλληλης διατομής και θα τοποθετηθούν εντός ειδικών φρεατίων. Πριν από 
κάθε ηλεκτροβάνα, εντός του φρεατίου της τοποθετείται σφαιρική χειροκίνητη 
βάνα μπίλιας κατάλληλης διατομής. Επίσης πριν από κάθε ηλεκτροβάνα, 
εντός του φρεατίου της τοποθετείται μειωτής πίεσης διατομής 1΄΄. Στον 
πυθμένα του φρεατίου τοποθετείται 10 εκ. χαλίκι για καλύτερη απορροή.  

139. Διαμόρφωση οδών πρόσβασης  

• Στις εργασίες αποκατάστασης θα γίνει τελική διαμόρφωση τμημάτων 
υφιστάμενης οδοποιίας που δεν είναι κατασκευασμένες καθώς και εργασίες 
αποκατάστασης των τμημάτων της οδοποιίας που θα χρειαστεί να 
τροποποιηθούν λόγω των εργασιών αποκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα στα 
έργα οδοποιίας θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες εργασίες:  

o Τελική διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση όλης της οδοποιίας στο 
ανατολικό όριο της περιοχής «Δέμα»  

o Αποκατάσταση, ανακατασκευή των ασφαλτοστρωμένων οδών στο 
νότιο και δυτικό τμήμα της περιοχής κυττάρου Αθηνών. Οι εργασίες 
αυτές είναι επιβεβλημένες καθώς λόγω της εφαρμογής της τελικής 
κάλυψης επί του υφιστάμενου αναγλύφου το παρακείμενο στην οδό 
αυτή δίκτυο ομβρίων υδάτων θα καλυφθεί από τα αναγκαία έργων 
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αντιστήριξης της τελικής κάλυψης. Συνεπώς τμήμα της υφιστάμενης 
οδού πρέπει να ανακατασκευαστεί και να καλυφθεί από νέα τάφρο 
ομβρίων υδάτων  

• Ταυτόχρονα θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης πιθανών 
φθορών στις υφιστάμενες οδοποιίες των περιοχών αποκατάστασης που έχουν 
προκληθεί για διάφορους λόγους όπως κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, 
καθιζήσεις απορριμματικού αναγλύφου κ.α.  

• Το δίκτυο οδοποιίας θα έχει μια τουλάχιστον λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 4m 
με μέγιστη κατά μήκος κλίση 8%. Θα περιλαμβάνει υπόβαση, βάση και 
ερείσματα, ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας και 
ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτική αντιολισθηρή στρώση.  

• Εργασίες ηλεκτροφωτισμού: Θα εκτελεστούν εργασίες για τον ηλεκτροφωτισμό 
τόσο της οδοποιίας όσο και του αναγλύφου. Ο ηλεκτροφωτισμός θα γίνει με 
την εγκατάσταση ιστών με κατάλληλα φωτιστικά σώματα.  

 
➢ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΑΚ 
140. Ισχύουν οι όροι 126 – 128 

 
➢ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
141. Ισχύουν οι όροι 126 – 128 

 
➢ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 
142. Ισχύουν οι όροι 126 – 128 
143. Μετά το πέρας της περιόδου λειτουργίας, οι Φ/Β σταθμοί να αποξηλωθούν και 

τα υλικά αποξήλωσης να οδηγηθούν προς ανακύκλωση.  
144. Λόγω του ότι τα εν λόγω έργα θα εδρασθούν επί των αποκατεστημένων 

απορριμματικών αναγλύφων του ΧΑΔΑ Άνω Λιοσίων και των ΧΥΤΑ Ι & ΙΙ Άνω 
Λιοσίων, στην περίπτωση που η λειτουργία των Φ/Β έργου τερματιστεί, θα πρέπει 
να εφαρμοστεί μία σειρά έργων αποκατάστασης προκείμενου να επανέλθει το 
τοπίο και τα χαρακτηριστικά της περιοχής στην αρχική τους κατάσταση.  

145. Τα έργα αποκατάστασης να περιλαμβάνουν κυρίως φυτευτική αποκατάσταση 
στην περιοχή των έργων, σε συμφωνία με τα έργα φυτεύσεων των 
αποκατεστημένων χώρων.  
 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ή ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
➢ ΓΕΝΙΚΑ  
146. Σε περίπτωση συμβάντος που συνεπάγεται περιβαλλοντική ζημία ή άμεση 

απειλή αυτής εξαιτίας του έργου, κατά την έννοια του Π.Δ. 148/2009 όπως 
εκάστοτε ισχύει, να τηρούνται τα ακόλουθα:  

• Ο φορέας του έργου ενημερώνει άμεσα τα αρμόδια όργανα περιβαλλοντικού 
ελέγχου, όπως το Σώμα Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ και την Δ/νση 
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, αναλόγως της 
σημασίας της ζημίας κατά τα προβλεπόμενα από την παρ. 1 του άρθρου 6 του 
Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190Α) όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση συμβάντος 
που συνεπάγεται κίνδυνο ρύπανσης επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων θα 
πρέπει να ενημερώνεται και η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής.  

• Ο φορέας του έργου λαμβάνει άμεσα μέτρα για τον περιορισμό των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων του είδους.  
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• Σε περίπτωση ανεπάρκειας των άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του συμβάντος, ο φορέας του έργου προτείνει Σχέδιο 
Συμμόρφωσης συνοδευόμενο από σχετικό Φάκελο με τις απαραίτητες 
αναλυτικές πληροφορίες («Φάκελο Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης»). Η 
αρμόδια Αρχή του Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190Α) όπως εκάστοτε ισχύει, 
επιβάλλει δια της προβλεπόμενης από το εν λόγω Π.Δ. απόφασης στο φορέα 
του έργου τη λήψη των κατάλληλων συμπληρωματικών μέτρων, τα οποία αυτή 
θεωρεί αναγκαία για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
την αποφυγή άλλων συμβάντων του είδους.  

• Η αρμόδια Αρχή δύναται να επιβάλλει με δική της πρωτοβουλία Σχέδιο 
Συμμόρφωσης σε περίπτωση που ο φορέας του έργου δεν προβεί εγκαίρως 
σε υποβολή σχετικής πρότασης ή αυτή κριθεί ανεπαρκής.  

147. Ο φορέας του έργου οφείλει να καταρτίσει αναλυτικό σχέδιο αντιμετώπισης μη 
κανονικών συνθηκών λειτουργίας, όπως: πυρκαγιά, προβλήματα λειτουργίας των 
ΜΕΣ/ ΜΕΥΑ ή των εγκαταστάσεων απορρύπανσης των απαερίων, προσωρινή 
αδυναμία διάθεσης υπολειμμάτων στον ΧΥΤΑ/Υ κ.λπ.  

 
➢ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
148. Για την αντιμετώπιση του ενδεχομένου προσέλευσης πολύ μεγαλύτερου 

φορτίου απορριμμάτων, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για :  

• Ταυτόχρονη απόθεση απορριμμάτων στην στέψη και στο «πόδι» του πρανούς 
του μετώπου εργασίας  

• Επέκταση του μετώπου απόρριψης των απορριμμάτων. Δημιουργία 
εφεδρικού μετώπου απόθεσης  

• Ελεγχόμενος ρυθμός προσέλευσης των φορτίων με αναμονή των οχημάτων 
στο χώρο αναμονής της εισόδου καθώς και κατά μήκος της εσωτερικής οδού 
πρόσβασης που οδηγεί στο μέτωπο εργασίας.  

• Έκτακτη μίσθωση επιπλέον μηχανημάτων  
 

➢ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ  
149. Για την αντιμετώπιση και τη μείωση των επιπτώσεων περιστατικού πυρκαγιάς, 

που μπορεί να είναι είτε ανοικτή φωτιά στην επιφάνεια των απορριμμάτων ή εστία 
στο εσωτερικού του απορριμματικού όγκου, θα πρέπει να κατ’ ελάχιστο να γίνουν 
τα κάτωθι :  

• Άμεση κλήση της πυροσβεστικής.  

• Άμεση κινητοποίηση όλων των πυροσβεστικών μέσων του Χ.Υ.Τ.Α. 

• Αποκοπή, απομόνωση της εστίας από τα εισερχόμενα φορτία. 

• Το σημείο εκφόρτωσης θα πρέπει να μεταφερθεί σε άλλη θέση και σε ασφαλή 
απόσταση από το μέτωπο της φωτιάς. 

• Η εστία της φωτιάς θα πρέπει να καλυφθεί με χώμα ώστε να σβήσει αρχικά η 
φλόγα. 

• Στη συνέχεια θα πρέπει όλο το καιγόμενο τμήμα να εκσκαφεί με τα υπάρχοντα 
ερπυστριοφόρα μηχανήματα (συμπιεστές ή μπουλντόζες) και να διαστρωθεί 
σε στρώσεις των 10 περίπου εκατοστών επάνω σε χωματοκαλυμένες 
περιοχές. 

• Το καιγόμενο διαστρωμένο υλικό θα πρέπει τότε να σβηστεί στη συνέχεια με 
νερό ή και με χρήση ειδικού αφρού που χρησιμοποιείται για την κατάσβεση 
πυρκαγιών.  
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• Η περιοχή όπου σβήστηκε η φωτιά θα πρέπει να παρακολουθείται (αν 
απαιτείται, ορισμός ειδικής βάρδιας φύλαξης). Μόνο εάν μετά από χρονικό 
διάστημα δύο ημερών δεν παρατηρείται κανένα ίχνος φωτιάς μπορεί να 
συνεχιστούν οι αποθέσεις σε αυτήν την περιοχή.  

150. Άλλα έργα που κατά περίπτωση μπορεί να εφαρμοστούν είναι:  

• Απομόνωση του καιόμενου τμήματος με δύο λωρίδες μπαζών και κατάσβεσή 
του.  

• Διακοπή της άντλησης βιοαερίου και της λειτουργίας του πυρσού καύσης.  

• Απομόνωση περιοχών στις οποίες ενδέχεται να έχουν εντοπιστεί - κατά 
καιρούς - διαφυγές βιοαερίου.  

• Λειτουργία εφεδρικού μετώπου.  
151. Συνιστάται η χρήση αναπνευστικών συσκευών και αντιπυρικών στολών για όλη 

την ομάδα που λαμβάνει μέρος στην κατάσβεση, λόγω της έντονης παρουσίας 
καπνού και επικινδύνων αερίων ρύπων στην περιοχή. 

 
➢ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ  
152. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων 

ομβρίων λόγω συνεχόμενης βροχόπτωσης, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για :  

• Ελαχιστοποίηση της ποσότητας των ομβρίων που οδηγούνται στο σύστημα 
συλλογής των στραγγισμάτων, με κατάλληλες διόδους - αναχώματα - 
παροχέτευσης των ομβρίων εκτός του μετώπου εργασίας.  

• Ύπαρξη αποθηκευτικού χώρου στραγγισμάτων.  

• Κατάλληλες κλίσεις των περατωμένων πρανών και των ταμπανιών πάνω από 
το χείλος ώστε τα όμβρια να απορρέουν και να συλλέγονται από την 
περιμετρική τάφρο.  
 

➢ ΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 
153. Εφόσον εντοπιστεί διαρροή στραγγισμάτων σε κάποια δειγματοληψία σε 

υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα, ο κύριος του έργου πρέπει:  

• να παρακολουθεί - με δειγματοληψίες - σε καθημερινή βάση το συγκεκριμένο 
σημείο που εντοπίστηκε η διαρροή, για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο λάθους, 
ή τυχαίας διαρροής. Ταυτόχρονα θα πρέπει να απομακρύνονται, όσο 
περισσότερα στραγγίσματα είναι δυνατόν από το χώρο και να ελαχιστοποιηθεί 
η επανακυκλοφορία, ώστε να πέσει το ύψος των στραγγισμάτων. Αυτό θα 
γίνεται συνεχώς, μέχρι να εντοπισθεί ακριβώς η φύση του προβλήματος και να 
υλοποιηθεί μία τεχνική αντιμετώπισής του.  

• Στο βαθμό που εντοπισθεί μόνιμο πρόβλημα, ο κύριος του έργου πρέπει να 
εκπονήσει, το συντομότερο δυνατό, αναλυτική μελέτη ακριβούς 
προσδιορισμού της φύσης και της έκτασης του προβλήματος και εντοπισμού 
της πηγής της ρύπανσης ή του σημείου διαρροής. Στην ίδια έκθεση πρέπει να 
προτείνονται επανορθωτικά μέτρα, τα οποία θα εντάσσονται σε δύο πιθανές 
κατευθύνσεις:  

α) τεχνικές επέμβασης στην πηγή ρύπανσης με στόχο να αποκατασταθεί 
κάθε δυσλειτουργία και να κλείσει το σημείο διαρροής και 

β) καταπολέμηση της ρύπανσης στο σημείο που αυτή εκδηλώνεται και 
μείωση της πιθανής εξάπλωσής της. 
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➢ ΔΙΑΦΥΓΕΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
154. Στο βαθμό που εντοπισθεί διαρροή του βιοαερίου, προτείνονται τα ακόλουθα 

μέτρα:  

• Στο σημείο εντοπισμού της διαρροής να διανοιχθεί κατάλληλο όρυγμα (τρύπα), 
η οποία να χαλικωθεί, και με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί μία δίοδος 
εκτόνωσης του βιοαερίου  

• Αν η διαρροή εντοπισθεί σε φρεάτιο monitoring ο κύριος του έργου πρέπει να 
παρακολουθεί - με δειγματοληψίες - σε καθημερινή βάση το συγκεκριμένο 
σημείο που εντοπίστηκε η διαρροή, για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο λάθους 
ή τυχαίας διαρροής. 

• Αν η διαρροή εντοπισθεί κοντά σε κάποιο κτίριο ή άλλο κλειστό χώρο, η 
περιοχή πρέπει να απομονωθεί άμεσα, από ανθρώπινη παρέμβαση. Στη 
συνέχεια πρέπει να παρακολουθείται καθημερινά για να αποκλειστεί το 
ενδεχόμενο λάθους ή τυχαίας διαρροής. Στο βαθμό που η διαρροή είναι 
μόνιμη, η μεθοδολογία αντιμετώπισης είναι όπως και πριν. 

• Σε κάθε περίπτωση - κι εφόσον δεν εντοπίζεται διαρροή κοντά στον πυρσό 
καύσης του βιοαερίου, είναι θετική η αύξηση της υποπίεσης άντλησης από τα 
φρεάτια για να μειωθούν οι ποσότητες βιοαερίου που διαφεύγουν.  

 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ 

ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
155. Το γήπεδο του έργου θα πρέπει να διαθέτει περιμετρική περίφραξη, η οποία θα 

διατηρείται σε καλή κατάσταση, προς αποφυγή εισόδου μη εξουσιοδοτημένων 
ατόμων και πανίδας, και περιορισμό της αέριας μεταφοράς αποβλήτων εκτός του 
γηπέδου.  

156. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιάς και διάδοσής της σε εκτάσεις 
πέριξ του έργου να υφίσταται εν λειτουργία σύστημα πυρανίχνευσης και 
πυρόσβεσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τις 
προβλέψεις της μελέτης πυροπροστασίας που συνοδεύει το Πιστοποιητικό 
Πυροπροστασίας.  

157. Να συντηρείται η βλάστηση που έχει φυτευθεί στους χώρους του έργου για 
λόγους αισθητικής και περιβαλλοντικής βελτίωσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
λειτουργίας του, με τις απαραίτητες εργασίες φυτοτεχνικής φροντίδας, όπως 
λιπάνσεις και άρδευση κατά τους ξηρούς μήνες, ενώ τα ξηραμένα άτομα 
βλάστησης θα πρέπει να αντικαθίστανται με νέα.  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
➢ ΓΕΝΙΚΑ 
158. Ο φορέας του έργου να υποβάλλει το Φεβρουάριο κάθε έτους στην αρμόδια 

περιβαλλοντική αρχή πληροφορίες βάσει των αποτελεσμάτων της 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης της κάθε Μονάδας και να υποβάλλει κατά το 
πρώτο έτος το σύνολο των οριακών τιμών εκπομπών και των τιμών αναφοράς, οι 
οποίες θα επιτρέπουν τον έλεγχο της τήρησης των όρων αδειοδότησης και τη 
σύγκριση με τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ. 

159. Ο φορέας του έργου να καταρτίσει και να διατηρεί στο αρχείο του σχέδιο για τις 
μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας (προσωρινή διακοπή/ παύση λειτουργίας, 
διαρροές, ελαττωματική λειτουργία, κλπ) λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα 
του όρους 146 - 154 της παρούσας απόφασης. 
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160. Τα στοιχεία που συλλέγονται από το πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης κάθε εγκατάστασης, να καταχωρούνται σε ειδικό λογισμικό 
διαχείρισης δεδομένων, κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε 
συγκεκριμένης εγκατάστασης εντός της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής. 

161. Για τις μετρήσεις/αναλύσεις των περιβαλλοντικών παραμέτρων να 
ακολουθούνται πρότυπες ή διεθνώς αποδεκτές μέθοδοι και τα αποτελέσματα τους 
να καταγράφονται σε ηλεκτρονικά αρχεία. Όλα τα στοιχεία του προγράμματος 
παρακολούθησης να φυλάσσονται στις μελετώμενες εγκαταστάσεις και να 
βρίσκονται στη διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας οποτεδήποτε ζητηθούν. 

 
➢ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΧΥΤΑ Ι & ΙΙ ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
162. Συλλογή Μετεωρολογικών δεδομένων. Να πραγματοποιείται συστηματική 

καταγραφή, μέσω αυτόματου συστήματος, των παρακάτω μετεωρολογικών 
παραμέτρων: 

 
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΦΑΣΗ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Ύψος ατμοσφαιρικών 
κατακρημνισμάτων 

Καθημερινά, επιπλέον των μηνιαίων 
τιμών 

Θερμοκρασία  
(ανώτερη, κατώτατη, 14.00 h ΩΚΕ) 

Μηνιαίος μέσος όρος 

Διεύθυνση και ένταση κυριαρχούντος 
ανέμου 

Δεν απαιτείται 

Εξάτμιση (λυσίμετρο ή άλλες 
κατάλληλες μεθόδους) 

Καθημερινά, επιπλέον των μηνιαίων 
τιμών 

Ατμοσφαιρική υγρασία (14.00 h ΩΚΕ) Μηνιαίος μέσος όρος 

 
163. Έλεγχος υπογείων και επιφανειακών υδάτων. Οι μετρούμενες παράμετροι και η 

συχνότητα μετρήσεων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Στάθμη υπογείων υδάτων Ανά εξάμηνο 

Σύνθεση υπογείων υδάτων Ανά εξάμηνο 

Όγκοι επιφανειακών απορρεόντων 
υδάτων 

Ανά εξάμηνο 

Σύσταση επιφανειακών απορρεόντων 
υδάτων 

Ανά εξάμηνο 

 
Οι παράμετροι που είναι απαραίτητο να εξετάζονται επίσης ανα εξάμηνο για τον 
χαρακτηρισμό των υπόγειων υδάτων είναι: στάθμη, οσμές, θολερότητα, pH, 
βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5), χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD), 
ολικός οργανικός άνθρακας (TOC), διαλυμένο οξυγόνο (DO), αμμωνιακό άζωτο 
ΝΗ4-Ν), νιτρικά (ΝΟ3-Ν), νιτρώδη (ΝΟ2-Ν) οργανικό άζωτο, Cl, θειικά (SO4

=), 
φθόριο (F), αγωγιμότητα, θερμοκρασία, φαινόλες, πτητικά κυανίδια, Pb, Cu, Hg, 
As, Ni, Cd, Zn, φθορίδια, φωσφορικά, ολικά στερεά, αιωρούμενα στερεά, 
διαλυμένα στερεά, μικροβιακές παράμετροι, πετρέλαιο / υδρογονάνθρακες. 

164. Έλεγχος στραγγισμάτων. Οι παράμετροι που θα προσδιορίζονται κατά την 
περιβαλλοντική παρακολούθηση στα δείγματα είναι pH, οσμές, θολερότητα, 
βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5), χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD), 
ολικός οργανικός άνθρακας (TOC), διαλυμένο οξυγόνο (DO), αμμωνιακό άζωτο 
(ΝΗ4-Ν), νιτρικά (ΝΟ3-Ν), νιτρώδη (ΝΟ2-Ν), οργανικό άζωτο, Cl, θειικά (SO4

=), 
φθόριο (F), αγωγιμότητα, θερμοκρασία, φαινόλες, πτητικά κυανίδια, Pb, Cu, Hg, 
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As, Ni, Cd, Ζn, φθορίδια, φωσφορικά, ολικός φώσφορος, ολικά στερεά, 
αιωρούμενα στερεά, διαλυμένα στερεά. Η συχνότητα των δειγματοληψιών και 
αναλύσεων για τον όγκο και την σύνθεση των στραγγισμάτων γίνεται ανά εξάμηνο. 
Επιπρόσθετα, δείγματα να λαμβάνονται από τα διάφορα υποσυστήματα της 
Μ.Ε.Σ. Λιοσίων. Ειδικότερα θα λαμβάνονται τρία δείγματα. Τα πρώτο δείγμα θα 
λαμβάνεται από το φρεάτιο εισόδου πριν την δεξαμενή εξισορρόπησης – αερισμού 
και το δεύτερο πριν την μονάδα αντίστροφης ώσμωσης και σε αυτά θα μετράται η 
συγκέντρωση των στερεών (MLSS) και ο δείκτης καθιζησιμότητας ή δείκτης όγκου 
λάσπης S.V.I. (Sludge Volume Index). Το τρίτο δείγμα να λαμβάνεται από την 
δεξαμενή προϊόντος Ώσμωσης – Εξάτμισης και από την Δεξαμενή Άρδευσης.  
Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η σύσταση των παραγόμενων στραγγισμάτων και θα 
προκύπτουν συμπεράσματα από την σύγκριση των αποτελεσμάτων, για την 
χρονική εξέλιξη που παρουσιάζει η σύσταση των παραγόμενων στραγγισμάτων 
και θα ελέγχεται κάθε φορά η απόδοση της ΜΕΣ. 

165. Έλεγχος διαφυγών βιοαερίου. Τα συστατικά του βιοαερίου που μετρούνται σε 
μακροπρόθεσμη βάση είναι: μεθάνιο, οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο 
του άνθρακα, υδρόθειο, υδρογόνο, υδροκυάνιο, διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του 
αζώτου, χλώριο, ολικό χλώριο, ολικό φθόριο, ολικό θείο, άζωτο, βενζόλιο, 
χλωροαιθάνιο. Η συχνότητα δειγματοληψίας των δυνητικών εκπομπών αερίων 
κατά τη φάση μετέπειτα φροντίδας γίνεται ανά εξάμηνο.  
Επίσης, σε ετήσια συχνότητα δείγματα από κάθε γεώτρηση να αποστέλλονται για 
χρωματογραφική ανάλυση. Οι παράμετροι που θα μετρώνται να είναι εκτός των 
κυρίως παραμέτρων οι εξής: βενζόλιο, χλωροαιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, 
πεντάνιο, κυκλοεξάνιο, εξάνιο, επτάνιο, οκτάνιο, ισοπροπυλοβενζόλιο, 
αιθυλοβενζόλιο, τολουόλη, ξυλόλη, διχλωρομεθάνιο, χλωροβενζόλιο, υδρόθειο, 
διχλωροβινύλιο. 
Η παρακολούθηση του βιοαερίου στα επανδρωμένα κτίρια να είναι συνεχής από 
μόνιμα εγκατεστημένα συστήματα. Να υπάρχει μέριμνα για την προστασία των 
κτιρίων από τυχόν διαφυγή βιοαερίου.  
Η παρακολούθηση του βιοαερίου από το φορέα του έργου σταματά με την παύση 
λειτουργίας των έργων και όταν η μέγιστη συγκέντρωση του βιοαερίου παραμένει 
κάτω από 1% κ.ο. και του διοξειδίου του άνθρακα κάτω από 1,5% κ.ο. 
μετρούμενων σε όλα τα σημεία παρακολούθησης του ΧΥΤΑ και σε μία περίοδο 
εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, λαμβανομένων τουλάχιστον σε 4 διαφορετικές 
χρονικές περιόδους. 

166. Έλεγχος καθιζήσεων - όγκου υγειονομικής ταφής. Η μέθοδος παρακολούθησης 
των καθιζήσεων συνίσταται στην εγκατάσταση ενός δικτύου “μαρτύρων” ελέγχου, 
σε συνδυασμό με ορισμένες αφετηρίες χωροστάθμησης (repers). Η συχνότητα 
μετρήσεων στους μάρτυρες προτείνεται να γίνεται ετησίως κατά τη φάση της 
μεταφροντίδας. Οι μετρήσεις των καθιζήσεων σταματούν όταν η διαφορά μεταξύ 
δύο γειτνιαζόντων μαρτύρων καθίζησης είναι μικρότερη της οριακής τιμής του 
εξαμήνου. 

 
➢ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ (υφιστάμενα κύτταρα, έκτακτο κύτταρο και νέα κύτταρα) 
167. Συλλογή Μετεωρολογικών δεδομένων. Να πραγματοποιείται συστηματική 

καταγραφή, μέσω αυτόματου συστήματος, των παρακάτω μετεωρολογικών 
παραμέτρων: 
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ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΦΑΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΑΣΗ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Ύψος ατμοσφαιρικών 
κατακρημνισμάτων 

Καθημερινά 
Καθημερινά, επιπλέον των 

μηνιαίων τιμών 

Θερμοκρασία  
(ανώτερη, κατώτατη, 14.00 h 
ΩΚΕ) 

Καθημερινά Μηνιαίος μέσος όρος 

Διεύθυνση και ένταση 
κυριαρχούντος ανέμου 

Καθημερινά Δεν απαιτείται 

Εξάτμιση (λυσίμετρο ή άλλες 
κατάλληλες μεθόδους) 

Καθημερινά 
Καθημερινά, επιπλέον των 

μηνιαίων τιμών 

Ατμοσφαιρική υγρασία (14.00 h 
ΩΚΕ) 

Καθημερινά Μηνιαίος μέσος όρος 

 
168. Έλεγχος υπογείων υδάτων. Οι μετρούμενες παράμετροι και η συχνότητα 

μετρήσεων πραγματοποιούνται ως εξής:  

• Ποσοτικές παράμετροι: Στάθμη υπογείων υδάτων: Πραγματοποιείται μία (1) 
μέτρηση στάθμης υπογείων υδάτων / εξάμηνο, στις υφιστάμενες τέσσερις (4) 
γεωτρήσεις ελέγχου, (μία (1) ανάντη και τρεις (3) κατάντη), ήτοι οκτώ (8) 
μετρήσεις / έτος (2 Χ 4) για το σύνολο του ΧΥΤΑ.  

• Ποιοτικές παράμετροι: Πραγματοποιούνται δύο (2) δειγματοληψίες – 
αναλύσεις ανά εξάμηνο για κάθε μία από τις υφιστάμενες τέσσερις (4) 
γεωτρήσεις ελέγχου ήτοι δέκα έξι (16) δειγματοληψίες-αναλύσεις / έτος (2 Χ 4 
Χ 2). Ειδικότερα, παρακολουθούνται οι ακόλουθες παράμετροι:  
o φυσικές παράμετροι: pH, θερμοκρασία, αγωγιμότητα, θολερότητα, 

διαλυμένα στερεά, αιωρούμενα στερεά.  
o Οργανικές παράμετροι: διαλυμένο οξυγόνο, βιοχημικά απαιτούμενο 

οξυγόνο, χημικά απαιτούμενο οξυγόνο, ολικός οργανικός άνθρακας, 
οργανικό άζωτο.  

o Χημικές παράμετροι: αμμωνιακά, νιτρώδη νιτρικά, ολικό άζωτο, ολικός 
φώσφορος, φωσφορικά, χλωριούχα, φθορίδια, θειικά, φθόριο, αργίλιο, 
αντιμόνιο, βόριο, χρώμιο, σίδηρος, μαγγάνιο, σελήνιο, φαινόλες, 
κυανιούχα, αρσενικό, κάδμιο, χαλκός, μόλυβδος, υδράργυρος, νικέλιο, 
ψευδάργυρος.  

o Μικροβιολογικές παράμετροι: αερόβιοι μικροοργανισμοί στους 22°C και 
στους 37°C, κολοβακτηριοειδή, Escherichiacoli και Intestinal 
Enterococci.  

• Κατά τη δειγματοληψία λαμβάνονται δύο (2) δείγματα από τις γεωτρήσεις: 
ένα (1) από την επιφάνεια του υδροφόρου ορίζοντα και ένα (1) από βάθος 5 
m κάτω από την στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα.  

• Συνολικά οι δειγματοληψίες των υπόγειων υδάτων να τελούνται με την 
πρότυπη μέθοδο ISO 5667-11 και σύμφωνα με τον όρο 13.10 της ΕΠΟ 
36395/ 25.8.2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, μετά από 
επαρκή άντληση του υδροφόρου ορίζοντα (ποσότητα ίση με τρεις στήλες 
νερού κάθε υδρογεώτρησης), ώστε να λαμβάνονται αντιπροσωπευτικά 
δείγματα και να διερευνηθεί η πιθανή επιβάρυνση του υπόγειου νερού.  

• Σε περίπτωση διαπίστωσης επιβάρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα, να 
ενημερώνεται ο φορέας του έργου ώστε να προχωρήσει άμεσα σε 
συστηματικό περιβαλλοντικό έλεγχο (πύκνωση δικτύου παρακολούθησης με 
ανόρυξη νέων υδρογεωτρήσεων), με σκοπό την άντληση των απαραίτητων 
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δεδομένων για την πραγματοποίηση περιβαλλοντικής αποκατάστασης – 
απορρύπανσης. Σε περίπτωση διαπίστωσης ρύπανσης να ειδοποιείται 
άμεσα από τον Φορέα του Έργου η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.  

• Όσον αφορά, τον έλεγχο της σύστασης των υπογείων υδάτων, αυτός 
διεξάγεται με τη χρήση δειγματολήπτη για τη λήψη δειγμάτων από μεγάλα 
βάθη.  

• Στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής τη δεδομένη χρονική στιγμή, υπάρχουν επτά 
γεωτρήσεις υπογείων υδάτων. Η υφιστάμενη γεώτρηση στη θέση Δ μπορεί 
να αξιοποιηθεί για τον έλεγχο τυχόν διαρροών και από τα νέα κύτταρα. Οι 
υφιστάμενες γεωτρήσεις στις θέσεις Β και Γ, λόγω της κατασκευής των νέων 
κυττάρων, θα αντικατασταθούν από νέες γεωτρήσεις, οι οποίες θα 
χωροθετηθούν σε νέες θέσεις Β1 και Γ1, όπως φαίνεται στο σχέδιο 9 που 
συνοδεύει την ΜΠΕ.  

• Οι ανάντη γεωτρήσεις στις θέσεις Δ) και Ζ) θα λειτουργούν ως γεωτρήσεις 
αναφοράς και οι κατάντη ως ελέγχου. Στις γεωτρήσεις αυτές υπάρχουν 
πιεζόμετρα. 

• Σύμφωνα με την παρ. Δ.3.5. της ΚΥΑ ΕΠΟ 135831/3.12.2003, όπως 
τροποποιήθηκε από την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/90576/5768/30-01-2020 «θα πρέπει να 
ανορυχθούν δύο (2) τουλάχιστον φρέατα δειγματοληψίας στην άμεση 
γειτονία της λιμνοδεξαμενής (lagoon) συγκέντρωσης στραγγισμάτων, σε 
κατάλληλα σημεία της περιμέτρου της, και μέχρι βάθους που υπερβαίνει κατά 
5m τουλάχιστον αυτό του χαμηλότερου σημείου του πυθμένα της, με σκοπό 
τον έλεγχο τυχόν διαρροών στραγγισμάτων δια των τοιχωμάτων της 
λιμνοδεξαμενής». Τα εν λόγω φρέατα, δεδομένου ότι στην περιοχή της 
λιμνοδεξαμενής, θα κατασκευαστούν τα νέα κύτταρα, θα καταργηθούν, 
εφόσον καταργείται και η λιμνοδεξαμενή. 

• Σύμφωνα με τους περ. όρους Δ3.2, Δ3.3, Δ3.4 και Δ3.5 της 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/90576/5768/30-01-2020, οι γεωτρήσεις δειγματοληψίας του 
έργου εντός της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνουν και τις 
γεωτρήσεις Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, και γεώτρηση «Θερμοκήπιο». 

169. Έλεγχος επιφανειακών υδάτων:  

• Ο έλεγχος των επιφανειακών υδάτων γίνεται σε τρία (3) κατ’ ελάχιστον 
σημεία, ένα (1) ανάντη και δύο (2) κατάντη. Παράλληλα δείγματα θα πρέπει 
να λαμβάνονται κι από ενδεχόμενες επιφανειακές συγκεντρώσεις ομβρίων σε 
διάφορα σημεία του χώρου. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να μετρώνται:  

• Ποσοτικές παράμετροι: Όγκος παραγόμενων επιφανειακών υδάτων: 
Πραγματοποιούνται τρεις (3) μετρήσεις, (μία (1) ανάντη και δύο (2) κατάντη) / 
τρίμηνο, ήτοι δώδεκα (12 ) μετρήσεις / έτος (3 Χ 4).  

• Ποιοτικές παράμετροι: Πραγματοποιούνται τρεις (3) δειγματοληψίες – 
αναλύσεις, (μία (1) ανάντη και δύο (2) κατάντη) / τρίμηνο, ήτοι δώδεκα (12 ) 
δειγματοληψίες - αναλύσεις / έτος (3 Χ 4). Ειδικότερα, παρακολουθούνται οι 
ακόλουθες παράμετροι:  
o φυσικές παράμετροι: pH, θερμοκρασία, αγωγιμότητα, θολερότητα, 

διαλυμένα στερεά, αιωρούμενα στερεά.  
o Οργανικές παράμετροι: διαλυμένο οξυγόνο, βιοχημικά απαιτούμενο 

οξυγόνο, χημικά απαιτούμενο οξυγόνο, ολικός οργανικός άνθρακας, 
οργανικό άζωτο.  
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o Χημικές παράμετροι: αμμωνιακά, νιτρώδη, νιτρικά, ολικό άζωτο, ολικός 
φώσφορος, φωσφορικά, χλωριούχα, θειικά, φθόριο, αργίλιο, αντιμόνιο, 
βόριο, χρώμιο, σίδηρος, μαγγάνιο, σελήνιο, φαινόλες, κυανιούχα, 
αρσενικό, κάδμιο, χαλκός, μόλυβδος, υδράργυρος, νικέλιο, 
ψευδάργυρος.  

o μικροβιολογικές παράμετροι: αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C και 
στους 37°C, κολοβακτηριοειδή, Escherichia Coli και Intestinal 
Enterococci.  

170. Έλεγχος στραγγισμάτων: Οι παράμετροι που αναλύονται για την 
παρακολούθηση της σύστασης των στραγγισμάτων και η συχνότητα των 
μετρήσεων έχουν ως εξής:  

• Ποσοτικές παράμετροι: Όγκος παραγόμενων στραγγισμάτων: μία (1) 
μέτρηση / εξάμηνο στο φρεάτιο του ΧΥΤΑ Φυλής, ήτοι 2 μετρήσεις/έτος.  

• Ποιοτικές παράμετροι: Πραγματοποιείται μία (1) μέτρηση / εξάμηνο, ήτοι 2 
μετρήσεις/έτος.  
o φυσικές παράμετροι: pH, θερμοκρασία, αγωγιμότητα, θολερότητα, 

διαλυμένα στερεά, αιωρούμενα στερεά, ολικά στερεά.  
o Οργανικές παράμετροι: διαλυμένο οξυγόνο, βιοχημικά απαιτούμενο 

οξυγόνο, χημικά απαιτούμενο οξυγόνο, ολικός οργανικός άνθρακας, 
οργανικό άζωτο.  

o Χημικές παράμετροι: αμμωνιακά, νιτρώδη, νιτρικά, ολικός φώσφορος, 
φωσφορικά, χλωριούχα, θειικά, πτητικά κυανίδια, , φθορίδια, φθόριο, 
αργίλιο, αντιμόνιο, βόριο, χρώμιο τρισθενές, χρώμιο εξασθενές, σίδηρος, 
μαγγάνιο, σελήνιο, φαινόλες, κυανιούχα, αρσενικό, κάδμιο, χαλκός, 
μόλυβδος, υδράργυρος, νικέλιο, ψευδάργυρος.  

o Μικροβιολογικές παράμετροι: αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C και 
στους 37°C, κολοβακτηριοειδή, Escherichia Coli και Intestinal 
Enterococci.  

Επιπρόσθετα, δείγματα να λαμβάνονται από τα διάφορα υποσυστήματα της 
Μ.Ε.Σ. Φυλής και την κινητή. Ειδικότερα από το αντλιοστάσιο ανύψωσης 
στραγγισμάτων, θα λαμβάνονται τέσσερα δείγματα. Τα πρώτο δείγμα θα 
λαμβάνεται πριν την πρώτη δεξαμενή καθίζισης και τα άλλο πριν τις μονάδες 
αντίστροφης ώσμωσης και σε αυτά θα μετράται η συγκέντρωση των στερεών 
(MLSS) και ο δείκτης καθιζησιμότητας ή δείκτης όγκου λάσπης S.V.I. (Sludge 
Volume Index). Το τρίτο και τέταρτο δείγμα θα λαμβάνονται από την δεξαμενή 
προϊόντος Ώσμωσης – Εξάτμισης και από την Δεξαμενή Άρδευσης.  
Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η σύσταση των παραγόμενων στραγγισμάτων και 
θα προκύπτουν συμπεράσματα από την σύγκριση των αποτελεσμάτων, για την 
χρονική εξέλιξη που παρουσιάζει η σύσταση των παραγόμενων στραγγισμάτων 
και θα ελέγχεται κάθε φορά η απόδοση της ΜΕΣ. 

171. Έλεγχος διαφυγών βιοαερίου: Για την ποιότητα και ποσότητα του παραγόμενου 
βιοαερίου, θα γίνονται μετρήσεις για κάθε φρεάτιο συλλογής βιοαερίου, αλλά και 
συνολικά πριν από τον πυρσό καύσης του βιοαερίου. Οι μετρούμενες παράμετροι 
και η συχνότητα των μετρήσεων είναι οι εξής: 

 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Μεθάνιο, Διοξείδιο του Άνθρακα, 
Υδρόθειο, Οξυγόνο, Μονοξείδιο 
του Άνθρακα 

Ανά εξάμηνο από όλα τα σημεία 
δειγματοληψίας (φρεάτια 

παρακολούθησης, υποσταθμούς 
& φρεάτια συλλογής) 
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Επίσης, σε ετήσια συχνότητα δείγματα από κάθε γεώτρηση να αποστέλλονται για 
χρωματογραφική ανάλυση. Οι παράμετροι που θα μετρώνται θα είναι εκτός των 
κυρίως παραμέτρων οι εξής: βενζόλιο, χλωροαιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, 
πεντάνιο, κυκλοεξάνιο, εξάνιο, επτάνιο, οκτάνιο, ισοπροπυλοβενζόλιο, 
αιθυλοβενζόλιο, τολουόλη, ξυλόλη, διχλωρομεθάνιο, χλωροβενζόλιο, υδρόθειο, 
διχλωροβινύλιο. 
Η παρακολούθηση του βιοαερίου στα επανδρωμένα κτίρια είναι συνεχής από 
μόνιμα εγκατεστημένα συστήματα. Υπάρχει μέριμνα για την προστασία των 
κτιρίων από τυχόν διαφυγή βιοαερίου.  
Η παρακολούθηση του βιοαερίου από το φορέα του έργου σταματά με την παύση 
λειτουργίας των έργων και όταν η μέγιστη συγκέντρωση του βιοαερίου παραμένει 
κάτω από 1% κ.ο. και του διοξειδίου του άνθρακα κάτω από 1,5% κ.ο. 
μετρούμενων σε όλα τα σημεία παρακολούθησης του ΧΥΤΑ και σε μία περίοδο 
εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, λαμβανομένων τουλάχιστον σε 4 διαφορετικές 
χρονικές περιόδους. 

172. Έλεγχος όγκου Χώρου Υγειονομικής Ταφής και καθιζήσεων: Συνεχής 
παρακολούθηση και διαχρονική καταγραφή των καθιζήσεων.  

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΑΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΑΣΗ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Καθίζηση όγκου 
υγειονομικής ταφής 

Ετήσια μέτρηση Ετήσια μέτρηση 

Δομή και σύσταση όγκου 
υγειονομικής ταφής 

Ετήσια μέτρηση - 

 
Ο έλεγχος ευστάθειας του ΧΥΤΑ επαναλαμβάνεται στη φάση λειτουργίας κάθε 5 
χρόνια ή και νωρίτερα αν επέλθουν αλλαγές στο σχεδιασμό ή παρατηρηθούν 
φαινόμενα αστοχίας.  
Σε ότι αφορά τις παραμορφώσεις στο σύστημα στεγάνωσης της βάσης του 
Χ.Υ.Τ.Α., σε ετήσια βάση θα γίνεται έλεγχος της θέσης των αγωγών της ζώνης 
αποστράγγισης. Οι διαπιστωθείσες παραμορφώσεις συγκρίνονται με τα 
αποτελέσματα από τους υπολογισμούς των καθιζήσεων και των 
παραμορφώσεων. 

173. Παρακολούθηση αερίων εκπομπών:  

• Να μετράται το μέγεθος αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης) PM10 και 
PM2,5, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. Η.Π. 
14122/549/Ε.103/2011, ως ακολούθως: μία (1) μέτρηση / εξάμηνο σε 
αντιπροσωπευτικά σημεία. 

• Να μετρώνται τα μεθάνιο, οξυγόνο, υδρογόνο, διοξείδιο του άνθρακα, 
υδροκυάνιο, οξείδια του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του 
θείου, όζον, μαύρος καπνός, αμμωνία, υδρόθειο, μόλυβδος, και πτητικές 
οργανικές ενώσεις (βενζόλιο, χλωροαιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, πεντάνιο, 
κυκλοεξάνιο, εξάνιο, επτάνιο, οκτάνιο, ισοπροπυλοβενζόλιο, 
αιθυλοβενζόλιο, τολουόλη, ξυλόλη, διχλωρομεθανίου, χλωροβενζολίου, 
διχλωροβινυλίου.), ως ακολούθως: μία (1) μέτρηση / εξάμηνο σε 
αντιπροσωπευτικά σημεία. 

• Επίσης, μέσω συνεχών μετρήσεων, να παρακολουθούνται η ποιότητα του 
αέρα του περιβάλλοντος χώρου, για τις παραμέτρους: διοξίνες, φουράνια, 
πολυχλωριωμένα διφαινύλια, κλπ, καθώς επίσης και η ποιότητα των 
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υπόγειων υδροφορέων, οι οποίες τηρούνται σε αρχείο και υποβάλλονται 
κατά τακτά χρονικά διαστήματα στην αρμόδια Δ/νση Δημόσιας Υγείας της 
Περιφέρειας Αττικής. 

• Τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας θα πρέπει να υποβληθούν 
στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας για αξιολόγηση και έγκριση, 
σύμφωνα με τον όρο 13.7 της ΚΥΑ ΕΠΟ 36395/ 25.8.2018. Ανάλογα με τα 
αποτελέσματα αυτής να ενημερωθεί η περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα αρχή 
με σκοπό την τροποποίηση της ΑΕΠΟ, όπου αυτό απαιτηθεί. 

174.  Παρακολούθηση εκπεμπόμενων οσμών: Για τον έλεγχο των οσμών, οι 
μετρήσεις εκτελούνται με την ακόλουθη συχνότητα: μία (1) μέτρηση / εξάμηνο σε 
αντιπροσωπευτικά σημεία σε κατάλληλες θέσεις περιμετρικά του ΧΥΤΑ. Οι 
μετρήσεις πραγματοποιούνται βάσει του προτύπου ΕΝ 13725:2006 και 
προβλέπεται να κατατίθενται σε ετήσια βάση στην περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα 
αρχή.  

175. Παρακολούθηση Θορύβου: Οι μετρήσεις θορύβου να πραγματοποιούνται σε 
αντιπροσωπευτικά σημεία περιμετρικά του χώρου καθώς και στις θέσεις 
παραγωγής θορύβου. Λαμβάνοντας υπόψη το Π.Δ. 1180/81, όπου ορίζονται τα 
όρια θορύβου έως 65 dB σε περιοχές όπου επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο, 
ορίζεται συχνότητα για τις εν λόγω μετρήσεις ως ακολούθως: μία (1) μέτρηση / 
τέσσερις (4) μήνες σε αντιπροσωπευτικά σημεία.  

176. Διαδικασίες δοκιμής και αποδοχής αποβλήτων: Ο χαρακτηρισμός των 
εισερχομένων αποβλήτων στο ΧΥΤΑ (επιτόπια επαλήθευση, δομή, σύνθεση κ.λπ.) 
να γίνεται, βάσει του όρου δ.9.2 της ΚΥΑ ΕΠΟ 135831/3.12.2003, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.  

177. Τήρηση αρχείου: Η τήρηση αρχείου (βιβλία λειτουργίας και παρακολούθησης 
του ΧΥΤΑ) και η διαβίβαση των στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες θα γίνεται 
όπως και σήμερα στον ΧΥΤΑ Φυλής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους όρους 
δ.10.1, δ.10.2, δ.10.3, δ.10.4 της ΚΥΑ ΕΠΟ 135831/3.12.2003 και τους όρους 
13.12 και 13.13 της ΚΥΑ ΕΠΟ 36395/ 25.8.2017, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν σήμερα.  

 
➢ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
178. Χαρακτηρισμός εισερχόμενων αποβλήτων: Ο χαρακτηρισμός των 

εισερχομένων αποβλήτων στην εγκατάσταση είναι όμοιος με τον ΧΥΤΑ και αφορά 
επιτόπια επαλήθευση, δομή, σύνθεση κ.λπ.. Στην εγκατάσταση μεταβατικής 
διαχείρισης ο λειτουργός με δικό του προσωπικό και εξοπλισμό να διενεργεί σε 
μηνιαία βάση δοκιμές σύστασης. Οι δειγματοληψίες αυτές να γίνουν κατά την 
έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης και μετά να επαναλαμβάνονται. Για τη 
διενέργεια των δειγματοληψιών σύστασης να εφαρμοστεί το πρότυπο ASTMD 
5231- 92 (“Standard Test Method for Determination of the Composition of 
Unprocessed Municipal Solid Waste”) και ο κανονισμός RCRA (Waste Sampling 
Draft Technical Guidance, EPA530-D-02-002).  

179. Παρακολούθηση υγρών αποβλήτων: Η παρακολούθηση των υγρών 
αποβλήτων να ακολουθεί τα οριζόμενα στις σε ισχύ ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ Φυλής (όρος 
δ.9.3.4 της ΚΥΑ ΕΠΟ 135831/3.12.2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
σήμερα), όπως θα ισχύσουν μετά την έκδοση της ενιαίας ΑΕΠΟ.  

180. Παρακολούθηση Οσμών: Για τον έλεγχο των οσμών, οι μετρήσεις εκτελούνται 
με την ακόλουθη συχνότητα: μία (1) μέτρηση / εξάμηνο σε αντιπροσωπευτικά 
σημεία σε κατάλληλες θέσεις περιμετρικά του έργου Οι μετρήσεις 
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πραγματοποιούνται βάσει του προτύπου ΕΝ 13725:2006 και προβλέπεται να 
κατατίθενται σε ετήσια βάση στην περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα αρχή.  

181. Παρακολούθηση σκόνης: Να λάβουν χώρα μετρήσεις της περιεκτικότητας 
σκόνης του εξερχόμενου αέρα, σε εξαμηνιαία βάση. Με αυτό τον τρόπο θα 
ελέγχεται η απόδοση των συστημάτων απομάκρυνσης σκόνης. Η μέτρηση θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13284 ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο. 
Οι μετρήσεις να γίνονται με φορητό σύστημα on-line μέτρησης συγκέντρωσης 
σκόνης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ή με χρήση διαπιστευμένου 
εργαστηρίου.  

182. Παρακολούθηση θορύβου: Να γίνεται παρακολούθηση της διακύμανσης του 
θορύβου κατά τη λειτουργία του έργου τόσο στα όρια του γηπέδου όσο και μέσα 
στη μονάδα επεξεργασίας. Η διενέργεια μετρήσεων θορύβου στο εργασιακό 
περιβάλλον θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία 
(π.χ. Κοινοτική Οδηγία 2002/49/ΕΚ, ΠΔ 85/38/18-3-1991, 86/188/ΕΟΚ). Σε 
περίπτωση που τα θεσμοθετημένα όρια θορύβου υπερβαίνονται, θα πρέπει να 
λαμβάνονται ειδικά μέτρα ηχομόνωσης. Η παρακολούθηση της διακύμανσης του 
κυκλοφοριακού θορύβου, κυρίως στις περιόδους νύχτας και ημέρας, θα γίνεται σε 
εξαμηνιαία βάση. Οι ηχομετρήσεις θα γίνονται περιμετρικά της εγκατάστασης με 
αυτόνομο φορητό σύστημα μέτρησης, καταγραφής και ανάλυσης ακρίβειας Τύπου 
1 (Type 1), το οποίο θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στις 
Δημοσιεύσεις 60651 και 60804 της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (I.E.C. 
Publications 60651-1994 and 60804-1993) καθώς και του ΕΛΟΤ 869/86. Επίσης 
θα πραγματοποιούνται μετρήσεις «δόσης – έκθεσης» εργαζομένων στο εργασιακό 
θόρυβο με χρήση ηχοδοσίμετρου.  

183. Ποσοτικά και Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Κομπόστ τύπου Α: Η παραγόμενη 
ποσότητα του κομπόστ τύπου Α να παρακολουθείται σε ημερήσια βάση μέσω 
ζυγίσεων των κοντέινερ φόρτωσης του υλικού και να καταγράφεται. Σε σχέση με 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην ΥΑ Αριθμ. 
οικ.56366/4351, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:  

α) Οι οριακές τιμές του κομπόστ τύπου Α (ΕΚΑ 19 05 03) καθώς και τα 
αντίστοιχα πρότυπα εργαστηριακών ελέγχων, να είναι σύμφωνα με τον 
πίνακα που ακολουθεί: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΕΛΕΓΧΩΝ 

Cd, mq/kq ξηρού βάρους  <3 ΕΝ 13650:2001 

Cr, mq/kq ξηρού βάρους  <250 ΕΝ 13650:2001 

Cu, mg/kg ξηρού βάρους  <400 ΕΝ 13650:2001 

Hg. mg/kg ξηρού βάρους  <2,5 ISO 16772 

Ni, mg/kg ξηρού βάρους  <100 ΕΝ 13650:2001 

Pb, mg/kg ξηρού βάρους  <300 ΕΝ 13650:2001 

Zn: mg/kg ξηρού βάρους  <1200 ΕΝ 13650:2001 

As, mg/kg ξηρού βάρους  <10 ΕΝ 13650:2001 

Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια 
(PCBs), mg/kg ξηρού βάρους (1)  

<0,4 ISO 10382:2002 

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί 
Υδρογονάνθρακες (PAH), 
mg/kg ξηρού βάρους (2)  

<3 ISO 18287:2006 

Προσμίξεις > 2 mm, % σε ξηρή 
βάση (3)  

<3 TMECC 02.02-C 

Υγρασία  <40% BS EN 13040 
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(1) Άθροισμα των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων υπ. αριθ. 28, 52, 101,118, 138, 153, 180  
(2) Άθροισμα των ακόλουθων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων: acenapthene, 
acenaphtylene, anthracene, benzo(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene, 
benzo(k)fluoranthene, benzo(g,h,i)peiylene, benzo(a)pyrene, chysene, 
dibenzo(a,h)anthracene, fluorene, fluoranthene, indeno(l,2,3-c,d)pyrene, naphthalene, 
phenanthrene, pyrene.  
(3) Ως προσμίξεις εννοούνται θραύσματα πλαστικών, γυαλιών, μετάλλων ή άλλων παρόμοιων 
μη βιοδιασπώμενων υλικών, εξαιρουμένων της άμμου, του χαλικιού ή άλλων μικρών πετρών.  

β) Βιώσιμοι σπόροι/πολλαπλασιαστικές μονάδες: Η περιεκτικότητα του 
παραγόμενου υλικού σε σπόρους ζιζανίων και σε βλαστικά 
αναπαραγωγικά μέρη επιθετικών ζιζανίων δεν θα υπερβαίνει τις 3 
μονάδες ανά λίτρο υλικού (Test methods for the examination of 
composting and compost – TMECC -US composting council 05.09 ή 
άλλη ισοδύναμη).  

γ) Τα επίπεδα των πρωτογενών παθογόνων μικροοργανισμών στα 
παραγόμενα υλικά δεν υπερβαίνουν τις παρακάτω μέγιστες τιμές: 
Salmonella spp. (σαλμονέλα): απουσία σε 50 g δείγματος (ISO 
6579:2002).  
Κλωστηρίδιο το διαθλαστικό (Clostridium perfringens): απών σε 1 g 
Κομπόστ Τύπου Α (Directive 98/83/EC Annex III ή άλλη ισοδύναμη 
μέθοδος)  

Τα δείγματα (συχνότητα και αριθμός δειγματοληψιών) που προορίζονται για 
εργαστηριακό έλεγχο πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 
αριθμ. οικ. 56366/4351. Τα δείγματα θα συλλέγονται από κατάλληλα 
πιστοποιημένο εξωτερικό φορέα/ εργαστήριο ο οποίος θα πραγματοποιεί τον 
εργαστηριακό έλεγχο. Η δειγματοληψία του παραγόμενου κομπόστ τύπου Α 
θα πραγματοποιείται βάσει του προτύπου EN 12579.  

184. Ποσοτικά και Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Κομπόστ από τα Προδιαλεγμένα 
Οργανικά: Η παραγόμενη ποσότητα του κομπόστ θα ζυγίζεται σε ημερήσια βάση 
στις γεφυροπλάστιγγες της ΟΕΔΑ και θα καταγράφεται.  

• Σε σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, θα μετρώνται οι παράμετροι 
που ορίζονται στην Απόφαση (ΕΕ) 2015/2099 της Επιτροπής της 18ης 
Νοεμβρίου 2015 σχετικά «με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων 
απονομής του οικολογικού σήματος της EE σε μέσα ανάπτυξης, 
βελτιωτικά εδάφους και εδαφοκάλυμμα». Η δειγματοληψία του 
παραγόμενου κομπόστ θα πραγματοποιείται βάσει του προτύπου EN 
12579.  

• Να μετρούνται οι παρακάτω παράμετροι :  
 
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ) 

Ξηρή μάζα  % fresh weight EN 13040 

Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης. 
Προετοιμασία των δειγμάτων για χημικές και 
φυσικές δοκιμές, προσδιορισμός της 
περιεκτικότητας σε ξηρά ύλη, περιεκτικότητα σε 
υγρασία και φαινόμενη πυκνότητα κατόπιν 
συμπίεσης στο εργαστήριο  

Οργανική ύλη ως 
απώλεια κατά την 
ανάφλεξη (% ΞΒ)  

% dm EN 13039 
Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης. 
Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε οργανική 
ύλη και τέφρα  
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Τέφρα  % dm EN 13039 
Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης. 
Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε οργανική 
ύλη και  

Ολικό N  % dm 
prEN 

13654/1-2 
Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης. 
Προσδιορισμός αζώτου. Μέθοδος Dumas  

Αναλογία άνθρακα 
προς άζωτο (C/N)  

 C/N Υπολογιστικά 

Φαινόμενη 
πυκνότητα  

kg/l fresh 
weight 

EN 13040 

Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης. 
Προετοιμασία των δειγμάτων για χημικές και 
φυσικές δοκιμές, προσδιορισμός της 
περιεκτικότητας σε ξηρά ύλη, περιεκτικότητα σε 
υγρασία και φαινόμενη πυκνότητα κατόπιν 
συμπίεσης στο  

Ηλεκτρική 
Αγωγιμότητα  

mS/m EN 13038 
Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης — 
Προσδιορισμός της ηλεκτρικής αγωγιμότητας  

pH(H2O)  pH-unit EN 13037 
Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης -
Προσδιορισμός του pH  

Περιεκτικότητα σε 
νάτριο  

mg/l ΕΝ 13652 
Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης — 
Εκχύλιση υδατοδιαλυτών θρεπτικών στοιχείων  

Περιεκτικότητα σε 
χλώριο  

mg/l ΕΝ 13652 
Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης —
Εκχύλιση υδατοδιαλυτών θρεπτικών στοιχείων και 
στοιχείων  

Φυσικές 
προσμίξεις  

% dm 
CEN/TS 
16202 

Ιλύς, βιολογικά απόβλητα που έχουν υποστεί 
επεξεργασία και έδαφος -  
Προσδιορισμός προσμίξεων και λίθων ή σύμφωνα 
με άλλη ισοδύναμη διαδικασία δοκιμών 
εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή.  

Βαθμός 
σταθεροποίησης  
Δοκιμή 
αυτοθέρμανσης σε 
max 30oC πάνω 
από την 
ατμοσφαιρική 
θερμοκρασία ή/και  
Δοκιμή 
αυτοθέρμανσης σε 
max 20oC πάνω 
από την 
ατμοσφαιρική 
θερμοκρασία  

oC 
ΕΝ 16087-

2 

Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης. 
Προσδιορισμός της αερόβιας βιολογικής 
δραστηριότητας. Δοκιμή αυτοθέρμανσης για το 
κομπόστ  

Salmonella spp  
number/25 g 

dm 
ISO 6579 

Μικροβιολογία τροφίμων και ζωοτροφών — 
Οριζόντια μέθοδος για την ανίχνευση της 
Salmonella spp.  

Ε. Coli  
1 000 CFU/g 

νωπού βάρους 
CEN/TR 
161933 

Λάσπες, βιολογικά απόβλητα που έχουν υποστεί 
επεξεργασία και έδαφος. Ανίχνευση και 
καταμέτρηση του Escherichia coli ή ισοδύναμο  

Βιώσιμοι 
σπόροι/πολλαπλα
σιαστικές μονάδες  

number/l 
CEN/TS 
16201 

Ιλύς, βιολογικά απόβλητα και έδαφος που έχουν 
υποστεί επεξεργασία — Προσδιορισμός των 
βιώσιμων φυτικών σπόρων και 
πολλαπλασιαστικών μονάδων  
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Ανταπόκριση 
φυτών  

 
DIN EN 
16086-1 

Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης — 
Προσδιορισμός της απόκρισης των φυτών Μέρος 
1: Δοκιμή ανάπτυξης σε γλάστρα με κινέζικο 
λάχανο  

Κοκκομετρία   EN 15428 
Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης — 
Προσδιορισμός κοκκομετρίας) 

 

• Να μετρούνται τα παρακάτω βαρέα μέταλλα και λοιπές ενώσεις:  
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ - ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ, ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ) 

Cd, mq/kq ξηρού βάρους  
EN 13650: Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης 
— Απομόνωση διαλυτών στοιχείων βασιλικού ύδατος  

Cr, mq/kq ξηρού βάρους  
EN 13650: Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης 
— Απομόνωση διαλυτών στοιχείων βασιλικού ύδατος  

Cu, mg/kg ξηρού βάρους  
EN 13650: Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης 
— Απομόνωση διαλυτών στοιχείων βασιλικού ύδατος  

Hg, mg/kg ξηρού βάρους  

EN 16175: Λάσπες, βιολογικά απόβλητα που έχουν 
υποστεί επεξεργασία και έδαφος — Προσδιορισμός 
του υδραργύρου. Μέρος 1: Φασματομετρία ατομικής 
απορρόφησης ψυχρού ατμού (CV-AAS) και Μέρος 2: 
Φασματομετρία ατομικού φθορισμού ψυχρού ατμού 
(CV-AFS)  

Ni, mg/kg ξηρού βάρους  
EN 13650: Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης 
— Απομόνωση διαλυτών στοιχείων βασιλικού ύδατος  

Pb, mg/kg ξηρού βάρους  
EN 13650: Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης 
— Απομόνωση διαλυτών στοιχείων βασιλικού ύδατος  

Zn: mg/kg ξηρού βάρους  
EN 13650: Βελτιωτικά εδάφους και μέσα ανάπτυξης 
— Απομόνωση διαλυτών στοιχείων βασιλικού ύδατος  

Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια 
(PCBs), mg/kg ξηρού βάρους  

ISO 10382:2002  

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί 
Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ 16), 
mg/kg ξηρού βάρους  

CEN/TS 16181  
Λάσπες, βιολογικά απόβλητα και έδαφος που έχουν 
υποστεί επεξεργασία — Προσδιορισμός 
πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων 
(ΠΑΥ) με αέρια χρωματογραφία (GC) και υγρή 
χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) ή 
ισοδύναμο  

 

• Η συχνότητα των δειγματοληψιών, να ακολουθεί τα παρακάτω:  
o Συχνότητα δειγματοληψιών σύμφωνα με τη νομοθεσία – 1ο έτος  

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ, 

ΤΟΝΟΙ (T) 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Όρια βαρέων μετάλλων  
Όρια για E. coli & 
Salmonella spp  
Σταθεροποίηση  

(t) ≤ 3000 
1 δείγμα κάθε 1000 ton εισόδου 

στρογγυλοποιημένη στον επόμενο 

3000 < (t) ≤ 20000 4 (ένα δείγμα ανά εποχή) 
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Φυσικές Προσμίξεις  
Ξηρή μάζα  
Οργανική μάζα  
Βιώσιμοι σπόροι & 
πολ/κές μονάδες  
Ανταπόκριση φυτών  

(t) > 20000 

Αριθμός δειγμάτων = ποσότητα 
εισόδου, t/10000 t + 1 = 3,2 
(Minimum 4 & maximum 12) 

Θα λαμβάνονται 4 δείγματα (ένα ανά 
εποχή) 

ΠΑΥ  

(t) ≤ 3000 1 

3000 < (t) ≤ 10000 2 

10000 < (t) ≤ 20000 3 

20000 < (t) ≤ 40000 4 

40000 < (t) ≤ 60000 5 

60000 < (t) ≤ 80000 6 

80000 < (t) ≤ 100000 7 

100000 < (t) ≤ 
120000 

8 

120000 < (t) 
≤140000 

9 

140000 < (t) 
≤160000 

10 

160000 < (t) ≤ 
180000 

11 

(t) > 180000 12 

 
o Συχνότητα δειγματοληψιών σύμφωνα με τη νομοθεσία – επόμενα έτη 

  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΙΣΟΔΟΣ, ΤΟΝΟΙ 
(T) 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Όρια βαρέων μετάλλων  
Όρια για E. coli & 
Salmonella spp  
Σταθεροποίηση  
Φυσικές Προσμίξεις  
Ξηρή μάζα  
Οργανική μάζα  
Βιώσιμοι σπόροι & 
πολ/κές μονάδες  
Ανταπόκριση φυτών  

(t) ≤ 1000 
1 δείγμα κάθε 1000 ton εισόδου 

στρογγυλοποιημένη στον επόμενο 
ακέραιο 

(t) > 1000 

Αριθμός δειγμάτων = ποσότητα 
εισόδου, t/10000 t + 1  

Minimum 2 & maximum 12  
Στην παρούσα εγκ/ση: 22.000/10.000 + 

1 = 3,2 δείγματα ανά έτος  
Θα λαμβάνονται 4 δείγματα (ένα ανά 

εποχή) 

ΠΑΥ  

(t) ≤ 10000 0,25 (μία φορά κάθε 4 χρόνια) 

10000 < (t) ≤ 
25000 

0,5 (μία φορά κάθε 2 χρόνια) 

15000 < (t) ≤ 
50000 

1 

50000 < (t) ≤ 
100000 

2 

100000 < (t) ≤ 
1500000 

3 

150000 < (t) ≤ 
200000 

4 

200000< (t) ≤ 
250000 

5 
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250000 < (t) ≤ 
300000 

6 

3000000 < (t) 
≤350000 

7 

350000 < (t) 
≤400000 

8 

400000 < (t) ≤ 
450000 

9 

450000 < (t) ≤ 
500000 

10 

500000 < (t) ≤ 
550000 

11 

(t) ≥ 550000 12 

o Το 1ο έτος 4 δείγματα, ένα ανά εποχή, για μέτρηση όλων των 
παραμέτρων  

o Τα επόμενα έτη, θα λαμβάνονται 4 δείγματα ετησίως και θα 
μετρώνται όλες οι παράμετροι πλην ΠΑΥ  

o Θα λαμβάνεται ένα δείγμα ανά 2ετία, για την μέτρηση των ΠΑΥ  
o Για τα PCBs προτείνεται ανάλυση σε ένα δείγμα ετησίως.  

185. Ποσοτικά και Ποιοτικά Χαρακτηριστικά ανακυκλώσιμων υλικών:  

• Η ποσότητα των ανακυκλώσιμων να μετράται μέσω της ζυγιστικής 
διάταξης. Τα δεδομένα να καταγράφονται στο σύστημα αυτοματισμού.  

• Επιπρόσθετα να μετράται η καθαρότητα των ανακυκλώσιμων. Ως πρόσμιξη 
να θεωρείται κάθε υλικό το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των 
ανακυκλώσιμων. Προς άρση πάσης αμφιβολίας, εξαιρουμένου του 
σύμμεικτου πλαστικού, κάθε πλαστικό που δεν αποτελεί απαιτούμενο υλικό 
θα θεωρείται πρόσμιξη. Για παράδειγμα, αν το PET βρίσκεται στο ρεύμα PP 
θα θεωρείται πρόσμιξη.  

• Τα δείγματα των ανακυκλώσιμων να λαμβάνονται από τη χοάνη κάτω από 
το θάλαμο διαλογής και σε κάθε περίπτωση πριν τη δεματοποίηση. Να 
λαμβάνεται ένα δείγμα την εβδομάδα, ανά υλικό.  

• Η ανάλυση της καθαρότητας του κάθε ρεύματος θα διενεργείται βάσει του 
προτύπου ASTM E 889 – “Standard Test Methods for Composition or Purity 
of a Solid Waste Materials Stream”.  

186. Ποσοτικά και Ποιοτικά Χαρακτηριστικά υπολειμμάτων:  

• Ανάλογα με το ύψος παραγωγής του κάθε είδους υπολειμμάτων να 
καταγράφεται η ποσότητα του σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση 
μέσω του εξοπλισμού ζυγίσεων. Σε κάθε περίπτωση, τα φορτία με το 
υπόλειμμα να ζυγίζονται και να καταγράφονται σε ηλεκτρονικό αρχείο και να 
συμπεριλαμβάνονται στην μηνιαία έκθεση που θα υποβάλλεται στην 
αναθέτουσα αρχή.  

• Δύο φορές το χρόνο να παρακολουθείται η σύσταση των εξερχομένων 
αποβλήτων. Η μελέτη σύστασης να γίνεται σύμφωνα με αποδεκτό πρότυπο 
(π.χ. D5231 – 92) και θα αναλύει όλους τις κατ’ ελάχιστον παραμέτρους επί 
ξηρής και υγρής βάσης.  

 
➢ ΕΜΑΚ 
187. Ο φορέας του έργου οφείλει να εκπονήσει και να εφαρμόσει πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης των παραμέτρων του έργου για τις οποίες 
ορίζονται όρια ή περιοριστικά μέτρα, ή επιβάλλεται η παρακολούθησή τους από 
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όρους της ΑΕΠΟ ή από την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
σχετικές προτάσεις της ΜΠΕ του έργου. Στο πρόγραμμα θα πρέπει να 
προσδιορίζονται οι προς παρακολούθηση παράμετροι και τα προβλεπόμενα όριά 
τους, οι μέθοδοι δειγματοληψίας και προσδιορισμού των τιμών τους, καθώς και οι 
θέσεις και η συχνότητα δειγματοληψίας, σύμφωνα και με τις προβλέψεις της 
κείμενης νομοθεσίας και της ΑΕΠΟ. Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποβληθεί ως 
ΤΕΠΕΜ στην αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή, προς έγκριση σύμφωνα με την παρ. 
2 του άρθρου 7 του Ν.4014/2011, εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της ΑΕΠΟ.  

188. Οι παράμετροι του έργου που πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά είναι 
οι ακόλουθες:  

i) Είδος (κωδικός ΕΚΑ) και ποσότητα ανά είδος και ανά πηγή προέλευσης των 
εισερχομένων αποβλήτων.  

ii) Είδος (κωδικός ΕΚΑ και ποιοτικά χαρακτηριστικά) ανά είδος και ανά αποδέκτη 
των παραγόμενων αποβλήτων.  

iii) Ποιοτικά χαρακτηριστικά και ποσότητα του παραγόμενου κομπόστ υψηλής 
ποιότητας.  

iv) Αποτελέσματα ελέγχου οσμών (αριθμός παραπόνων/έτος, αποτελέσματα 
ελέγχου απόδοσης των συστημάτων απόσμησης, αποτελέσματα μετρήσεων 
σε συνάρτηση με την απόσταση και τις κλιματολογικές συνθήκες).  

v) Ποιοτικά χαρακτηριστικά και ποσότητα των επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων που μεταφέρονται προς διάθεση στο ΦΒΑ του ΚΕΛ 
Μεταμόρφωσης.  

vi) Ποιοτικά χαρακτηριστικά επιφανειακών και υπόγειων υδάτων σε 
χαρακτηριστικές θέσεις ελέγχου.  

vii) Ποιοτικά χαρακτηριστικά και εκτιμούμενη ποσότητα των σημειακώς 
διοχετευόμενων στην ατμόσφαιρα απαερίων.  

viii) Αποτελέσματα ελέγχου θορύβου.  
ix) Αποτελέσματα ελέγχου της καλής λειτουργίας των υποδομών αντιρρύπανσης 

(πχ σακόφιλτρα, κυκλώνες, πλυντηρίδες, βιοφίλτρα).  
x) Είδος και ποσότητες πρώτων υλών (πέραν των αποβλήτων) που 

χρησιμοποιούνται στο έργο.  
xi) Ποσότητα καταναλισκόμενου νερού.  
xii) Κατανάλωση ενέργειας.  
xiii) Κρίσιμες λειτουργικές παράμετροι των εγκαταστάσεων (θερμοκρασία, πίεση 

κλπ).  
189. Παρακολούθηση οσμών: Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου, να 

πραγματοποιούνται εβδομαδιαίοι έλεγχοι των οσμών στις θέσεις σημειακής 
έκλυσης των απαερίων του στην ατμόσφαιρα καθώς και επί των ορίων του 
γηπέδου του, με λήψη δειγμάτων από πιστοποιημένο φορέα, και διεξαγωγή 
μετρήσεων με τη μέθοδο της ολφακτομετρίας (χρήση olfactometer), σύμφωνα με 
το πρότυπο EN 13725 ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο.  

190. Παρακολούθηση επιφανειακών υδάτων: Η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων 
που απορρέουν στο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων του γηπέδου του έργου να 
παρακολουθείται συστηματικά, με δειγματοληψία από αντιπροσωπευτικά σημεία 
του, εκτελούμενη σε ώρες που υφίσταται απορροή ομβρίων και κατά προσέγγιση 
άπαξ ανά τρίμηνο. Οι προς παρακολούθηση παράμετροι θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον οι παρακολουθούμενες για τα υπόγεια ύδατα και τα υγρά απόβλητα 
που εισρέουν στην ΜΕΥΑ. Επιπλέον στην ΤΕΠΕΜ του προγράμματος 
παρακολούθησης, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και επιπλέον παράμετροι που 
προβλέπονται για τα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα από τη σχετική νομοθεσία, 
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όπως: το ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ 54Α), η ΚΥΑ Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1909Β) και η τροποποιητική της ΚΥΑ οικ.170766/2016 για τα Πρότυπα Ποιότητας 
Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) και η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2015/495, όπως ισχύουν 
κατά το χρόνο σύνταξης της ΤΕΠΕΜ, ή που παρακολουθούνται από το σταθμό 
παρακολούθησης των υδάτων του κόλπου της Ελευσίνας του Εθνικού Δικτύου 
Παρακολούθησης, για όσες παραμέτρους κριθεί αναγκαία η συμπερίληψή τους με 
βάση τη σύνθεση των εισερχόμενων στο έργο αποβλήτων, τις χρησιμοποιούμενες 
στο έργο χημικές ουσίες, το είδος και τα χαρακτηριστικά των διεργασιών 
επεξεργασίας των αποβλήτων, και τα αποτελέσματα προηγούμενων 
προγραμμάτων παρακολούθησης.  

191. Παρακολούθηση επεξεργασμένων υγρών: Η ποιότητα των επεξεργασμένων 
υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τη ΜΕΥΑ να παρακολουθείται κατά τα 
προβλεπόμενα από τις προδιαγραφές του φορέα του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης για την 
αποδοχή βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, σε περίπτωση που αυτά διοχετεύονται 
στο ΦΒΑ του ΚΕΛ. Επιπλέον θα πρέπει να παρακολουθείται και η ποιότητα των 
εισρεόντων στη ΜΕΥΑ υγρών αποβλήτων, με σκοπό τον έλεγχο της απόδοσης 
της επεξεργασίας τους, και τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν δυσλειτουργιών των 
διεργασιών από τις οποίες προέρχονται τα υγρά απόβλητα.  

192. Παρακολούθηση υπογείων υδάτων: Η ποιότητα των υπογείων υδάτων στην 
περιοχή του έργου να παρακολουθείται μέσω των γεωτρήσεων παρακολούθησης 
του έργου ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής, βάσει του προγράμματος παρακολούθησης του 
τελευταίου. Μετά την παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής, η 
παρακολούθηση θα πρέπει να συνεχιστεί στο πλαίσιο του αδειοδοτούμενου με την 
προς έκδοση ΑΕΠΟ έργου, τουλάχιστον στις γεωτρήσεις Γ4, Γ1 και 
«Θερμοκηπίων» του ΧΥΤΑ, με τις ίδιες παρακολουθούμενες παραμέτρους και την 
ίδια συχνότητα (δειγματοληψία άπαξ ανά δεκαπενθήμερο). Στο πλαίσιο της 
ΤΕΠΕΜ παρακολούθησης που προβλέπεται από την ΑΕΠΟ θα πρέπει να 
επανεξετασθούν οι προς παρακολούθηση παράμετροι και η συχνότητα 
δειγματοληψίας, με βάση τις σχετικές προβλέψεις της ΥΑ οικ.1811/2011, και 
λαμβάνοντας υπόψη και τις παρακολουθούμενες παραμέτρους στις δύο εγγύτερες 
στο έργο γεωτρήσεις του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης που αφορούν το 
Σύστημα Θριασίου Πεδίου, σε συνδυασμό με τη σύνθεση των εισερχόμενων στο 
έργο αποβλήτων, τις χρησιμοποιούμενες σ’ αυτό χημικές ουσίες, το είδος και τα 
χαρακτηριστικά των διεργασιών επεξεργασίας των αποβλήτων, και τα 
αποτελέσματα προηγούμενων προγραμμάτων παρακολούθησης των 
επιφανειακών και υπογείων υδάτων και των ανεπεξέργαστων και επεξεργασμένων 
υγρών αποβλήτων.  

193. Κατά την κατάρτιση και εκτέλεση των προγραμμάτων παρακολούθησης των 
υπόγειων και επιφανειακών υδάτων να ακολουθούνται τα πρωτόκολλα 
δειγματοληψίας και ανάλυσης του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της 
κατάστασης των υδάτων που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ 
(nmwn.ypeka.gr).  

194. Παρακολούθηση εδάφους: Να παρακολουθούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του εδάφους με συχνότητα τουλάχιστον άπαξ ανά πενταετία, δια δειγματοληψιών 
διενεργούμενων σε δύο (2) τουλάχιστον θέσεις ευρισκόμενες εγγύς και κατάντη 
των εγκαταστάσεων του έργου. Οι θέσεις και οι προς παρακολούθηση παράμετροι 
θα καθορισθούν στην ΤΕΠΕΜ του προγράμματος περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης, κατά τρόπον ώστε να είναι αντιπροσωπευτικές τυχόν 
επιβάρυνσης του εδάφους από ενδεχόμενες απορροές ανεπεξέργαστων υγρών 
αποβλήτων του έργου ή ρυπασμένων ομβρίων υδάτων.  
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195. Παρακολούθηση αέριων εκπομπών: Οι διοχετευόμενες στην ατμόσφαιρα 
εκπομπές να παρακολουθούνται με τη συχνότητα και σύμφωνα τα πρότυπα που 
καθορίζονται στη ΒΔΤ 8 της υπ’ αριθ. 2018/1147/2018 Εκτελεστικής Απόφασης 
για τις περιπτώσεις μηχανικής – βιολογικής ή βιολογικής επεξεργασία αποβλήτων.  

196. Παρακολούθηση θορύβου: Να παρακολουθείται το επίπεδο του θορύβου που 
προκαλείται από τη λειτουργία του έργου σε χαρακτηριστικά σημεία της 
εγκατάστασης, τουλάχιστον άπαξ ανά μήνα, σε χρόνο κατά τον οποίο το τμήμα 
μηχανικής επεξεργασίας ευρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.  

197. Παρακολούθηση παραμέτρων απορριμματογενούς καυσίμου: Να 
παρακολουθούνται τουλάχιστον ανά εξάμηνο οι τιμές των αναφερόμενων στον 
ακόλουθο πίνακα παραμέτρων του παραγόμενου από το έργο 
απορριμματογενούς καυσίμου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 της 
ΚΥΑ οικ.56366/4351/2014: 
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΕΛΕΓΧΩΝ 

Περιεκτικότητα σε βιομάζα  % κ.β. (ξηρή βάση) EN 15440:2011 

Περιεκτικότητα σε πτητική 
ύλη  

% κ.β. (ξηρή βάση) EN 15402:2011 

Υγρασία  % κ.β. CEN/TS 15414−1:2010 

Περιεκτικότητα σε τέφρα  % κ.β. EN 15403:2011 

Θερμιδική αξία  kJ/Kg EN 15400:2011 

Χλώριο, Cl  % κ.β. (ξηρή βάση) EN 15408:2011 

Υδράργυρος, Hg  mg/kg (ξηρή βάση) EN 15411:2011 

 
198. Παρακολούθηση των χαρακτηριστικών του κομπόστ: Η παρακολούθηση των 

χαρακτηριστικών του κομπόστ τύπου Α και του χωνεύματος τύπου Α σε 
περίπτωση που πρόκειται να διατεθούν σε χρήσεις βελτιωτικών εδάφους, θα 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 της ΚΥΑ 
οικ.56366/4351/2014 όπως εκάστοτε ισχύει (βλ. όρους 183 – 184 παρούσας 
απόφασης). 

199. Παρακολούθηση βιοαερίου: Να παρακολουθούνται οι διαφυγές βιοαερίου στις 
αναφερόμενες από τη ΜΠΕ θέσεις του έργου, με μέτρηση τουλάχιστον του 
μεθανίου (CH4) και του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), με εβδομαδιαία συχνότητα.  

200. Να εφαρμοσθεί στο έργο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, στο οποίο θα 
ενταχθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαδικασιών, εντύπων και αρχείων, τα οποία 
θα περιλαμβάνουν:  
o τήρηση των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων των αποβλήτων που θα 

εισέρχονται στο έργο.  
o εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων και για την 

αντιμετώπισή τους.  
o πραγματοποίηση εσωτερικών ελέγχων και προληπτικών και διορθωτικών 

ενεργειών.  
201. Σε περίπτωση που στο έργο εφαρμοστεί η Οικολογική Διαχείριση και 

Οικολογικός Έλεγχος (EMAS) ή το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 
14001, ή άλλο αντίστοιχο πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ο 
φορέας του έργου οφείλει να πληροφορήσει την αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή για 
την έναρξη εφαρμογής του.  
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202. Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί στις εγκαταστάσεις του αρχείο με το 
σύνολο των αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησής του, 
οργανωμένο κατά τρόπο που να επιτρέπει τον έλεγχο της τήρησης των όρων της 
εκδοθείσας ΑΕΠΟ. Ειδικότερα όσον αφορά τα διακινούμενα στη μονάδα 
απόβλητα, ο φορέας του έργου οφείλει να καταγράφει στο αρχείο τα εισερχόμενα 
και εξερχόμενα απόβλητα, με αναγραφή του κωδικού ΕΚΑ και της φύσης τους, η 
ημερομηνία εισόδου ή εξόδου και η ποσότητά τους, τα στοιχεία του οχήματος 
μεταφοράς τους, και κάθε άλλη πληροφορία που διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητά 
τους.  

203. Ο φορέας του έργου οφείλει να συμπεριλάβει στην ΤΕΠΕΜ που αφορά την 
αποκατάσταση του γηπέδου μετά την παύση λειτουργίας του έργου, πρόγραμμα 
παρακολούθησης της κατάστασης των χώρων του μετά την παύση λειτουργίας, 
και να εξασφαλίσει τη δυνατότητα εφαρμογής του για όσο διάστημα κρίνεται 
απαραίτητο για την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον.  

204. Ο φορέας του έργου οφείλει να ενημερώνει το Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Αποβλήτων (ΗΜΑ) του ΥΠΕΝ με τα στοιχεία της παρακολούθησης της διαχείρισης 
αποβλήτων στο έργο, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής ετήσιας Έκθεσης 
Αποβλήτων, κατά τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ Οικ.43942/4026/2016 (ΦΕΚ 
2992Β) όπως εκάστοτε ισχύει.  

205. Ο φορέας του έργου οφείλει να υποβάλλει εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου 
έτους στην αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή τις ακόλουθες εκθέσεις ή πληροφορίες 
σε ηλεκτρονική μορφή:  
o Έκθεση με τα επεξεργασμένα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης του έργου, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης 
των εκπομπών του κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 της ΚΥΑ 
36060/1155/Ε.103/2013, οργανωμένα κατά τρόπο που να επιτρέπει τον 
έλεγχο της τήρησης των σχετικών περιβαλλοντικών όρων. Η Έκθεση θα 
πρέπει να διαβιβάζεται και στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΕΝ 
(emissions.ind@prv.ypeka.gr) προκειμένου να αναρτηθεί στον ιστότοπό του, 
καθώς και προς την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και τη 
Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

o Συμπληρωμένο «Απογραφικό Δελτίο Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και 
Μεταφοράς Ρύπων (E MEMP - E PRTR)» του Κανονισμού 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για το προηγούμενο έτος.  

o Δελτίο με τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του μητρώου 
EU REGISTRY, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Εκτελεστική Απόφαση 
(ΕΕ) 2018/1135. Το εν λόγω Δελτίο θα πρέπει να διαβιβάζεται και στη σχετική 
ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΕΝ (euregistry.gr@prv.ypeka.gr).  

206. Οι ετήσιες Εκθέσεις και τα σχετικά πρωτογενή στοιχεία θα πρέπει να τηρούνται 
στις εγκαταστάσεις του έργου για τουλάχιστον μία πενταετία.  
 

➢ ΕΜΑΚ - Ειδικές προβλέψεις σε εφαρμογή της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 
1450Β) και των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών 

207. Κατά τον οριστικό, σχεδιασμό την κατασκευή και λειτουργία του έργου να 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις: α) της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013, και β) της υπ’ 
αριθ. 2018/1147 Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής για τον καθορισμό των 
συμπερασμάτων των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) για την επεξεργασία 
αποβλήτων (εφεξής «Εκτελεστική Απόφαση), λαμβανομένων υπόψη και των 
αναφερόμενων στο Κείμενο Αναφοράς για τις ΒΔΤ στον τομέα της Επεξεργασίας 
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Αποβλήτων (BREF – Waste Treatment) του Αυγούστου 2018, στο βαθμό που οι 
ως άνω απαιτήσεις έχουν εφαρμογή στο έργο. 

208. Με βάση τα χαρακτηριστικά του έργου και τις διεξαγόμενες σ’ αυτό εργασίες 
όπως περιγράφονται στη ΜΠΕ, οι ΒΔΤ που έχουν εφαρμογή σ’ αυτό, με την 
απαραίτητη προσαρμογή τους στα δεδομένα του έργου και κατά το μέρος εκάστης 
που είναι εφαρμόσιμο αυτό, είναι οι ακόλουθες:  
i) Για τη βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής επίδοσης του έργου: ΒΔΤ 1, 

ΒΔΤ 2, ΒΔΤ 3, ΒΔΤ 4 και ΒΔ 5  
ii) Για την παρακολούθηση του έργου: ΒΔΤ 8, ΒΔΤ 10 και ΒΔΤ 11  
iii) Για τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα: ΒΔΤ 12, ΒΔΤ 13, 

ΒΔΤ 14 και ΒΔΤ 16  
iv) Για τον περιορισμό των θορύβων και κραδασμών: ΒΔΤ 17 και ΒΔΤ 18  
v) Για την βελτιστοποίηση της κατανάλωσης υδάτων, τη μείωση του όγκου των 

παραγόμενων υγρών αποβλήτων και την πρόληψη των εκπομπών στο 
έδαφος και στα ύδατα: ΒΔΤ 19  

vi) Για τις εκπομπές από ατυχήματα και περιστατικά: ΒΔΤ 21  
vii) Για την αποδοτικότερη χρήση των υλικών: ΒΔΤ 22  
viii) Για την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας: ΒΔΤ 23  
ix) Για την επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών (περιεκτών αποβλήτων): ΒΔΤ 24  
x) Γενικά συμπεράσματα για τη μηχανική επεξεργασία των αποβλήτων: ΒΔΤ 25  
xi) Γενικά συμπεράσματα για τη βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων: ΒΔΤ 33, 

ΒΔΤ 34, ΒΔΤ 35  
xii) Για την αερόβια επεξεργασία των αποβλήτων: ΒΔΤ 36 και ΒΔΤ 37  
xiii) Για τη μηχανική-βιολογική επεξεργασία (MBT) αποβλήτων: ΒΔΤ 39.  

209. Οι αναφερόμενες στις ΒΔΤ 6 και ΒΔΤ 7 παράμετροι θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη στην κατάρτιση του προγράμματος παρακολούθησης του έργου, στα 
τμήματά του που αφορούν την παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
των ανεπεξέργαστων και επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και των ομβρίων 
υδάτων, στο βαθμό που οι εν λόγω παράμετροι αφορούν το έργο, και με 
κατάλληλη προσαρμογή της συχνότητας παρακολούθησής τους στα δεδομένα 
του.  

210. Οι αναφερόμενες στην ΒΔΤ τεχνικές έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση 
διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο ΦΒΑ του ΚΕΛ 
Μεταμόρφωσης, στο πλαίσιο της βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους.  

211. Οι διοχετευόμενες εκπομπές σκόνης στην ατμόσφαιρα από τη μηχανική 
επεξεργασία των αποβλήτων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 mg/Nm3, κατά τα 
προβλεπόμενα από τον Πίνακα 6.3 της υπ’ αριθ. 2018/1147 Εκτελεστικής 
Απόφασης.  

212. Τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τη ΒΔΤ 34 για διοχετευόμενες 
εκπομπές NH3, οσμών, σκόνης και ολικών ΠΟΕ στην ατμόσφαιρα από τη 
βιολογική επεξεργασία αποβλήτων είναι τα αναφερόμενα στον Πίνακα 6.7 του 
Παραρτήματος της υπ’ αριθ. 2018/1147 Εκτελεστικής Απόφασης.  

 
➢ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

213. Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου να γίνονται 
τακτικοί έλεγχοι στους χώρους εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών σταθμών για τη 
συντήρησής τους, αλλά και έκτακτοι έλεγχοι που λαμβάνουν χώρα υπό ιδιαίτερες 
συνθήκες (όπως βλάβες, μεταά από έντονα καιρικά φαινόμενα, κ.λπ.). Η 
συχνότητα πραγματοποίησης των τακτικών ελέγχων καθορίζεται βάσει των 
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χαρακτηριστικών του κάθε σταθμού. Ενδεικτικά να πραγματοποιούνται και να 
ελέγχονται και τα εξής:  

• Καθαρισμός, διάνοιξη οπών απορροής ομβρίων υδάτων, έλεγχος 
λειτουργικότητας - καθαρισμός - απομάκρυνση ακαθαρσιών.  

• Aναγόμωση φορητού πυροσβεστήρα.  

• Αποψίλωση στον περιβάλλοντα χώρο (εντός περίφραξης, στην πρόσβαση, και 
δυο μέτρα περιμετρικά).  

• Έλεγχος και απομάκρυνση σκουπιδιών εντός και εκτός των οικίσκων.  

• Επιπλέον πριν αλλά και μετά την έναρξη λειτουργίας των σταθμών θα 
πραγματοποιούνται και οι εξής έλεγχοι:  

 
o Μέτρηση γείωσης με 

γειωσόμετρο στα σημεία  
o Ισοδυναμική γείωση πάρκου  
o Υποσταθμός  
o Σημείο Σύνδεσης  
o Τυχαία σημεία εντός του σταθμού  
o Μέτρηση Βηματικής τάσης  
o Μέτρηση τάσης επαφής  
o Μέτρηση αντίστασης μόνωσης 

των καλωδίων >1000 kOhm  
o Έλεγχος κλίσης των βάσεων  
o Έλεγχος ισοδυναμικής σύνδεσης 

μεταξύ: (με πολύμετρο)  
o Βάσεων  
o Πάνελ  

o Υποσταθμών  
o Πινάκων  
o Έλεγχος καλωδιώσεων στα σημεία  
o Πολικότητα στα καλώδια DC  
o Τάση εισόδου των αντιστροφέων  
o Megger test στα καλώδια DC  
o Έλεγχος ποιότητας συνδέσεων 

μέσω θερμοκάμερας (max 
Δθ=10οC)  

o Πάνελ  
o Συνδέσεις strings  
o Συνδέσεις πινάκων  
o Συνδέσεις inverters  
o Όργανα λειτουργίας και 

μικροαυτόματοι  
o Έλεγχος ποιότητας ισχύος με 

μέτρηση αρμονικών  
 
Υπέρ της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν (51 ψήφοι) : 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ.κ. Γ. 
Αγγελόπουλος, Μ. Αγγελοπούλου, Γ. Αδαμοπούλου, Π. Αλεβίζος, Χ. Αλεξανδράτος, Σ. 
Αλυμάρα, Στ. Αντωνάκου, Α. Αυγερινός, Μ. Βάρσου, Μ. Βιδάλη, Γ. Βλάχος, Γ. Βλάχου, 
Στ. Βοϊδονικόλας, Γ. Γεωργόπουλος, Η. Γρηγορίου, Φ. Δαλιάνη, Γ. Δημόπουλος, Σπ. 
Ευσταθόπουλος, Μ. Ζέρβα (Διαμαντή), Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, Χ. 
Θεοδωρόπουλος, Φ. Καλογήρου, Α. Κατσιγιάννης, Λ. Κεφαλογιάννη, Ι. Κεχρής, Β. 
Κόκκαλης, Ε. Κοσμίδη, Ε. Κοσμόπουλος, Μ. Κουρή, Α. Κούρτης, Θ. 
Κουτσογιαννόπουλος, Π. Λεονάρδου, Α. Λεωτσάκος, Στ. Μελάς, Ε. Μπαρμπαγιάννη - 
Αδαμοπούλου, Δ. Νάνου, Ν. Παπαγεωργίου, Ν. Παπαδάκης, Ν. Πέππας, Χ. Ρασσιάς 
(Ρώμας),  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Αττική» κ. Κ. 
Αγγουράς και κ. Στ. Παππάς. 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ. 
Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου, 
- οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Αγγελάκη, Α. Αδαμοπούλου-
Κουτσογιάννη, Μ. Αναγνωστόπουλος, Α. Βαθιώτης, Β. Γιαννακόπουλος, Ι. Σμέρος.  
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Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν (49 ψήφοι):  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Ειρ. Δούρου, Σ. 
Αγγέλης, Μ. Αθανασίου, Γ. Αλεβιζόπουλος, Χ. Αυλωνίτου, Ζ. Βαρέλη-Στεφανίδη, Ε. 
Βασιλοπούλου, Β. Βερελή, Κ. Βίτσας, Α. Θεοχάρη, Χ. Καραμάνος, Α. Κατρανίδου, Ζ. 
Κατωπόδη, Σ. Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφας, Π. 
Παππά, Θ. Σχινάς, Π. Χατζηπέρος, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. 
Ι. Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν. 
Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. 
Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας, 
 - οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. 
Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια 
Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Χρ. Τατάγια, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην 
Αττική Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης και κ. Ε. Αλεξίου, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,  
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ. Ε. 
Αβραμοπούλου, 
- οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Δ. Ανδρεάκος και κ. Π. Ασημακόπουλος. 
 
 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρών ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ε. 
Αποστολόπουλος.  

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


