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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063775, 536, 532   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 17η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 123/2021 

Σήμερα 7/7/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) των παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-
2010), όπως ισχύει, Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), Γ) της υπ’ αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου της Δ/νσης 
Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) και Δ) της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41332/2.7.2021 (ΦΕΚ  2879/τ. 
Β’/2-7-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
547901/1-7-2021 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα την 1/7/2021, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους 
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 5ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της 
διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας “Μονάδα 
αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυναμικότητας 2.400 m3/ημέρα” με φορέα λειτουργίας 
την “ΤΕΜΑΚ ΕΠΕ”, η οποία βρίσκεται στη θέση “Μανδράκι” στο Δήμο Ύδρας του νομού 
Αττικής.  
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα έξι (86)   
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 
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Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
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, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα 
Σοφία, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, 
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, Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας 
Ηλίας, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, 
Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:  
Αλεξίου Ελισσάβετ, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, 
Πρωτούλης Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Τσίχλη Μαριάνα. 
 
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. 481660/11-6-2021 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με την 
πρόσκληση και έχει ως εξής : 
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Σχετικά : 

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». 

2. 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)]. 

3. 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)]. 

4. 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)]. 

5. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 

6. 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 
διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και Υ.Α. 
9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007)]. 

7. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) [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)]. 

8. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

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

10. Την Κ.Υ.Α. Γ1δ/Γ.Π.οικ.67322/2017 (ΦΕΚ 3282/Β/2017) «Ποιότητα νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)». 

11. 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» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. οικ. 
2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/2018)]. 

12. Την Υ.Α. οικ. 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 
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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». 

13. Την Υ.Α. οικ. 191002/2013 (ΦΕΚ 2220/Β/2013) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 
145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
(354/Β) και συναφείς διατάξεις”». 

14. 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)». 

15. Την Υ.Α. οικ. 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 191002/2013 (ΦΕΚ 
2220/Β/2013) και την Υ.Α. οικ. 100079/2015 (ΦΕΚ 135/Β/2015)]. 

16. Τη 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)». 

17. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 38317/1621/Ε103/2011 (ΦΕΚ 1977/Β/2011) «Τεχνικές 
προδιαγραφές και ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων των αναλυτικών μεθόδων για τη 
χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, σε 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2009/90/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου 2009 «για τη θέσπιση τεχνικών 
προδιαγραφών για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των 
υδάτων, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου». 

18. 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)]. 

19. 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)]. 

20. 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)]. 

21. Την Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία 
αστικών λυμάτων». 

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

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

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

25. 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. 

26. Το υπ’ αρ. πρωτ. 31286/2021 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας “Μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού 
νερού δυναμικότητας 2.400 m3/ημέρα” με φορέα λειτουργίας την “ΤΕΜΑΚ ΕΠΕ”, η 
οποία βρίσκεται στη θέση “Μανδράκι” στο Δήμο Ύδρας του νομού Αττικής» (ΠΕΤ: 
2011407620), από το Τμήμα Α / Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / 
Γενική Δ/νση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

27. Το υπ’ αρ. πρωτ. 242585/2021 έγγραφο με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης», από 
το Περιφερειακό Συμβούλιο / Περιφέρεια Αττικής. 

28. Την υπ’ αρ. πρωτ. 690/2014 άδεια εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης 
θαλασσινού νερού, από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νήσων / Περιφέρεια Αττικής. 

29. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1697/2014 Θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης 
Λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, από την Δ/νση Ανάπτυξης 
Π.Ε. Νήσων / Περιφέρεια Αττικής. 

30. Την υπ’ αρ. πρωτ. 47373/3685/2014 άδεια χρήσης θαλασσινού νερού για 
παραγωγή πόσιμου νερού μέσω μονάδας αφαλάτωσης, από την Δ/νση Υδάτων / 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

31. Την υπ’ αρ. πρωτ. 52782/3038/2015 άδεια χρήσης νερού γεώτρησης υδρευτικής 
χρήσης, από την Δ/νση Υδάτων / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

32. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5515/Φ.701.4/13271/2014 Πιστοποιητικό Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας, από το Τμήμα Πυρασφάλειας Πειραιά. 

33. Το υπ’ αρ. πρωτ. 244861/132767/8800/3810/2013 έγγραφο με θέμα «Έγκριση 
αναβάθμισης της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης, στη θέση “Μανδράκι”, Δήμου 
Ύδρας, Περιφέρεια Αττικής», από το Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων & 
Αρχαιογνωστικής Έρευνας / Δ/νση Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων / 
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

34. Το υπ’ αρ. πρωτ. 171483/101982/10883/4242/2013 έγγραφο με θέμα «Έγκριση 
χορήγησης στο Δήμος Ύδρας άδειας απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στη 
θέση “Μανδράκι”, Δήμου Ύδρας, για εφαρμογή οριστικής μελέτης “Κατασκευή 
αγωγού προσαγωγής και αγωγού Διάθεσης Αλμολοίπων Μονάδας Αφαλάτωσης 
Ύδρας”», από το Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων & Αρχαιογνωστικής 
Έρευνας / Δ/νση Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων / Υπουργείο 
Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

35. Το υπ’ αρ. πρωτ. 255365/2013 έγγραφο με θέμα «Κατασκευή μονάδων 
αφαλάτωσης», από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων / Δ/νση 
Τεχνικών Έργων / Περιφέρεια Αττικής. 

36. Το υπ’ αρ. πρωτ. 45936/33313/2014 έγγραφο με θέμα «Παραχώρηση 
διακονέματος χρήσης αιγιαλού στον Δήμο Ύδρας για την κατασκευή του αγωγού 
προσαγωγής θαλάσσιου ύδατος και του αγωγού διάθεσης αλμολοίπων της 
μονάδας αφαλάτωσης νερού, στην περιοχή Μανδράκι της Ύδρας.», από το Τμήμα 
Δημόσιας Περιουσίας / Δ/νση Οικονομικού / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

37. Το υπ’ αρ. πρωτ. 8221.Λ76/08/2014 έγγραφο με θέμα «Γνωμοδότηση επί της 
οριστικής μελέτης για το έργο “Μονάδας Αφαλάτωσης Ύδρας”.», από το Τμήμα β’ 
Μελετών & Έργων / Δ/νση Λιμενικών Υποδομών / Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου. 
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38. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 153202/2014 έγγραφο με θέμα «Έγκριση μελέτης για την 
“Κατασκευή αγωγού προσαγωγής και αγωγού διάθεσης αλμολοιπών Εγκατάσταση 
μονάδας αφαλάτωσης στην Ύδρα” του Δήμου Ύδρας», από το Τμήμα Τεχνικής 
Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων / Δ/νση Τεχνικών Έργων / Περιφέρεια Αττικής. 

39. Το υπ’ αρ. πρωτ. 8221.Λ76/05/2014 έγγραφο με θέμα «Γνωμοδότηση για την 
υλοποίηση του έργου “Κατασκευή των αγωγών και του αντλιοστασίου της μονάδας 
αφαλάτωσης Ύδρας”.», από το Τμήμα β’ Μελετών & Έργων / Δ/νση Λιμενικών 
Υποδομών / Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου. 

40. Το υπ’ αρ. πρωτ. 542/145/63/184665/2014 έγγραφο με θέμα «Τεχνικά Έργα 
Λιμένων (Κατασκευή Αγωγών και Αντλιοστασίου Μονάδας Αφαλάτωσης Νήσου 
Ύδρας Νομού Αττικής/Υπ/73/14)”.», από το Τμήμα Ι / Δ/νση Α2 / Γενικό Επιτελείο 
Ναυτικού. 

41. Το υπ’ αρ. πρωτ. 55691/34131/1811/687/2014 έγγραφο με θέμα «Παραχώρηση 
αιγιαλού – παραλίας για την κατασκευή των αγωγών και του αντλιοστασίου της 
Μονάδας Αφαλάτωσης Ύδρας», από το Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων 
& Αρχαιογνωστικής Έρευνας / Δ/νση Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων 
/ Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

42. Το υπ’ αρ. πρωτ. 43338/25592/1693/2014 έγγραφο με θέμα «Κατασκευή των 
Αγωγών και του Αντλιοστασίου της Μονάδας Αφαλάτωσης Ύδρας», από την ΚΣΤ’ 
Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων / Υπουργείο Πολιτισμού & 
Αθλητισμού. 

43. Το υπ’ αρ. πρωτ. 43771/25888/1343/2014 έγγραφο με θέμα «Έργο “Κατασκευή 
των αγωγών και του αντλιοστασίου της μονάδας αφαλάτωσης” στη Μανδράκι, 
έμπροσθεν Miramare στην Ύδρα», από την 1η  Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
/ Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

44. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ4002/808/2014 έγγραφο με θέμα «Κατασκευή Αγωγών και 
Αντλιοστασίου της Μονάδας Αφαλάτωσης Ύδρας», από το Τμ. Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασμού / Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού / 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

45. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ/α.2/6/2336/210/2014 έγγραφο με θέμα «Έργο “Κατασκευή των 
Αγωγών & του Αντλιοστασίου της Μονάδας Αφαλάτωσης Ύδρας”», από την Δ/νση 
Βιομ/κης Χωροθεσίας & Περ/ντος / Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. 

46. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1194/2014 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση πρακτικού 1/2014 
ΠΕΧΩΠ Π.Ε. Νήσων», από την Γεν. Δ/νση Περ/κης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Νήσων / Περιφέρεια Αττικής. 

47. Το υπ’ αρ. πρωτ. 507787/2014 έγγραφο με θέμα «Γνωμοδότηση ΕΟΤ για 
παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση του έργου: 
“Κατασκευή Αγωγών & του Αντλιοστασίου της Μονάδας Αφαλάτωσης Ύδρας”», 
από την Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων / ΕΟΤ / Υπουργείου Τουρισμού. 

48. Οι από 22.05.2019, 13.05.2019 και 20.05.2019 εκθέσεις δοκιμής αλμόλοιπου, της 
εταιρείας Αναλυτικά Εργαστήρια Α.Ε. 

 
Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας “Μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού 
δυναμικότητας 2.400 m3/ημέρα” με φορέα λειτουργίας την “ΤΕΜΑΚ ΕΠΕ”, η οποία 
βρίσκεται στη θέση “Μανδράκι” στο Δήμο Ύδρας του νομού Αττικής, η οποία 
διαβιβάστηκε με το (26) σχετικό, για την έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια 
υπηρεσία της Δνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού. 
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Φορέας του Έργου: 
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 5178/20-09-2013 σύμβαση «Παροχή Υπηρεσιών Επεξεργασίας 
Νερού στον Δήμο Ύδρας» ο Δήμος Ύδρας ανέθεσε στην εταιρεία ΤΕΜΑΚ Α.Ε. να του 
παρέχει για 12 έτη υπηρεσίες επεξεργασίας νερού μέσω μονάδας αφαλάτωσης που θα 
μελετήσει και εγκαταστήσει η ΤΕΜΑΚ Α.Ε. με δικές της δαπάνες, σε χώρο που θα της 
παραχωρηθεί από τον Δήμο Ύδρας. Με την λήξη της ανωτέρω σύμβασης η ΤΕΜΑΚ Α.Ε. 
οφείλει να απομακρύνει τη μονάδα αφαλάτωσης και να παραδώσει τον χώρο στον Δήμο 
Ύδρας. Ο Δήμος Ύδρας έχει το δικαίωμα, στο τέλος της ανωτέρω σύμβασης, να 
αποκτήσει από την ΤΕΜΑΚ Α.Ε. την κυριότητα των μηχανημάτων και η μονάδα 
αφαλάτωσης να μεταβιβαστεί σε αυτόν. 
Για την εκτέλεση της σύμβασης ο Δήμος Ύδρας παραχώρησε στην εταιρεία ΤΕΜΑΚ Α.Ε. 
κατά αποκλειστική χρήση και κατοχή το ακίνητο εγκατάστασης της μονάδας 
αφαλάτωσης, καθώς και τα προϋφιστάμενα συνοδά έργα. 
Η ΤΕΜΑΚ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης για  διάρκεια 
12 ετών (μέχρι το 2026) και στη συνέχεια ο Δήμος Ύδρας έχει το δικαίωμα να αποκτήσει 
την κυριότητα των μηχανημάτων της εγκατάστασης.  
  
Συντάκτης μελέτης: 
ENCON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. 
 
Η μελέτη περιλαμβάνει: 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2.  ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
3.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
4.  ΣΤΟΧΟΣ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
5.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ & 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
6.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
7.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
8.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
9.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
11. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας 
H παρούσα μελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την 
εγκατάσταση «Μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυναμικότητας 2.400 m3/ημέρα 
στη θέση Μανδράκι του Δήμου Ύδρας». 
Στο Δήμο Ύδρας έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί, σύστημα αφαλάτωσης θαλασσινού 
νερού δυναμικότητας παραγωγής πόσιμου νερού 1.600m3/ημέρα από το έτος 2014. 
Πρόκειται για δυο μονάδες επεξεργασίας νερού δυναμικότητας 800m3/ημέρα η κάθε μία. 
Η παρούσα αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση για την αναβάθμιση του 
συστήματος αφαλάτωσης από 1.600m3/ημέρα σε 2.400 m3/ημέρα. 
Γεωγραφική θέση της δραστηριότητας 
Το έργο χωροθετείται σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Μανδράκι» του Δήμου 
Ύδρας, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής. 
Πιο συγκεκριμένα, η θέση του έργου δίνεται (κεντροβαρικά) από τις συντεταγμένες:  

χ= 454460 , ψ=4133860 (ΕΓΣΑ ’87). 
Περιβαλλοντική κατάταξη του έργου 
Το παρόν έργο, βάσει της Υ.Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β) «Κατάταξη 
στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών 
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και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 
3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)» 
κατατάσσεται στην Ομάδα 9η «Μεταποιητικές και συναφείς εγκαταστάσεις» και 
συγκεκριμένα στον α/α 202 «Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού νερού».  
Η μονάδα αφαλάτωσης μετά την υπό αδειοδότηση επέκταση θα είναι δυναμικότητας 
>2.000 m3/ημέρα. Όσον αφορά στην τεκμηρίωση της μοριοδότησης, σύμφωνα με τον 
Πίνακα 4 της Υ.Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β), για το μελετώμενο έργο 
ισχύουν τα παρακάτω: 

α/α Κριτήρια  Υποκριτήρια Μόρια 

α β γ δ ε 

1 Χρήσεις γης 1.5 

Εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού και εκτός 
ΤΠΣ/ΕΠΣ, όπου δεν υφίσταται εγκεκριμένο 
πολεοδομικό σχέδιο (οποιουδήποτε επιπέδου 
πολεοδομικού σχεδιασμού) 

40 

2 
Ευαισθησία και 
αφομοιωτική ικανότητα 
φυσικού περιβάλλοντος 

2.6 
Θεσμοθετημένες περιοχές ιστορική, 
πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας 

80 

3 
Έκταση 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων 

3.7 Καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις 10 

Σύνολο μοριοδότησης 130 

Βάσει των ανωτέρω, η μονάδα αφαλάτωσης είναι δυναμικότητας >2.000 m3/ημέρα και 
>90 μόρια, επομένως κατατάσσεται στην Κατηγορία Α2. 
Οι προδιαγραφές της παρούσας Μ.Π.Ε. ορίζονται στην υπ’ αριθ. 170225/20-1-2014 
(ΦΕΚ 135/Β/2014) Υ.Α. «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄, ….». 
Τέλος, σύμφωνα με το  ΦΕΚ 1048/Β/2012 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά 
διατάγματα», η μονάδα κατατάσσεται στις δραστηριότητες μέσης όχλησης καθώς θα είναι 
δυναμικότητας > 2.000 κ.μ./ημ. 
Ιστορική εξέλιξη του έργου 
Το σύστημα αφαλάτωσης δυναμικότητας 1.600 m3/ημέρα, στη θέση Μανδράκι του Δήμου 
Ύδρας, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί, από το 2014, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 
690/8-4-2014 Άδεια εγκατάστασης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νήσων. 
Με την άδεια εγκατάστασης καθορίστηκαν και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 
(ΠΠΔ) του έργου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β), περί 
καθορισμού Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο 
δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του 
Άρθρου 1 του Ν.4014/11. 
Για το συνολικό έργο της Μονάδας Αφαλάτωσης Ύδρας (κτίρια, αντλιοστάσιο, εξωτερικοί 
αγωγοί) έχει ληφθεί η υπ’ α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/244861/ 
132767/8800/3810/13-12-2013 έγκριση από τον Υπ. Πολιτισμού, μετά από ομόφωνη 
θετική γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (συνεδρία 36/26-11-
2014). 
Επίσης, ειδικά για την κατασκευή του αντλιοστασίου και των εξωτερικών αγωγών έχουν 
ληφθεί και οι κάτωθι αποφάσεις / θετικές γνωμοδοτήσεις :  
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o η υπ’ α.π. 45936/33313/4-8-2014 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί παραχώρησης δικαιώματος 
χρήσης αιγιαλού για την κατασκευή των αγωγών & του αντλιοστασίου της 
Μονάδας Αφαλάτωσης Ύδρας. 

o η υπ’ αριθ. 8221.Λ76/08/14/7-7-2014 γνωμοδότηση του Υπ. Ναυτιλίας & 
Αιγαίου 

o η υπ’ αριθ. Φ.542/471/189/188759/8-7-2014 γνωμοδότηση του Γεν. 
Επιτελείου Ναυτικού 

o η υπ’ αριθ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ26/171483/101982/10883/4242/3-7-2014 
γνωμοδότηση του Υπ. Πολιτισμού 

Τέλος, για την υφιστάμενη εγκατάσταση υπάρχει Πιστοποιητικό πυροπροστασίας με αρ. 
πρωτ. 5515/Φ.701.4/13271/30-6-2014 το οποίο ισχύει μέχρι τις 30-6-2022. 
Αναλυτική περιγραφή 
Άντληση νερού 
Η υδροληψία γίνεται από παράκτιο φρεάτιο άντλησης σε απόσταση περίπου 400μ. 
βορειοδυτικά της μονάδας αφαλάτωσης και 3μ. από την ακτή.  
Στη συνέχεια γίνεται μεταφορά του θαλασσινού νερού σε δεξαμενή προσυγκέντρωσης 
χωρητικότητας 25m3 στην είσοδο της μονάδας αφαλάτωσης. Η τροφοδοσία θαλασσινού 
νερού επιτυγχάνεται μέσω τριών (3) υποβρύχιων αντλιών δυναμικότητα 85 m3/h έκαστη. 
Εναλλακτικά, η τροφοδοσία της μονάδας μπορεί να γίνεται με υφάλμυρο νερό από 
υφιστάμενη γεώτρηση, βάθους 25μ., μέσω κατάλληλης υποβρύχιας αντλίας.  
Παραγωγική διαδικασία της μονάδας αφαλάτωσης 

➢ Στάδιο προκατεργασίας 
Το εισερχόμενο νερό στη μονάδα αφαλάτωσης υφίσταται αρχικά προεπεξεργασία, για 
την απομάκρυνση των αιωρούμενων σωματιδίων και της θολότητας, σε 6 φίλτρα 
θολότητας, που τροφοδοτούνται με κατάλληλες αντλίες. 
Τα 6 φίλτρα θολότητας της προκατεργασίας είναι δοχεία πανομοιότυπα, 
κατασκευασμένα από fiberglass, ονομαστικής πίεσης 10 bar, κυλινδρικού ύψους 1.16m, 
διαμέτρου 1.6μ και τελικού ύψους 2,18m. Το υγρό μέσο είναι το θαλασσινό νερό και η 
πίεση κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης είναι 4.15 bar. Σε περίπτωση ατυχήματος, η 
μέγιστη πίεση που μπορούν να ασκήσουν οι αντλίες τροφοδοσίας θαλασσινού νερού 
είναι 4.4 bar, ήτοι το 44% της ονομαστικής πίεσης των δοχείων.  
Ο περιοδικός καθαρισμός των φίλτρων για την αποβολή των συσσωρευμένων ρύπων, 
γίνεται με αντίστροφη πλύση, μέσω κατάλληλης ρύθμισης ηλεκτροβανών, με 
φιλτραρισμένο θαλασσινό νερό.  

➢ Στάδιο κυρίως κατεργασίας (μονάδα αντίστροφης ώσμωσης) 
Αποτελείται από τις μεμβρανοθήκες στις οποίες περιέχονται οι μεμβράνες όπου 
πραγματοποιείται η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού, το αντλητικό σύστημα υψηλής 
πίεσης για το στρόβιλο ανάκτησης ενέργειας, το σκελετό στήριξης και τους απαραίτητους 
μετρητές (θερμόμετρο, μανόμετρα, ροόμετρα, αγωγιγόμετρο, κ.α.) και ηλεκτρονικό 
πίνακα.  
Ειδικότερα, το φιλτραρισμένο νερό διοχετεύεται και διακλαδίζεται σε τρείς (3) μονάδες 
αφαλάτωσης, ημερήσιας δυναμικότητας 800 m³ η καθεμία. Κατά την είσοδο του νερού 
στην κάθε μονάδα, δοσομετρείται αντικαθαλατωτικό διάλυμα προς αποφυγή των 
επικαθίσεων των αλάτων στην επιφάνεια της μεμβράνης. Στη συνέχεια, το νερό διέρχεται 
από φίλτρα φυσιγγίων ικανότητας 1 μm, για την προστασία των μεμβρανών αντίστροφης 
ώσμωσης από αιωρούμενα σωματίδια, και καταλήγει στη διάταξη της αντίστροφης 
ώσμωσης (RO), όπου, μέσω υψηλής πίεσης, παράγεται αφαλατωμένο νερό και 
απορριπτόμενο νερό (συμπύκνωμα).  
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Η μονάδα διαθέτει σύστημα ανάκτησης ενέργειας (στρόβιλο και booster), με το οποίο 
επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 50%, σε σχέση με κάποια 
συμβατική λύση χωρίς το σύστημα αυτό. Ένα τμήμα του αφαλατωμένου νερού 
αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται για την έκπλυση των φύλλων των μεμβρανών από το 
θαλασσινό νερό και την άλμη. 
Η ανάκτηση της μονάδας αφαλάτωσης (παραγόμενο νερό/ακατέργαστο νερό) είναι της 
τάξης του 42%. Η απορριπτόμενη άλμη (ή συμπύκνωμα) περιέχει τις ίδιες χημικές ουσίες 
με το θαλασσινό νερό, σε μεγαλύτερη όμως συγκέντρωση (της τάξης του 70%). Η 
διάθεση της άλμης γίνεται μέσω αγωγού, προς τη θάλασσα. Ο ίδιος αγωγός 
χρησιμοποιείται και για την αποχέτευση των απόνερων πλύσης των φίλτρων θολότητας.  

➢ Στάδιο μετακατεργασίας 
Το παραγόμενο αφαλατωμένο νερό, προτού καταλήξει σε υφιστάμενη δεξαμενή 
αποθήκευσης (1.400m3), χρειάζεται να εμπλουτιστεί σε ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3), 
που είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη κατανάλωση. Στην έξοδο των μεμβρανών, το 
pH του νερού είναι περίπου 7, και χρειάζεται περαιτέρω ταπείνωση για να μπορέσει να 
απορροφήσει την απαιτούμενη ποσότητα  CaCO3. Για το λόγο αυτό, ανάντη των φίλτρων 
πρόσδοσης σκληρότητας, δοσομετρείται ποσότητα θεϊκού οξέος (H2SO4). Τα φίλτρα 
πρόσδοσης σκληρότητας είναι 4 τον αριθμό, παράλληλα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Είναι 
του ιδίου τύπου με αυτά της προκατεργασίας, κατασκευασμένα από fiberglass, 
ονομαστικής πίεσης 10 bar, ίδιας διαμέτρου (1.6m), αλλά κοντύτερα κατά 43cm (0.7m), 
ως προς το κυλινδρικό ύψος. Αντιστοίχως, είναι κοντύτερα κατά 48cm, ως προς το τελικό 
ύψος (1.70m). Στην έξοδο των φίλτρων πρόσδοσης σκληρότητας, γίνεται δοσομέτρηση 
σόδας (NaOH) για την διόρθωση-αύξηση του pH στα επίπεδα του 8.5-9.0 και την 
διατήρηση του δείκτη διαβρωτικότητας LSI σε θετικό πρόσημο. Τέλος, γίνεται 
δοσομέτρηση διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl) για την απολύμανση του 
τελικώς παραγόμενου νερού, πριν αυτό καταλήξει στη δεξαμενή αποθήκευσης. 
Το τελικά παραγόμενο νερό θα είναι κατάλληλο για πόσιμο, σύμφωνα με την ισχύουσα 
υγειονομική διάταξη του Ελληνικού κράτους για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, Κοινή 
Υπουργική Απόφαση Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/2017 (ΦΕΚ 3282/Β) «Ποιότητα νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)» και ιδίως τις 
παραμέτρους του Παραρτήματος Ι αυτής. 
Υποσταθμός μέσης τάσης 
Για τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης απαιτείται η παροχή μέσης τάσης από 
πλευράς ΔΕΗ και κατά συνέπεια ο αντίστοιχος μετασχηματιστής. Ο μετασχηματιστής 
είναι συνεπτυγμένος εντός οικίσκου, δυναμικότητας 630 kVA, με όλα τα προβλεπόμενα 
διακοπτικά και προστασίες μέσης και χαμηλής τάσης, ενώ διαθέτει και αυτόματη 
αντιστάθμιση της τάξης των 100 kVA. 
Η ενεργειακή κατανάλωση της μονάδας αφαλάτωσης είναι 3KWh/m3, δηλαδή ημερησίως 
για παραγωγή 2.400m3/d, η κατανάλωση θα είναι 7.200 KWh. 
Για την λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης δεν γίνεται καμία χρήση καυσίμων. 
Διάθεση αλμολοίπου 
Για τη διάθεση των αλμόλοιπων από το υπό μελέτη σύστημα αφαλάτωσης επιλέγεται η 
διάθεση στη θάλασσα. 
Πιο συγκεκριμένα, η απόρριψη των παραγόμενων αλμών, συνολικής παροχής 141 m3/h 
γίνεται μέσω αγωγού στη θάλασσα. Ο αγωγός απόρριψης είναι μήκους 600μ. περίπου, 
εκ των οποίων για 400μ. χερσαίος και στη συνέχεια υποθαλάσσιος για μήκος 200μ. 

➢ Ποιότητα και χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων 



 

11 

 

Ο βαθμός απόδοσης της μονάδας αφαλάτωσης θα είναι 42%, δηλαδή κατά την 
διαδικασία της αφαλάτωσης ο όγκος του απορριπτόμενου νερού («συμπύκνωμα» ή 
αλμόλοιπα) είναι περίπου στο 58% του εισερχόμενου προς επεξεργασία νερού. 
Σύμφωνα με τα ποσοτικά στοιχεία από τη λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης ισχύει: 

- Παροχή πόσιμου (αφαλατωμένου) νερού: 2.400 m3/d  ή 104,3m3/h (για λειτουργία 
23 h/d) 
- Παροχή εισερχόμενου (θαλασσινού) νερού: 2.400 m3/d (πόσιμο) / 42% (απόδοση) 

= 5.715 m3/d  ή  248 m3/h (για λειτουργία 23 h/d) 
- Παροχή των απορριπτόμενων αλμόλοιπων: 58% × 5.715 m3/d = 3.315 m3/d . 

Επιπλέον, η παροχή του νερού έκπλυσης των φίλτρων θολότητας 
(προκατεργασίας) είναι~2% των απορριπτόμενων αλμόλοιπων, ήτοι 65 m3/d, 
οπότε συνολική παραγωγή αλμολοίπων: 3.315 + 65 = 3.380 m3/dή 141m3/h 

Ως προς τα χαρακτηριστικά των παραγόμενων αλμόλοιπων, βιβλιογραφικά ισχύουν τα 
στοιχεία που παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα : 

 
Φυσικές παράμετροι  

Αλατότητα αλμολοίπων 
(Sbrine)  

Εξαρτάται από την αλατότητα του θαλασσινού 
νερού και το βαθμό ανάκτησης  
Τυπικές τιμές: 65.000 - 85.000 mg/L 

Θερμοκρασία αλμολοίπων 
(Τbrine)  

Εξαρτάται από τη θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος 
Για άντληση θαλασσινού νερού, ισχύει: 
Τbrine~Τseawater 

Πυκνότητα αλμολοίπων 
(ρbrine) 

Υψηλότερη από την πυκνότητα 
περιβάλλοντος (βυθίζονται στο θαλασσινό 
νερό) 

Διαλυμένο οξυγόνο (DO) 
Εξαρτάται από τo DO περιβάλλοντος 
Για άντληση θαλασσινού νερού, ισχύει: 
DObrine~DOseawater 

Χημικές παράμετροι  

Αντικαθαλατωτικά 
Τυπικά χαμηλές συγκεντρώσεις κάτω από το 
όριο επικινδυνότητας 

Ρύποι από διάβρωση  

Βαρέα μέταλλα 

Πιθανόν αυξημένες ποσότητες σιδήρου, 
χρωμίου, νικελίου, μολυβδενίου αν 
χρησιμοποιείται χαμηλής ποιότητας 
ανοξείδωτο ατσάλι 

 
Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι τα χαρακτηριστικά της παραγόμενης άλμης, σε μια μονάδα 
αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με αντίστροφη ώσμωση, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 
από τα χαρακτηριστικά του εισερχόμενου στη μονάδα θαλασσινού νερού. 

➢ Ποιότητα θαλασσινού νερού 
Η χημική σύσταση του θαλασσινού νερού στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου (όπου ανήκει η θαλάσσια περιοχή από όπου πραγματοποιείται η υδροληψία 
της μονάδας αφαλάτωσης) αναγράφεται στον παρακάτω Πίνακα. Το σύνολο των 
διαλυμένων στερεών (TDS), που αναγράφεται στην τελευταία σειρά του Πίνακα, αποτελεί 
την αλατότητα, παράμετρο ιδιαίτερα σημαντική για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων μιας μονάδας αφαλάτωσης. 

Συστατικό Συγκέντρωση (mg/l) 

Χλωριούχα (Cl-1) 21.200 

Νάτριο (Na+1) 11.800 
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Θειικά (SO4
-2) 2.950 

Μαγνήσιο (Mg+2) 1.403 

Ασβέστιο (Ca+2) 423 

Κάλιο (K+1) 463 

Βρωμιούχα(Br-1) 155 

Βορικό οξύ (Η3ΒΟ3) 72 

Ιωδιούχα (Ι-1) 2 

Άλλα – 

Ολικά Διαλυμένα Στερεά 
(TDS) 

38.600 

Πηγή: WHO, 2007 

✓ Αλατότητα 
Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αλατότητα της Μεσογείου είναι 
ιδιαίτερα υψηλή σε όλη τη λεκάνη της. Επιφανειακά νερά έχουν μέσο όρο αλατότητας τα 
38 ppt (εκτός από τις περιοχές της δυτικής Μεσογείου), ενώ η αλατότητα μπορεί να 
φτάσει τα 40 ppt στην ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η αλατότητα 
σε μεγαλύτερα βάθη είναι ελαφρώς χαμηλότερη. 
Για ασφάλεια στους υπολογισμούς διάθεσης, λαμβάνεται αλατότητα 42 ppt (ή 42.000 
ppm), που καλύπτει τις δυσμενείς συνθήκες αυξημένης αλατότητας των επιφανειακών 
υδάτων κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. 
Επιπλέον, η αλατότητα του αφαλάτωμένου νερού είναι 200 ppm. Εφαρμόζοντας ισοζύγιο 
μάζας για την αλατότητα των αλμόλοιπων προκύπτει:  

(5.715 m3/d × 42ppt) = (2.400 × 0,2) + (3.315 × Sbrine)  ή Sbrine ~72,3ppt  (ή 
72.270 ppm) 

✓ Θερμοκρασία  
Κατά την καλοκαιρινή περίοδο η μέση θερμοκρασία του θαλασσινού νερού είναι στην 
επιφάνεια 27 °C,  ενώ σε βάθος 20m λαμβάνεται 5 °C χαμηλότερη (22 °C). Κατά την 
περίοδο του χειμώνα δεν υπάρχει θερμοκρασιακή στρωμάτωση και η θερμοκρασία της 
θάλασσας λαμβάνεται 13 °C. 
Η θερμοκρασία των αλμόλοιπων λαμβάνεται ίση με τη θερμοκρασία του θαλασσινού 
νερού στο σημείο υδροληψίας, δηλαδή επιφανειακά. Για το σχεδιασμό θεωρείται μέση 
θερμοκρασία 20 °C.   

✓ Διαλυμένο οξυγόνο 
Το διαλυμένο οξυγόνο του θαλασσινού νερού αποτελεί συνάρτηση της αλατότητας, της 
θερμοκρασίας και του βάθους. Στις δυσμενέστερες συνθήκες (επιφανειακό θαλασσινό 
νερό στους 27°C), το διαλυμένο οξυγόνο είναι 6,4 mg/l. Το διαλυμένο οξυγόνο (DO) των 
αλμόλοιπων λαμβάνεται ίσο με εκείνο του θαλασσινού νερού στο σημείο υδροληψίας, 
επομένως είναι τουλάχιστον 6,4 mg/l. 

✓ Πυκνότητα 
Η πιο σημαντική ιδιότητα των αλμόλοιπων από υδροδυναμικής πλευράς (που επηρεάζει, 
κατ' επέκταση, τη διάθεσή τους) είναι η πυκνότητα και η διαφορά πυκνότητας με τον 
αποδέκτη. Η πυκνότητα τόσο του θαλασσινού νερού όσο και των παραγόμενων 
αλμόλοιπων είναι συνάρτηση της αλατότητας, της θερμοκρασίας και της πίεσης.  
Τα συγκριτικά χαρακτηριστικά του θαλασσινού νερού και της άλμης παρουσιάζονται στον 
Πίνακα που ακολουθεί. 

Παράμετρος Θάλασσα Αλμόλοιπα 

Αλατότητα, S [ppt]  42 72.3 

Θερμοκρασία, Τ [°C] 13/20/27 13/20/27 

Διαλυμένο οξυγόνο, DO 
[mg/l] 

>5 >5 
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pH 7.5-8.5 7.5-8.5 

Πυκνότητα σε θερμοκρασία 
Τ°C, ρ [kg/m3] 

1032 / 
1030 / 
1028  

1055 / 
1053/ 
1050  

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι η περιεκτικότητα του συμπυκνώματος σε 
άλατα, όπως ήταν αναμενόμενο, είναι μεγαλύτερη από αυτήν της θάλασσας. Αντίστοιχα, 
μεγαλύτερη είναι η πυκνότητα των απορριπτόμενων αλμόλοιπων σε σχέση με την 
πυκνότητα του θαλασσινού νερού. 
Επιπλέον των παραπάνω, χημικές παράμετροι και ρύποι που είναι πιθανόν να 
ανιχνεύονται στα απορριπτόμενα αλμόλοιπα είναι: 

Αντικαθαλατωτικό: Πρόκειται για υδατικό διάλυμα αδρανούς φωσφονικού οξέος, 
που προστίθεται στο εισερχόμενο θαλασσινό νερό (για την αποφυγή των 
επικαθίσεων των αλάτων στην επιφάνεια της μεμβράνης) σε συγκέντρωση 1,2 
ppm, και καταλήγει στα απορριπτόμενα αλμόλοιπα σε συγκέντρωση 2 ppm. 
Σύμφωνα με το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας, το προϊόν είναι καταχωρημένο ως 
μη επικίνδυνο και διαθέτει πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για χρήση σε πόσιμο 
νερό. 

Περιγραφή συστήματος διάθεσης 
➢ Δεξαμενή εξόδου 

Από τη μονάδα αντίστροφης ώσμωσης, τα παραγόμενα αλμόλοιπα καταλήγουν σε 
πλαστική δεξαμενή συγκέντρωσης - εξόδου. Οι διαστάσεις της δεξαμενή συγκέντρωσης 
- εξόδου είναι: 

Διάμετρος :  1,87 m  
Ύψος (ολικό) :  1,41 m 

Όγκος (ολικός) :  3,20 m3 
O πυθμένας της δεξαμενής εξόδου είναι στα +8,00 μ. 

➢ Αγωγός διάθεσης 
Η διοχέτευση των παραγόμενων αλμόλοιπων από τη μονάδα αφαλάτωσης στον τελικό 
αποδέκτη πραγματοποιείται με αγωγό διάθεσης, που αποτελείται από χερσαίο τμήμα, 
από τη δεξαμενή εξόδου μέχρι τη θάλασσα και υποθαλάσσιο τμήμα. 
Το χερσαίο τμήμα θα αποτελείται από σωληνωτό αγωγό HDPE 10atm μήκους 400 m 
περίπου και διαμέτρου Φ250 αντίστοιχα, που θα ξεκινά από την δεξαμενή εξόδου και θα 
καταλήγει σε απόσταση 3,0 m περίπου από την ακτή. 
Λίγο πριν τη βύθιση του αγωγού διάθεσης, θα ξεκινά το υποβρύχιο τμήμα του, μέσω του 
οποίου το αλμόλοιπο θα οδηγείται στη θάλασσα. Τα αλμόλοιπα θα διαχέονται σε 
απόσταση περίπου 50 m από την ακτή και σε βάθος 20 m, ώστε το σύνολο της διάχυσης 
να γίνεται σε σχετικά μεγάλος βάθος. Το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού διάθεσης θα 
αποτελείται από σωληνωτό αγωγό HDPE 16atm διαμέτρου Φ250 και μήκους 200 m 
περίπου, που θα καταλήγει σε στόμιo διάθεσης. 
Η έξοδος θα πραγματοποιείται από στόμιο διαμέτρου DN110. 

✓ Χερσαίο τμήμα αγωγού διάθεσης  
Το χερσαίο τμήμα αποτελείται από σωληνωτό αγωγό HDPE 6atm μήκους 400μ. περίπου 
και διαμέτρου Φ250 αντίστοιχα, που ξεκινά από την δεξαμενή εξόδου και καταλήγει σε 
απόσταση 3μ. περίπου από την ακτή.  

✓ Υποθαλάσσσιο τμήμα αγωγού διάθεσης  
Λίγο πριν τη βύθιση του αγωγού διάθεσης, ξεκινά το υποβρύχιο τμήμα του, μέσω του 
οποίου τα επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται στη θάλασσα. Τα επεξεργασμένα λύματα 
διαχέονται σε απόσταση περίπου 50μ. από την ακτή και σε βάθος 20μ., ώστε το σύνολο 
της διάχυσης να γίνεται σε σχετικά μεγάλος βάθος. Το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού 
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διάθεσης να αποτελείται από σωληνωτό αγωγό HDPE 10atm διαμέτρου Φ250 και 
μήκους 200μ. περίπου, που καταλήγει σε στόμιo διάθεσης. 
Η έξοδος πραγματοποιείται από στόμιο διαμέτρου DN110.  
Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Υ.Α. 

37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β /2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 
9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β /2007) 

- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/121 (ΦΕΚ 53/Β/2007), Κ.Υ.Α. 
Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β΄/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/2011 (ΦΕΚ 
741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. Δ13/Ο/1096/2014 
(ΦΕΚ 218/Β/2014), K.Y.A. 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) 

- Στερεά απόβλητα: Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/2001 [(ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε 

με τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), τον Ν. 
3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και την Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007)] 

- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/2004) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β/2006), όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 
(ΦΕΚ 1537/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016), και την Υ.Α. 
8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)] 
 

Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να 
εφαρμόζονται: 
ΑΕΡΙΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
1. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές 

ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, να 
μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) και 
στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους 
περιοίκους. 

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

3. Να υπάρχει κατάλληλο και ικανό σύστημα εξαερισμού του σε όλους τους χώρους της 
μονάδας. 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
4. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον 

κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων [Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 
4326/Β/2016)] να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και 
μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα αξιοποιήσιμα 
(πλαστικά, χαρτί, μέταλλο, γυαλί, κλπ) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά 
αδειοδοτημένες εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα να απομακρύνονται από συνεργεία του 
οικείου ΟΤΑ, είτε σε εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια. 

5. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις 
διατάξεις του Ν.2339/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001). Για τα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν 
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στον ανωτέρω νόμο περί εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει 
συμβόλαια συνεργασίας με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα. 

6. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς 
ή δημόσιους χώρους, σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

7. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά του (1) σχετικού νόμου για την συλλογή και μεταφορά 
μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ή εν ισχύ άδεια συλλογής και μεταφοράς 
επικινδύνων αποβλήτων και θα πρέπει να παραδίδουν τα απόβλητα σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εγκατάσταση διάθεσης – αξιοποίησης αποβλήτων. Ειδικά για την 
παράδοση των μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων σε τρίτους πριν την τελική διάθεση, 
απαιτείται επιπλέον σύμβαση με τον υπεύθυνο φορέα του χώρου που θα διατεθούν.  

8. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που πιθανόν προκύπτει μετά από 
επισκευές βλαβών, αντικαταστάσεις, κλπ. στο τέλος του κύκλου ζωής του, να 
διαχειρίζεται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 
(ΦΕΚ1184/Β/2014). 

9. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο 
χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 
328/Β/1993). 

10. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης    φύσεως 
εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά 
μόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε 
στεγανές επιφάνειες. Ο χώρος του γηπέδου της μονάδας αφαλάτωσης καθώς και ο 
περιβάλλον χώρος να διατηρούνται πάντα καθαροί, απαλλαγμένοι από άχρηστα 
αντικείμενα και απόβλητα. Να υπάρχει άμεση συμμόρφωση με τις τυχόν σχετικές 
υποδείξεις των αρμόδιων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγείας. 

11. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται στη μονάδα αφαλάτωσης, εκτός του ίδιου του προς 
αφαλάτωση νερού, αφορούν κυρίως τα διάφορα χημικά που χρησιμοποιούνται για την 
εξασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου νερού και της ορθής λειτουργίας και 
συντήρησης των μεμβρανών και γενικά του εξοπλισμού. Τα παραπάνω χημικά να 
βρίσκονται μέσα σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης, στεγασμένα εντός εσωτερικού 
χώρου και η χρήση τους να ελέγχεται με κατάλληλους αυτοματισμούς. 

12. Η αποθήκευση και ο χειρισμός των χημικών ουσιών και η εν γένει διαχείρισή τους να 
γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης του 
περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και στα 
σχετικά Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας που τα συνοδεύουν, τα οποία θα πρέπει να 
βρίσκονται εντός της μονάδας αφαλάτωσης και να είναι άμεσα διαθέσιμα σε πρώτη 
ζήτηση. 

13. Ο τρόπος σήμανσης, συσκευασίας και μεταφοράς των βοηθητικών υλών προς τη 
μονάδα να είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς που διέπουν το επιλεχθέν μέσο 
μεταφοράς, π.χ. για οδικές μεταφορές σύμφωνος με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ADR 
για όσες από αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του βάσει των Δελτίων 
Δεδομένων Ασφαλείας τους 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
14. Τα μεταχειρισμένα έλαια δύναται να που προκύπτουν από την λειτουργία και 

συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004). Να συλλέγονται και να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, που θα πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο χώρο, και να δίνονται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής οι 
οποίες θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια για την διαχείριση των εν λόγω 
αποβλήτων. Για την παράδοση των παραπάνω αποβλήτων να συμπληρώνονται και 
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να αρχειοθετούνται τα έντυπα αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. 
Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και λιπαντικών στο 
έδαφος, στα επιφανειακά ή υπόγεια νερά ή στο σύστημα αποχέτευσης.  

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

16. Οι επιφανειακές απορροές όμβριων των ανοιχτών χώρων να είναι απαλλαγμένες από 
σκουπίδια και λοιπά απόβλητα μέσω καθημερινής καθαριότητας του εξωτερικού – 
περιβάλλοντα χώρου.  

17. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων, λαδιών, χημικών ουσιών, κλπ. να γίνεται 
χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα 
διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

18. Τα διαλύματα χημικού καθαρισμού και πλύσης των μεμβρανών (προκύπτουν μια 
φορά ετησίως)  να συγκεντρώνονται σε δεξαμενή και κατόπιν πλήρης εξουδετέρωσής 
και αδρανοποίησης τους, να οδηγούνται προς διάθεση μαζί με τα αλμόλοιπα. Η 
εξουδετέρωσή και αδρανοποίηση να ελέγχεται με κατάλληλο εξοπλισμό και να τηρείται 
αντίστοιχο αρχείο μετρήσεων. 

19. Όλα τα ρεύματα υγρών αποβλήτων της μονάδας που περιλαμβάνουν χημικές ουσίες 
να εξουδετερώνονται/ αδρανοποιούνται πλήρως πριν την έξοδο τους από τις 
εγκαταστάσεις του γηπέδου της μονάδας αφαλάτωσης και να καθίστανται μη 
επιβλαβή, ακίνδυνα και ασφαλή σύμφωνα με την κείμενη ισχύουσα σχετική νομοθεσία 
και τα προβλεπόμενα στα σχετικά Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των χημικών ουσιών 
που τις συνοδεύουν για την περεταίρω διαχείριση/διάθεσή τους.  

20. Σε διαφορετική περίπτωση να ληφθεί μερίμνα ώστε να διαχωρίζονται τα ρεύματα των 
υγρών αποβλήτων με τα κατάλοιπα/ μίγματα των χημικών ουσιών και να 
διαχειρίζονται κατάλληλα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη ισχύουσα 
σχετική νομοθεσία και στα σχετικά Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας που τις συνοδεύουν 
(διαχείριση σε αδειοδοτημένη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, μεταφορά 
μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου μεταφορέα αποβλήτων).  

21. Να γίνεται τακτικός δειγματοληπτικός έλεγχος προς πιστοποίηση των παραπάνω πριν 
την έξοδο/εκροή των ρευμάτων των υγρών αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις του 
γηπέδου της μονάδας αφαλάτωσης (δεξαμενή άλμης).  

22. Στην περίπτωση που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της αφαλάτωσης, ρεύματα 
επικίνδυνων υγρών απόβλητων αυτά να διαχωρίζονται και να διαχειρίζονται 
κατάλληλα σύμφωνα με την κείμενη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.  

23. Απαγορεύεται η απόρριψη/διάθεση επικίνδυνών αποβλήτων στη θάλασσα, στο 
έδαφος και γενικότερα στο περιβάλλον με οποιοδήποτε τρόπο. Να μην γίνεται η 
απόρριψη/διάθεση στη θάλασσα επιβλαβών και μη ασφαλών ουσιών ή 
μιγμάτων/διαλυμάτων αυτών.  

24. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα και όργανα μέτρησης για τον έλεγχο των χημικών και 
άλλων παραμέτρων της διαδικασίας. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
25. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του 

προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, σε 
θέματα ασφάλειας, υγιεινής και χειρισμού πρώτων υλών και αποβλήτων για την 
αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το απασχολούμενο στην 
εγκατάσταση προσωπικό να φέρει στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, 
μπότες ασφαλείας, φόρμες, μάσκες, ωτοασπίδες, κράνος, αντανακλαστικό γιλέκο 
κ.α.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας. Όλα τα Μ.Α.Π. θα φέρουν την 
έγκριση CE. 
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26. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει φάκελο εκπαίδευσης προσωπικού όπου θα φαίνονται 
αναλυτικά οι ώρες και το αντικείμενο εκπαίδευσης για κάθε εργαζόμενο. Η εκπαίδευση 
θα περιλαμβάνει θέματα υγιεινής, καθαρισμού και πρώτων βοηθειών. 

27. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων καθώς και ο χειριστής της μονάδας. 

 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
28. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων 

περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό.  

29. Να τηρείται ημερολόγιο με αριθμημένες σελίδες και θεωρημένο από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης της οικείας Π.Ε., στο οποίο να καταγράφονται:  

• Ο χημικός καθαρισμός των μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. 

• Η αντικατάσταση των μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης.  

• Η αντικατάσταση των φυσίγγων των φίλτρων καθαρισμού.  

• Η πλήρωση των μέσων πρόσδοσης σκληρότητας με CaCO3.  

• Τις λοιπές εργασίες συντήρησης και επισκευής του Η/Μ εξοπλισμού.  
Το ως άνω ημερολόγιο να φυλάσσεται εντός της μονάδας και να είναι άμεσα διαθέσιμο 
σε πρώτη ζήτηση. Τυχόν πρότυπα έντυπα ελέγχου των ως άνω εγκαταστάσεων που 
ορίζει η νομοθεσία να επισυνάπτονται στην οικεία σελίδα καταχώρησης του 
ημερολογίου. Όλες οι καταχωρημένες εργασίες θα πρέπει να υπογράφονται και από 
τον υπεύθυνο της μονάδας. Να φυλάσσονται τα σχετικά παραστατικά. 

30. Να καταγράφονται συστηματικά η ποσότητα ανεπεξέργαστου νερού που εισέρχεται 
στη μονάδα αφαλάτωσης και η ποσότητα επεξεργασμένου νερού που διατίθεται στο 
υδρευτικό δίκτυο.  

31. Να διεξάγονται συστηματικοί έλεγχοι της ποιότητας του παραγόμενου από τη μονάδα 
αφαλάτωσης νερού σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ Γ1(δ) ΓΠ 
οικ.67322/2017 (ΦΕΚ 3282/Β/2017), όπως ισχύει, όσον αφορά: τις μετρούμενες 
παραμέτρους, τη συχνότητα, τους όρους δειγματοληψίας, και την εν γένει 
μεθοδολογία. 

32. Ο έλεγχος της συνεχούς παρουσίας υπολείμματος ελευθέρου χλωρίου στο νερό, να 
διενεργείται με μέριμνα του φορέα του έργου μια φορά τουλάχιστον την ημέρα. Ο 
αριθμός των σημείων χλωριομετρήσεως καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος του 
εξυπηρετούμενου πληθυσμού, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ Υ.Μ. 5673/58. Τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων του υπολείμματος ελευθέρου χλωρίου στο νερό να 
καταχωρούνται, σε ειδικό τηρούμενο βιβλίο. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν 
διαπιστωθεί παρουσία επαρκούς ελευθέρου χλωρίου στο νερό, να ενεργείται έρευνα 
προς εξεύρεση των αιτίων και άρση αυτών. Το γεγονός αυτό να σημειώνεται κατά 
τρόπο σαφή και πλήρη στις παρατηρήσεις του τηρούμενου βιβλίου καταχωρήσεως 
των χλωριομετρήσεων. 

33. Τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων (όροι 31 & 32) να κοινοποιούνται ετησίως 
στη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στα Τμήματα 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων και Περιβάλλοντος 
Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.  

34. Να εφαρμοστεί πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων 
της περιοχής απόρριψης του ρεύματος αλμόλοιπου / επεξεργασμένων από την 
λειτουργίας της μονάδας και γενικά των τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων με την 
πραγματοποίηση σχετικών μετρήσεων. Να υποβληθεί στην αδειοδοτούσα αρχή 
αναλυτικό πρόγραμμα παρακολούθησης εντός τριών μηνών από την λήψη της 
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Α.Ε.Π.Ο. και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη λειτουργίας της πρόσθετης 
μονάδας, το οποίο κατ ελάχιστο θα διέπεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Πριν την έναρξη λειτουργίας της πρόσθετης μονάδας αφαλάτωσης, να 
διενεργηθούν δειγματοληψίες θαλασσινού νερού και παρακολούθηση της 
αλατότητας από τα όρια της ζώνης ανάμιξης προκειμένου να ληφθούν οι 
απαραίτητες τιμές υποβάθρου βάσει των οποίων θα υλοποιείται μέρος της 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου.  

• Θα πρέπει να πραγματοποιείται, σε ετήσια βάση, καταγραφή από 
διαπιστευμένο φορέα της σύνθεσης και της κατάστασης των φυτικών και 
ζωικών οργανισμών του βένθους / καταγραφή -παρακολούθηση της 
κατάστασης σε ακτίνα 50μ από το σημείο υδροληψίας και από το σημείο 
διάθεσης του αλμόλοιπου. Η καταγραφή θα συνοδεύεται από φωτογραφίες 
και τα αποτελέσματα να κοινοποιούνται στις αρμόδιες Υπηρεσίες 
Περιβάλλοντος της οικείας της Περιφέρειας Αττικής και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. Πριν την έναρξη λειτουργίας της πρόσθετης μονάδας 
αφαλάτωσης θα πρέπει να γίνει επίσης η αντίστοιχη χαρτογράφηση των 
περιοχών αυτών.  

• Να παρακολουθείται συστηματικά (κατ’ ελάχιστο 2 φορές το έτος) η ποιότητα 
του προς διάθεση αλμόλοιπου. Επιπλέον να γίνεται τακτική παρακολούθηση 
της ποιότητας των νερών της άμεσης περιοχής διάθεσης με μετρήσεις και 
αναλύσεις τουλάχιστον ανά εξάμηνο και να διατηρούνται τα αποδεικτικά 
στοιχεία των αποτελεσμάτων. 

• Να τηρούνται και να ελέγχονται τα όρια που δίνονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 
192146/8081/1983 Απόφαση καθορισμού θαλασσίου αποδέκτη του 
Νομάρχη Πειραιά, αναφορικά με τα BOD5, SS, S, DO, αμμωνιακό άζωτο, 
νιτρικό άζωτο, λίπη – έλαια, ολικά κολοβακτηρίδια και υπολειμματικό χλώριο. 
Για τις παραμέτρους COD, ολικό άζωτο και ολικός φώσφορος να τηρούνται 
τα όρια της ΚΥΑ 5673/400/1997. 

35. Εφόσον μετά την λειτουργία της πρόσθετης μονάδας αφαλάτωσης και την εφαρμογή 
του προγράμματος παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων, 
διαπιστωθούν επιπτώσεις σημαντικά διαφορετικές από αυτές που εκτιμώνται στη 
μελέτη και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη διάθεση του αλμόλοιπου, δύναται να επιβληθεί:   

• πιθανή μείωση της δυναμικότητας της μονάδας αφαλάτωσης  

• ή λήψη πρόσθετων μέτρων επεξεργασίας 

• ή επιμήκυνση του αγωγού διάθεσης 

• ή χρήση περισσότερων διαχυτήρων 

• ή αλλαγή θέση του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης 

• ή λήψη πρόσθετων μέτρων αύξησης της αραίωσης 

• ή εξέταση εναλλακτικής μεθόδου διάθεσης 

• ή διακοπή λειτουργίας της μονάδας 

• ή λήψη λοιπών πρόσφορων τεχνικών μέτρων 

• ή συνδυασμός των ως άνω μέτρων 
36. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί για όλα τα παραπάνω στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, 

διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων, ημερολόγια κλπ), 
βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους ανωτέρω 
περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. Τα 
στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της εγκατάστασης. 
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37. Η διατήρηση όλων των παραπάνω στοιχείων (είτε είναι σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική 
μορφή) να γίνεται για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
από την ισχύουσα νομοθεσία. 

38. Να συμπληρώνεται η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων με τις διαχειριζόμενες 
και διακινούμενες ποσότητες ανά έτος μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων 
κατά τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/2016). 

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

40. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προς αποφυγή όποιας ρύπανσης εδάφους, αέρα και 
αποδέκτη. Να εφαρμοστεί πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου ρύπανσης. Στο πλαίσιο 
αυτό να γίνονται τακτικοί έλεγχοι όλων του μηχανολογικού εξοπλισμού και τμημάτων 
του έργου.  

41. Ο φορέας του έργου πρέπει να εξασφαλίζει την περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία της 
μονάδας και των συνοδών της έργων και οφείλει να μεριμνά για τον έλεγχο της 
λειτουργίας και τη συντήρησή τους.  

42. Να συντηρούνται αδιαλείπτως όλες οι επιμέρους μονάδες της αφαλάτωσης τόσο εντός 
χώρου όσο και εκτός.  

43. Να μην παραλείπεται ποτέ η συντήρηση και η αντικατάσταση των φθαρμένων 
μεμβρανών.  

44. Να ελέγχεται συστηματικά η στάθμη των αποθεμάτων σε απαραίτητα αναλώσιμα υλικά 
και ανταλλακτικά.  

45. Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία στον εξοπλισμό της εγκατάστασης 
46. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και μη πρόκλησης 

οχλήσεων στους περιοίκους. 
47. Να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση σε υπαλλήλους αρμοδίων αρχών, να 

προβαίνουν σε εξέταση, έλεγχο και δειγματοληψία ώστε να συγκεντρώνονται οι 
αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση του έργου τους. 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
48. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας ή μέρους αυτής να 

αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το 
δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

49. Η υφιστάμενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια φυτεύσεων που θα 
γίνουν να διατηρηθούν. 

50. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόμενα στο 
άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/2006 και στο Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) της Κ.Υ.Α. ΗΠ 
24944/1159/2006. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υποβληθεί έκθεση με τα οριζόμενα 
στη παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006. 
 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
εισηγείται υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

και  
έχοντας υπόψη :  

• την υπ’ αριθμ. 36/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ύδρας, 

• την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής 
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου  

«Μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυναμικότητας 2.400 m3/ημέρα” με φορέα 
λειτουργίας την “ΤΕΜΑΚ ΕΠΕ”, η οποία βρίσκεται στη θέση “Μανδράκι” στο Δήμο 
Ύδρας του νομού Αττικής», με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι 
και τα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως 
εξής: 

 
Ι) Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις: 
- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1) 
- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Υ.Α. 
37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β /2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 
9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β /2007) 
- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/121 (ΦΕΚ 53/Β/2007), Κ.Υ.Α. 
Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β΄/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/2011 (ΦΕΚ 
741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. Δ13/Ο/1096/2014 
(ΦΕΚ 218/Β/2014), K.Y.A. 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) 
- Στερεά απόβλητα: Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) 
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/2001 [(ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε 
με τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), τον Ν. 
3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και την Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007)] 
- Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/2004) 
- Επικίνδυνα απόβλητα: Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β/2006), όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 
1537/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016), και την Υ.Α. 
8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)] 

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

      ΑΕΡΙΑ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
1. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε 

ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, 
να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 
(άρθ. 2, πιν. 1) και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους. 

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

3. Να υπάρχει κατάλληλο και ικανό σύστημα εξαερισμού του σε όλους τους χώρους 
της μονάδας. 

 
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
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4. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον 
κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων [Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 
4326/Β/2016)] να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και 
μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα 
αξιοποιήσιμα (πλαστικά, χαρτί, μέταλλο, γυαλί, κλπ) να δίδονται για ανακύκλωση σε 
ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα να απομακρύνονται από 
συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, είτε σε εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική 
άδεια. 

5. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις 
διατάξεις του Ν.2339/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001). Για τα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν 
στον ανωτέρω νόμο περί εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει 
συμβόλαια συνεργασίας με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα. 

6. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε 
ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους, σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη. 

7. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά του 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», για την συλλογή και μεταφορά μη 
επικινδύνων στερεών αποβλήτων ή εν ισχύ άδεια συλλογής και μεταφοράς 
επικινδύνων αποβλήτων και θα πρέπει να παραδίδουν τα απόβλητα σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένη εγκατάσταση διάθεσης – αξιοποίησης αποβλήτων. Ειδικά για την 
παράδοση των μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων σε τρίτους πριν την τελική διάθεση, 
απαιτείται επιπλέον σύμβαση με τον υπεύθυνο φορέα του χώρου που θα διατεθούν.  

8. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που πιθανόν προκύπτει μετά από 
επισκευές βλαβών, αντικαταστάσεις, κλπ. στο τέλος του κύκλου ζωής του, να 
διαχειρίζεται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 
(ΦΕΚ1184/Β/2014). 

9. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε 
στεγασμένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 11535/1993 
(ΦΕΚ 328/Β/1993). 

10. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης    
φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και 
μηχανημάτων παρά μόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για 
ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες. Ο χώρος του γηπέδου της μονάδας 
αφαλάτωσης καθώς και ο περιβάλλον χώρος να διατηρούνται πάντα καθαροί, 
απαλλαγμένοι από άχρηστα αντικείμενα και απόβλητα. Να υπάρχει άμεση 
συμμόρφωση με τις τυχόν σχετικές υποδείξεις των αρμόδιων Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος και Υγείας. 

11. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται στη μονάδα αφαλάτωσης, εκτός του ίδιου του 
προς αφαλάτωση νερού, αφορούν κυρίως τα διάφορα χημικά που 
χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου νερού και 
της ορθής λειτουργίας και συντήρησης των μεμβρανών και γενικά του εξοπλισμού. 
Τα παραπάνω χημικά να βρίσκονται μέσα σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης, 
στεγασμένα εντός εσωτερικού χώρου και η χρήση τους να ελέγχεται με 
κατάλληλους αυτοματισμούς. 

12. Η αποθήκευση και ο χειρισμός των χημικών ουσιών και η εν γένει διαχείρισή τους 
να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης 
του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και 
στα σχετικά Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας που τα συνοδεύουν, τα οποία θα πρέπει 
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να βρίσκονται εντός της μονάδας αφαλάτωσης και να είναι άμεσα διαθέσιμα σε 
πρώτη ζήτηση. 

13. Ο τρόπος σήμανσης, συσκευασίας και μεταφοράς των βοηθητικών υλών προς τη 
μονάδα να είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς που διέπουν το επιλεχθέν μέσο 
μεταφοράς, π.χ. για οδικές μεταφορές σύμφωνος με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
ADR για όσες από αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του βάσει των Δελτίων 
Δεδομένων Ασφαλείας τους 

 
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

14. Τα μεταχειρισμένα έλαια που δύνανται να προκύπτουν από την λειτουργία και 
συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004). Να συλλέγονται και να 
αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, που θα πρέπει να 
φυλάσσονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, και να δίνονται σε ειδικά 
αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής οι οποίες θα πρέπει να διαθέτουν την 
απαιτούμενη άδεια για την διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων. Για την παράδοση 
των παραπάνω αποβλήτων να συμπληρώνονται και να αρχειοθετούνται τα έντυπα 
αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Απαγορεύεται η απόρριψη 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και λιπαντικών στο έδαφος, στα επιφανειακά ή 
υπόγεια νερά ή στο σύστημα αποχέτευσης.  

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

16. Οι επιφανειακές απορροές όμβριων των ανοιχτών χώρων να είναι απαλλαγμένες 
από σκουπίδια και λοιπά απόβλητα μέσω καθημερινής καθαριότητας του 
εξωτερικού – περιβάλλοντα χώρου.  

17. Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων, λαδιών, χημικών ουσιών, κλπ. να γίνεται 
χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία να 
διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

18. Τα διαλύματα χημικού καθαρισμού και πλύσης των μεμβρανών (προκύπτουν μια 
φορά ετησίως)  να συγκεντρώνονται σε δεξαμενή και κατόπιν πλήρης 
εξουδετέρωσής και αδρανοποίησης τους, να οδηγούνται προς διάθεση μαζί με τα 
αλμόλοιπα. Η εξουδετέρωσή και αδρανοποίηση να ελέγχεται με κατάλληλο 
εξοπλισμό και να τηρείται αντίστοιχο αρχείο μετρήσεων. 

19. Όλα τα ρεύματα υγρών αποβλήτων της μονάδας που περιλαμβάνουν χημικές 
ουσίες να εξουδετερώνονται/ αδρανοποιούνται πλήρως πριν την έξοδο τους από 
τις εγκαταστάσεις του γηπέδου της μονάδας αφαλάτωσης και να καθίστανται μη 
επιβλαβή, ακίνδυνα και ασφαλή σύμφωνα με την κείμενη ισχύουσα σχετική 
νομοθεσία και τα προβλεπόμενα στα σχετικά Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των 
χημικών ουσιών που τις συνοδεύουν για την περαιτέρω διαχείριση/διάθεσή τους.  

20. Σε διαφορετική περίπτωση να ληφθεί μερίμνα ώστε να διαχωρίζονται τα ρεύματα 
των υγρών αποβλήτων με τα κατάλοιπα/ μίγματα των χημικών ουσιών και να 
διαχειρίζονται κατάλληλα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη ισχύουσα 
σχετική νομοθεσία και στα σχετικά Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας που τις 
συνοδεύουν (διαχείριση σε αδειοδοτημένη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών 
Αποβλήτων, μεταφορά μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου μεταφορέα αποβλήτων).  

21. Να γίνεται τακτικός δειγματοληπτικός έλεγχος προς πιστοποίηση των παραπάνω 
πριν την έξοδο/εκροή των ρευμάτων των υγρών αποβλήτων από τις 
εγκαταστάσεις του γηπέδου της μονάδας αφαλάτωσης (δεξαμενή άλμης).  
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22. Στην περίπτωση που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της αφαλάτωσης, ρεύματα 
επικίνδυνων υγρών απόβλητων αυτά να διαχωρίζονται και να διαχειρίζονται 
κατάλληλα σύμφωνα με την κείμενη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.  

23. Απαγορεύεται η απόρριψη/διάθεση επικίνδυνών αποβλήτων στη θάλασσα, στο 
έδαφος και γενικότερα στο περιβάλλον με οποιοδήποτε τρόπο. Να μην γίνεται η 
απόρριψη/διάθεση στη θάλασσα επιβλαβών και μη ασφαλών ουσιών ή 
μιγμάτων/διαλυμάτων αυτών.  

24. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα και όργανα μέτρησης για τον έλεγχο των χημικών 
και άλλων παραμέτρων της διαδικασίας. 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

25. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του 
προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, σε 
θέματα ασφάλειας, υγιεινής και χειρισμού πρώτων υλών και αποβλήτων για την 
αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το απασχολούμενο 
στην εγκατάσταση προσωπικό να φέρει στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό 
(γάντια, μπότες ασφαλείας, φόρμες, μάσκες, ωτοασπίδες, κράνος, αντανακλαστικό 
γιλέκο κ.α.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας. Όλα τα Μ.Α.Π. να 
φέρουν την έγκριση CE. 

26. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει φάκελο εκπαίδευσης προσωπικού όπου θα 
φαίνονται αναλυτικά οι ώρες και το αντικείμενο εκπαίδευσης για κάθε εργαζόμενο. 
Η εκπαίδευση να περιλαμβάνει θέματα υγιεινής, καθαρισμού και πρώτων 
βοηθειών. 

27. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων καθώς και ο χειριστής της μονάδας. 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

28. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό.  

29. Να τηρείται ημερολόγιο με αριθμημένες σελίδες και θεωρημένο από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης της οικείας Π.Ε., στο οποίο να καταγράφονται:  

• Ο χημικός καθαρισμός των μεμβρανών αντίστροφης 
όσμωσης. 

• Η αντικατάσταση των μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης.  

• Η αντικατάσταση των φυσίγγων των φίλτρων καθαρισμού.  

• Η πλήρωση των μέσων πρόσδοσης σκληρότητας με CaCO3.  

• Τις λοιπές εργασίες συντήρησης και επισκευής του Η/Μ 
εξοπλισμού.  

Το ως άνω ημερολόγιο να φυλάσσεται εντός της μονάδας και να είναι άμεσα 
διαθέσιμο σε πρώτη ζήτηση. Τυχόν πρότυπα έντυπα ελέγχου των ως άνω 
εγκαταστάσεων που ορίζει η νομοθεσία να επισυνάπτονται στην οικεία σελίδα 
καταχώρησης του ημερολογίου. Όλες οι καταχωρημένες εργασίες θα πρέπει να 
υπογράφονται και από τον υπεύθυνο της μονάδας. Να φυλάσσονται τα σχετικά 
παραστατικά. 

30. Να καταγράφονται συστηματικά η ποσότητα ανεπεξέργαστου νερού που 
εισέρχεται στη μονάδα αφαλάτωσης και η ποσότητα επεξεργασμένου νερού που 
διατίθεται στο υδρευτικό δίκτυο.  

31. Να διεξάγονται συστηματικοί έλεγχοι της ποιότητας του παραγόμενου από τη 
μονάδα αφαλάτωσης νερού σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ Γ1(δ) 
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ΓΠ οικ.67322/2017 (ΦΕΚ 3282/Β/2017), όπως ισχύει, όσον αφορά: τις 
μετρούμενες παραμέτρους, τη συχνότητα, τους όρους δειγματοληψίας, και την εν 
γένει μεθοδολογία. 

32. Ο έλεγχος της συνεχούς παρουσίας υπολείμματος ελευθέρου χλωρίου στο νερό, 
να διενεργείται με μέριμνα του φορέα του έργου μια φορά τουλάχιστον την ημέρα. 
Ο αριθμός των σημείων χλωριομετρήσεως καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος του 
εξυπηρετούμενου πληθυσμού, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ Υ.Μ. 5673/58. Τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων του υπολείμματος ελευθέρου χλωρίου στο νερό να 
καταχωρούνται, σε ειδικό τηρούμενο βιβλίο. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν 
διαπιστωθεί παρουσία επαρκούς ελευθέρου χλωρίου στο νερό, να ενεργείται 
έρευνα προς εξεύρεση των αιτίων και άρση αυτών. Το γεγονός αυτό να 
σημειώνεται κατά τρόπο σαφή και πλήρη στις παρατηρήσεις του τηρούμενου 
βιβλίου καταχωρήσεως των χλωριομετρήσεων. 

33. Τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων (όροι 31 & 32) να κοινοποιούνται 
ετησίως στη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στα 
Τμήματα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων και 
Περιβάλλοντος Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής.  

34. Να εφαρμοστεί πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των θαλάσσιων 
υδάτων της περιοχής απόρριψης του ρεύματος αλμόλοιπου / επεξεργασμένων 
από την λειτουργίας της μονάδας και γενικά των τυχόν περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων με την πραγματοποίηση σχετικών μετρήσεων. Να υποβληθεί στην 
αδειοδοτούσα αρχή αναλυτικό πρόγραμμα παρακολούθησης εντός τριών μηνών 
από την λήψη της Α.Ε.Π.Ο. και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη λειτουργίας 
της πρόσθετης μονάδας, το οποίο κατ ελάχιστο θα διέπεται από τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

• Πριν την έναρξη λειτουργίας της πρόσθετης μονάδας αφαλάτωσης, 
να διενεργηθούν δειγματοληψίες θαλασσινού νερού και 
παρακολούθηση της αλατότητας από τα όρια της ζώνης ανάμιξης 
προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες τιμές υποβάθρου βάσει των 
οποίων θα υλοποιείται μέρος της περιβαλλοντικής παρακολούθησης 
του έργου.  

• Θα πρέπει να πραγματοποιείται, σε ετήσια βάση, καταγραφή από 
διαπιστευμένο φορέα της σύνθεσης και της κατάστασης των φυτικών 
και ζωικών οργανισμών του βένθους / καταγραφή -παρακολούθηση 
της κατάστασης σε ακτίνα 50μ από το σημείο υδροληψίας και από το 
σημείο διάθεσης του αλμόλοιπου. Η καταγραφή θα συνοδεύεται από 
φωτογραφίες και τα αποτελέσματα να κοινοποιούνται στις αρμόδιες 
Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας Αττικής και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Πριν την έναρξη λειτουργίας της 
πρόσθετης μονάδας αφαλάτωσης θα πρέπει να γίνει επίσης η 
αντίστοιχη χαρτογράφηση των περιοχών αυτών.  

• Να παρακολουθείται συστηματικά (κατ’ ελάχιστο 2 φορές το έτος) η 
ποιότητα του προς διάθεση αλμόλοιπου. Επιπλέον να γίνεται τακτική 
παρακολούθηση της ποιότητας των νερών της άμεσης περιοχής 
διάθεσης με μετρήσεις και αναλύσεις τουλάχιστον ανά εξάμηνο και 
να διατηρούνται τα αποδεικτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων. 

• Να τηρούνται και να ελέγχονται τα όρια που δίνονται στην υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 192146/8081/1983 Απόφαση καθορισμού θαλασσίου 
αποδέκτη του Νομάρχη Πειραιά, αναφορικά με τα BOD5, SS, S, DO, 
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αμμωνιακό άζωτο, νιτρικό άζωτο, λίπη – έλαια, ολικά κολοβακτηρίδια 
και υπολειμματικό χλώριο. Για τις παραμέτρους COD, ολικό άζωτο 
και ολικός φώσφορος να τηρούνται τα όρια της ΚΥΑ 5673/400/1997. 

35. Εφόσον μετά την λειτουργία της πρόσθετης μονάδας αφαλάτωσης και την 
εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης των περιβαλλοντικών 
παραμέτρων, διαπιστωθούν επιπτώσεις σημαντικά διαφορετικές από αυτές που 
εκτιμώνται στη μελέτη και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη διάθεση του αλμόλοιπου, 
δύναται να επιβληθεί:   

• πιθανή μείωση της δυναμικότητας της μονάδας αφαλάτωσης  

• ή λήψη πρόσθετων μέτρων επεξεργασίας 

• ή επιμήκυνση του αγωγού διάθεσης 

• ή χρήση περισσότερων διαχυτήρων 

• ή αλλαγή θέση του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης 

• ή λήψη πρόσθετων μέτρων αύξησης της αραίωσης 

• ή εξέταση εναλλακτικής μεθόδου διάθεσης 

• ή διακοπή λειτουργίας της μονάδας 

• ή λήψη λοιπών πρόσφορων τεχνικών μέτρων 

• ή συνδυασμός των ως άνω μέτρων 
36. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί για όλα τα παραπάνω στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, 

διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων, ημερολόγια κλπ), 
βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους ανωτέρω 
περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. 
Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της εγκατάστασης. 

37. Η διατήρηση όλων των παραπάνω στοιχείων (είτε είναι σε έντυπη είτε σε 
ηλεκτρονική μορφή) να γίνεται για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. 

38. Να συμπληρώνεται η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων με τις διαχειριζόμενες 
και διακινούμενες ποσότητες ανά έτος μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 
2992/Β/2016). 

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

40. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προς αποφυγή όποιας ρύπανσης εδάφους, αέρα 
και αποδέκτη. Να εφαρμοστεί πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου ρύπανσης. Στο 
πλαίσιο αυτό να γίνονται τακτικοί έλεγχοι όλων του μηχανολογικού εξοπλισμού και 
τμημάτων του έργου.  

41. Ο φορέας του έργου πρέπει να εξασφαλίζει την περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία 
της μονάδας και των συνοδών της έργων και οφείλει να μεριμνά για τον έλεγχο της 
λειτουργίας και τη συντήρησή τους.  

42. Να συντηρούνται αδιαλείπτως όλες οι επιμέρους μονάδες της αφαλάτωσης τόσο 
εντός χώρου όσο και εκτός.  

43. Να μην παραλείπεται ποτέ η συντήρηση και η αντικατάσταση των φθαρμένων 
μεμβρανών.  

44. Να ελέγχεται συστηματικά η στάθμη των αποθεμάτων σε απαραίτητα αναλώσιμα 
υλικά και ανταλλακτικά.  

45. Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία στον εξοπλισμό της εγκατάστασης 
46. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και μη 

πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 
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47. Να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση σε υπαλλήλους αρμοδίων αρχών, να 
προβαίνουν σε εξέταση, έλεγχο και δειγματοληψία ώστε να συγκεντρώνονται οι 
αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση του έργου τους. 

 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

48. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας ή μέρους αυτής να 
αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το 
δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

49. Η υφιστάμενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια φυτεύσεων που θα 
γίνουν να διατηρηθεί. 

50. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόμενα στο 
άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/2006 και στο Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) της Κ.Υ.Α. 
ΗΠ 24944/1159/2006. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υποβληθεί έκθεση με τα 
οριζόμενα στη παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006. 

 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. 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. 
 
 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρών ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κ. 
Τουλγαρίδης. 

 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


