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ΘΕΜΑ : Απόφαςθ Ζγκριςθσ Περιβαλλοντικϊν Όρων (ΑΕΠΟ) του ζργου «Αποχζτευςθ Ακακάρτων 
και Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων Δ.Δ. Αίγινασ» ςτθν περιοχι του Όρμου Λυγζα 
του Διμου Αίγινασ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ. 

 

ΑΡΟΦΑΣΘ 
 

O ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΘΣ ΤΘΣ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 
 
Ζχοντασ υπόψη: 
1. Σο Ν. 1650/10.10.86 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.86) «Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ», όπωσ 

τροποποιικθκε από α) το Ν.3010/22.4.2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.02) «Εναρμόνιςθ του 
Ν.1650/1986 µε τισ Οδθγίεσ 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικαςία οριοκζτθςθσ και ρυκμίςεισ 
κεμάτων για τα υδατορζµατα και τισ διατάξεισ» και β) το Ν. 4014/19.9.2011 (ΦΕΚ 
209/Α/21-9- 2011) «Περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ 
αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ µε δθμιουργία περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και τισ διατάξεισ 
αρμοδιότθτασ Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ». 

2. Σο Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ87/Α/10) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

3. Σο Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ228/Α/10) « Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ» 
όπωσ ιςχφει. 

4. Σισ διατάξεισ των άρκρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015) 
«Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ Διοίκθςθσ – Καταπολζμθςθ Γραφειοκρατίασ και Θλεκτρονικι 
Διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ αδικιϊν και τθσ διατάξεισ» όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ 
του κυβερνθτικοφ ζργου και  διατάξεισ».  

5. Σθν υπϋαρίκμ. 15869/15-5-17 Απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν (ΦΕΚ250/Τ.Ο.Δ.Δ./17) 
με τθν οποία ο κ. πυρίδων Κοκκινάκθσ διορίςτθκε ςτθ κζςθ του υντονιςτι τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ. 

6. To N.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ – Εναρμόνιςθ με 
τθν Οδθγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων – Εναρμόνιςθ με 
τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ – Ρφκμιςθ κεμάτων Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Κλιματικισ Αλλαγισ». 

7. Σο Ν.998/79 (ΦΕΚ 289/Α/29.12.79) «Περί προςταςίασ των Δαςϊν και των Δαςικϊν εν γζνει 
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εκτάςεων τθσ χϊρασ, όπωσ τροποποιικθκε µε το Ν.2040/92 (ΦΕΚ70/Α/92), Ν. 
3208/24.12.03 (ΦΕΚ 303/Α/2003)  και το Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014). 

8. Σο Ν. 2971/19.12.2001 (ΦΕΚ 285/Α/19.12.2001) «Αιγιαλόσ, παραλία και τθσ διατάξεισ».  

9. Σο Ν.3028/28.6.02 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.02) «Για τθν προςταςία των Αρχαιοτιτων και εν γζνει 
τθσ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ.  

10. Σο Ν.3199/5.12.03 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.03) «Προςταςία και διαχείριςθ των υδάτων – 
Εναρμόνιςθ µε τθν Οδθγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου».  

11. Σο Ν.3937/29.3.11 (ΦΕΚ 60/Α/31.3.11) «Διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και τθσ διατάξεισ».  

12. Σο Ν.3983/2011 (ΦΕΚ144/Α/11) «Εκνικι τρατθγικι για τθν προςταςία και διαχείριςθ του 

καλάςςιου περιβάλλοντοσ». 

13. Σο Ν.4258/14 (ΦΕΚ94/Α/14) «Διαδικαςία Οριοκζτθςθσ και ρυκμίςεισ κεμάτων για τα 

υδατορζματα – ρυκμίςεισ Πολεοδομικισ νομοκεςίασ και διατάξεισ» 

14. Σθν ΚΤΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97) «Μζτρα και όροι για τθν επεξεργαςία 

αςτικϊν λυμάτων».  

15. Σθν ΚΤΑ 19661/1982/31.8.99 (ΦΕΚ 1811/Β/29.9.99) «Σροποποίθςθ τθσ ΚΤΑ 5673/400/1997 

– Κατάλογοσ ευαίςκθτων περιοχϊν», όπωσ αυτι ζχει ςυμπλθρωκεί µε τθν ΚΤΑ 

48392/939/28.3.02 (ΦΕΚ 405/Β/3.4.02).  

16. Σθν ΚΤΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ641Β) «Μζκοδοι, όροι και περιοριςμοί για τθ 

χρθςιμοποίθςθ ςτθ γεωργία τθσ ιλφοσ που προζρχεται από επεξεργαςία αςτικϊν και 

οικιακϊν λυμάτων». 

17. Σθν υπϋαρίκμ ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) απόφαςθ «Κατάταξθ 

δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 1 παράγραφοσ 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Αϋ/2011)» όπωσ  

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

18. Σθν ΚΤΑ 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ 354/Β/8.3.2011) «Κακοριςμόσ μζτρων, όρων και 

διαδικαςιϊν για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ επεξεργαςμζνων υγρϊν αποβλιτων και άλλεσ 

διατάξεισ». 

19. Σθν Εγκφκλιο µε α.π. οικ. 145447/23.6.2011 (ΑΔΑ: 4Α3ΤΟ-4) «Διευκρινίςεισ ςχετικά µε τθν 

ορκι εφαρμογι τθσ ΚΤΑ 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ 354/Β/8.3.2011) «Κακοριςμόσ μζτρων, 

όρων και διαδικαςιϊν για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ επεξεργαςμζνων υγρϊν αποβλιτων 

και άλλεσ διατάξεισ»».  

20. Σθν ΚΤΑ Θ.Π. 50910/2727/2003 «Μζτρα και όροι για τθ Διαχείριςθ τερεϊν Αποβλιτων. 

Εκνικόσ και Περιφερειακόσ χεδιαςμόσ Διαχείριςθσ», (ΦΕΚ 1909 / Β / 22.12.2003). 

21. Σθν υπϋαρίκμ Τ.Α. 15277/2012 «Εξειδίκευςθ διαδικαςιϊν για τθν ενςωμάτωςθ τθσ 

Ζγκριςθσ Περιβαλλοντικϊν Όρων ι τθσ Πρότυπεσ Περιβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ τισ 

προβλεπόμενθσ από τισ διατάξεισ τθσ Δαςικισ Νομοκεςίασ ζγκριςθσ επζμβαςθσ, για τα 

ζργα και δραςτθριότθτεσ κατθγοριϊν Α και Β τθσ υπουργικισ απόφαςθσ με 

αρίκμ.1958/2012 (ΦΕΚ21/Β/13.12.2012), ςφμφωνα με το άρκρο 12 του Ν.4014/2011». 

22. Tθν υπϋαρίκμ οικ 167563/ΕΤΠΕ Απόφαςθ του ΤΠΕΚΑ «Εξειδίκευςθ των διαδικαςιϊν και 

των ειδικότερων κριτθρίων περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ  των ζργων και δραςτθριοτιτων 

των άρκρων 3,4,5,6 και 7 του Ν.4014/2011, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2 

παράγραφοσ 13 αυτοφ, των ειδικϊν εντφπων των ανωτζρω διαδικαςιϊν, κακϊσ και κάκε 

άλλου ςχετικοφ με τισ διαδικαςίεσ αυτζσ κζματοσ» (ΦΕΚ964/Β/2013).  

23. Tθν υπϋαρίκμ οικ 1649/45 Απόφαςθ του ΤΠΕΚΑ «Εξειδίκευςθ των διαδικαςιϊν 

γνωμοδοτιςεων και τρόπου ενθμζρωςθσ του κοινοφ και ςυμμετοχισ του ενδιαφερόμενου 
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κοινοφ ςτθ δθμόςια διαβοφλευςθ κατά τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και 

δραςτθριοτιτων τθσ Κατθγορίασ Αϋ τθσ απόφαςθσ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ 

και Κλιματικισ Αλλαγισ υπϋαρίκμ 1958/2012 (ΦΕΚ Αϋ 21), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 19 παράγραφοσ 9 του ν.4014/2011 (ΦΕΚ Αϋ 209), κακϊσ και κάκε άλλθσ ςχετικισ 

λεπτομζρειασ». 

24. Σθν Τ.Α. 170255/14 «Εξειδίκευςθ των περιεχομζνων των φακζλων περιβαλλοντικισ 

αδειοδότθςθσ ζργων και δραςτθριοτιτων τθσ Κατθγορίασ Αϋ τθσ Απόφαςθσ του ΤΠΕΝ. 

25. Σθν υπ’ αρίκμ. ΚΤΑ οικ.43942/4026/2016 «Οργάνωςθ και λειτουργία Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Αποβλιτων (ΘΜΑ), ςφμφωνα με τθσ διατάξεισ του άρκρου 42 του Ν.4042/2012 

(Αϋ24), τθσ ιςχφει»  (ΦΕΚ 2992/Β/16). 

26. Σθ με α.π.: 457482/8-8-19 Απόφαςθ Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Νιςων Περιφζρειασ Αττικισ 

«Κακοριςμόσ χριςθσ υδάτινου αποδζκτθ και ειδικϊν όρων για τθ διάκεςθ των 

επεξεργαςμζνων αςτικϊν λυμάτων τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ λυμάτων Διμου 

Αίγινασ». 

27. Σθν υπϋαρικμ. 431/30-3-2012 Εγκφκλιο τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Τδάτων με κζμα «Εκνικι 

Βάςθ Δεδομζνων των Εγκαταςτάςεων Λυμάτων». 

28. Σο με α.π.:189079/6-11-2015 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Περιφερειακισ Ενότθτασ 

Νιςων με το οποίο υποβάλλεται ςυνθμμζνα «Μελζτθ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του 

ζργου Αποχζτευςθ Ακακάρτων και ΕΕΛ Δ.Δ. Αίγινασ του Διμου Αίγινασ» (α.π.: ΠΕΧΩΧ: 

Φ7310/6060/16-11-15) και το α.π. ΠΕΧΩΧ: 14812/1039/24-2-16 ζγγραφό τουσ με το οποίο 

υποβλικθκαν ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία. 

29. Σο με α.π.: 14812/1039/30-3-16 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ ΠΕΧΩ με το οποίο διαβιβάςτθκε θ 

ΜΠΕ ςτο πλαίςιο διαβοφλευςθσ και γνωμοδοτιςεων ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ και μεταξφ 

άλλων ςτθ Δ/νςθ Δθμόςιασ Τγείασ ΠΕ Νιςων τθσ Περιφζρειασ Αττικισ για κακοριςμό 

αποδζκτθ. 

30. Σθ με α.π.: Φ.916.74/374/466143/5-5-16 κετικι γνωμοδότθςθ  του Σμιματοσ Προςταςίασ 

Περιβάλλοντοσ του ΓΕΕΘΑ/Γ2. 

31. Σθ με α.π.: 3122.1-Λ03/61868/2016 κετικι γνωμοδότθςθ με όρουσ του Τπουργείου 

Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ. 

32. Θ με α.π.: 70647/29-9-16 κετικι γνωμοδότθςθ με όρουσ του Σμιματοσ Περιβάλλοντοσ τθσ 

Περιφζρειασ Αττικισ. 

33. Θ με α.π.: 180562/14-10-2016 κετικι γνωμοδότθςθ με όρουσ του Περιφερειακοφ 

υμβουλίου Αττικισ. 

34. Σα με α.π.: 125880/4-7-16 και 178699/3-10-2016 ζγγραφα του Σμιματοσ υλλογικϊν 

Οργάνων και Επιτροπϊν τθσ Δ/νςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ με 

κζμα «Αποςτολι απόψεων επί Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων με το ζντυπο Δ11». 

35. Σθ δθμοςίευςθ ςτο φφλλο 13758 τθσ εφθμερίδασ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ςτισ 9-4-16 ανακοίνωςθσ 

για τθ Μελζτθ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του εν κζματι ζργου. 

36. Σθ με α.π.: 60456/2708/4-10-17 κετικι γνωμοδότθςθ με όρουσ τθσ Δ/νςθσ Τδάτων τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ. 

37. Σθ με α.π.: 213978/153319/3075/23-5-2018 (ΑΔΑ: ΩΑΡΦ4653Π4-149) Απόφαςθσ τθσ 

Δ/ντριασ τθσ Εφορείασ  Αρχαιοτιτων Πειραιϊσ και Νιςων με τθν οποία γνωμοδοτεί κετικά 

με όρουσ.  

38. Σθ με α.π.:260764/18661/4031/239/20-6-2018 κετικι γνωμοδότθςθ με όρουσ τθσ 
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Εφορείασ Εναλίων Αρχαιοτιτων. 

39. Θ με α.π.:2528/31-8-2017 κετικι γνωμοδότθςθ με όρουσ τθσ Δ/νςθσ υντονιςμοφ & 

Επικεϊρθςθσ Δαςϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ. 

 
 

ΑΡΟΦΑΣΙΗΟΥΜΕ 
 
Σθν ζγκριςθ των κάτωκι περιβαλλοντικϊν όρων και περιοριςμϊν για το ζργο «Αποχζτευςθ 
Ακακάρτων και Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων Δ.Δ. Αίγινασ», θ εφαρμογι των οποίων 
αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου και βαρφνει τον φορζα 
εκτζλεςθσ και λειτουργίασ του. 

 

Α. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑΣ 

Σο ζργο αφορά ςτθ διαχείριςθ των λυμάτων (ςυλλογι, μεταφορά, επεξεργαςία και διάκεςθ) 
του οικιςμοφ τθσ Αίγινασ, με πρόβλεψθ ενςωμάτωςθσ του ζργου διαχείριςθσ λυμάτων 
(ςυλλογι, μεταφορά, επεξεργαςία και διάκεςθ)  των οικιςμϊν  Κυψζλθ, φεντοφρι, Πζρδικα και 
Κοντόσ του Διμου Αίγινασ.   

Σο ζργο ςφμφωνα με τθν Τ.Α. τθσ τροποποιικθκε και ιςχφει, εντάςςεται ςτθν Ομάδα 4 
«υςτιματα Περιβαλλοντικϊν Τποδομϊν» με α/α 19 «Εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων 
(πόλεων & οικιςμϊν) με διάκεςθ επεξεργαςμζνων υγρϊν ςε επιφανειακό αποδζκτθ ι 
κάλαςςα» με Ι. Π. (Μονάδα Ιςοδφναμου Πλθκυςμοφ) Π < 100.000 και κατατάςςεται ςτθν 
Κατθγορία Α ςτθν Τποκατθγορία Α2. 

Σο ζργο κα καταςκευαςτεί ςε τρεισ φάςεισ.  

Κατά τθν Αϋ φάςθ (20ετία) κα πραγματοποιθκοφν τα ζργα διαχείριςθσ των λυμάτων του 
οικιςμοφ τθσ Αίγινασ. Κατά τθ Βϋφάςθ (20 ετία) κα πραγματοποιθκοφν τα ζργα ϊςτε θ ΕΕΛ να 
δζχεται προσ επεξεργαςία τα λφματα των οικιςμϊν Αίγινασ, Κυψζλθ, φεντοφρι, Πζρδικα και 
Κοντόσ, ενϊ κατά τθ Γ’ φάςθ κα καλφπτονται οι ανάγκεσ του ςυνόλου των οικιςμϊν με ορίηοντα 
40 ετίασ. 

Θ προςαγωγι των λυμάτων ςτθν ΕΕΛ του οικιςμοφ τθσ Αίγινασ κα γίνεται μζςω εςωτερικοφ 
αποχετευτικοφ δικτφου και εξωτερικοφ  αποχετευτικοφ δικτφου (μικουσ 19.200 Km περίπου) 
και επτά αντλιοςταςίων όπωσ αποτυπϊνεται ςτα αρμοδίωσ κεωριμενα ςχζδια που 
ςυνοδεφουν τθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ. Οι αγωγοί του εξωτερικοφ 
αποχετευτικοφ δικτφου κα ακολουκοφν υφιςτάμενα οδικά δίκτυα με εξαίρεςθ τμιμα του 
αγωγοφ Α/ 7 – ΕΕΛ μικουσ 2km περίπου όπου κα καταςκευαςτεί ςτο τμιμα τθσ νζασ δαςικισ 
οδοφ που κα διανοιχκεί προκειμζνου να  ςυνδζει τθν υφιςτάμενθ αγροτικι οδό με τθν ΕΕΛ. 

Θ πρόςβαςθ ςτο γιπεδο τθσ μονάδασ κα γίνεται μζςω υφιςτάμενθσ αγροτικισ οδοφ κακϊσ και 
από νζα οδό μικουσ 2Km που κα διανοιχκεί προκειμζνου να ςυνδζει τθν υφιςτάμενθ αγροτικι 
οδό με τθν ΕΕΛ  όπωσ αποτυπϊνεται ςτθν υπϋαρίκμ 5.1.2 αρμοδίωσ κεωρθμζνθ 
οριηοντιογραφία του ζργου, κλίμακασ 1:5000. 

Θ Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων κα καταςκευαςτεί ςε γιπεδο ςυνολικισ ζκταςθσ 
περίπου 38.694 m2 ςε απόςταςθ περί των 780m νοτιοανατολικά του οικιςμοφ φεντοφρι, ςτθν 
περιοχι του όρμου Λυγζα. Σο γιπεδο τθσ ΕΕΛ ορίηεται από τθσ ςυντεταγμζνεσ των κορυφϊν 
που δίνονται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

 
 
 

ΑΔΑ: 9Ν8ΜΟΡ1Κ-ΛΡΣ



5 

 

Πίνακασ : υντεταγμζνεσ κορυφϊν γθπζδου ΕΕΛ κατά ΕΓΑ ’87 
 

ΚΟΡΤΦΕ Χ Ψ 

 Α  454672 4170256  

 Β  454661 4170238  

 Γ  454675  4170171 

 Δ  454693  4170159 

 Ε  454748  4170152 

 Σ  454796  4170160 

Η 454901 4170216 

Θ 455012 4170288 

Θ 455033 4170317 

Ι 455033 4170347 

ΙΑ 455033 4170375 

ΙΒ 454976 4170367 

ΙΓ 454936 4170335 

ΙΔ 454881 4170312 

ΙΕ 454743 4170271 

 

Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων (ΕΕΛ) 

Θ μζκοδοσ τθσ επεξεργαςίασ είναι αυτι τθσ ενεργοφ ιλφοσ τφπου παρατεταμζνου αεριςμοφ, 
ενϊ ο ςχεδιαςμόσ τθσ  πραγματοποιείται για τθν εξυπθρζτθςθ του οικιςμοφ τθσ Αίγινασ για τθν 
20ετία (Αϋφάςθ), με πρόβλεψθ για τθν προςκικθ των υπόλοιπων οικιςμϊν για τθν 20 ετία (Βϋ 
φάςθ) και τζλοσ τθν εξυπθρζτθςθ του ςυνόλου των οικιςμϊν για τθν 40 ετία  (Γ’ φάςθ). 

 

Πίνακασ: Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ ανά φάςθ καταςκευισ 

Φάςθ Καταςκευισ Δυναμικότθτα ΕΕΛ 
Χειμϊνα (Ι.Π.) 

Δυναμικότθτα ΕΕΛ 
Θζροσ  (Ι.Π.) 

Εξυπθρετοφμενοσ Οικιςμόσ 

Αϋ Φάςθ (20ετία) 10.171 21.814 Αίγινα 

Βϋ Φάςθ (20ετία) 14.606 33.000 Αίγινα, Κυψζλθ, Πζρδικα, 
φεντοφρι, Κοντόσ 

Γϋ Φάςθ (40ετία) 20.261 45.778 Αίγινα, Κυψζλθ, Πζρδικα, 
φεντοφρι, Κοντόσ 

 

Προβλζπεται θ καταςκευι 4 ιςοδφναμων γραμμϊν επεξεργαςίασ για τθν Γ’ Φάςθ, 
δυναμικότθτασ 11.500 Ι.Π. εκάςτθ, ενϊ θ Β’ Φάςθ κα εξυπθρετείται από 3 ιςοδφναμεσ γραμμζσ 
επεξεργαςίασ και θ Α’ Φάςθ από 2 ιςοδφναμεσ γραμμζσ επεξεργαςίασ. 

υνοπτικά, θ εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων κα απαρτίηεται από τθσ παρακάτω 
υποδομζσ: 

 Μονάδα  Τποδοχισ Βοκρολυμάτων 

 Φρεάτιο ειςόδου με πιεηοκραυςτικι διάταξθ 

 Κτίριο προεπεξεργαςίασ (εςχάρωςθ, εξάμμωςθ απολίπανςθ) 

 Μετρθτισ παροχισ – Μεριςτισ παροχισ. 
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 Δεξαμενι βιοεπιλογισ. 

 Δεξαμενζσ απονιτροποίθςθσ 

 Επαμφοτερίηοντα διαμερίςματα 

 Δεξαμενζσ αεριςμοφ 

 Κυκλικζσ  Δεξαμενζσ κακίηθςθσ 

 Δεξαμενι Χλωρίωςθσ 

 Δεξαμενι κακαρϊν 

 Κυκλικζσ Δεξαμενζσ αποκικευςθσ ιλφοσ 

 Κτίριο αφυδάτωςθσ τθσ ιλφοσ με ςφςτθμα αφυδάτωςθσ με φυγοκεντρικό διαχωριςτιρα 
κακϊσ και ςυγκρότθμα παραγωγισ πολυθλεκτρολφτθ 

 φςτθμα απόςμθςθσ (για τθν απόςμθςθ του κτιρίου προεπεξεργαςίασ και του κτιρίου 
αφυδάτωςθσ ιλφοσ) με βιολογικό φίλτρο τφπου «compost» 

 Τπόλοιπεσ κτιριακζσ υποδομζσ τθσ εγκατάςταςθσ (Κτίριο Διοίκθςθσ, Κτίριο Τποςτακμοφ, 
Κτίριο Φυςθτιρων, Κτίριο Θ/Η, Κτίριο Χλωριϊςεωσ, Κτίριο αντλιοςταςίου εξόδου).  

 

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ εγκατάςταςθσ ζγινε με βάςθ τα παρακάτω δεδομζνα: 

 
Πίνακασ:  Ειδικζσ παροχζσ επιβαρφνςεων 

υπαντικά φορτία ςχεδιαςμοφ ΕΕΛ   

Βιοχθμικϊσ απαιτοφμενο οξυγόνο, BOD5 
gr/κατ_d 

  
  

65 

Αιωροφμενα ςτερεά, SS  
gr/κατ_d 

  
 70 

Ολικό άηωτο, TΚN 
gr/κατ_d 

  
 12 

Φϊςφοροσ (Ρ) 
gr/κατ_d 

 
3 

Λίπθ/ζλαια 
gr/κατ_d 

 
8 

 
Πίνακασ: Τδραυλικά Φορτία λυμάτων 

 ΧΕΙΜΩΝΑ (20ετία) ΘΕΡΟ (20ετία) 

 Ρληθυςμόσ 
Qημερήςια 
(Qmax, L/s) 

Ρληθυςμόσ Qημερήςια 
(Qmax, L/s) 

Αίγινα (Α φάςθ) 10.171 21,33 21.814 46,46 

Λοιποί οικιςμοί 4.435 9,44 
11.186 23,82 

ΤΝΟΛΟ (ΒϋΦάςθ) 14.606 31,1 
33.000 70,28 
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 ΧΕΙΜΩΝΑ (40ετία) ΘΕΡΟ (40ετία) 

 Ρληθυςμόσ 
Qημερήςια 
(Qmax, L/s) 

Ρληθυςμόσ Qημερήςια 
(Qmax, L/s) 

Αίγινα  14.109 30,05 30.261 64,45 

Λοιποί οικιςμοί 6.152 13,1 
15.517 33,04 

ΤΝΟΛΟ (Γ’ Φάςθ) 20.261 43,15 
45.778 97,49 

 

Διάκεςθ Επεξεργαςμζνων  

Θ διάκεςθ των επεξεργαςμζνων λυμάτων κα πραγματοποιείται ςτον όρμο Λυγζα ο οποίοσ ζχει 

κακοριςτεί ωσ τελικόσ αποδζκτθσ ςφμφωνα με τθ α.π.: 457482/8-8-19 Απόφαςθ 

Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Νιςων Περιφζρειασ Αττικισ (26ο ςχετ.).  

Θ διάκεςθ των επεξεργαςμζνων λυμάτων κα πραγματοποιείται μζςω αγωγοφ τελικισ διάκεςθσ, 

αποτελοφμενο από χερςαίο αγωγό μικουσ  310m και από υποκαλάςςιο αγωγό μικουσ 250 m 

και ςε βάκοσ 25m όπωσ αποτυπϊνεται ςτθν υπϋαρίκμ 5.1.2 αρμοδίωσ κεωρθμζνθ γενικι 

οριηοντιογραφία, κλίμακασ 1:5.000 που ςυνοδεφει τθν παροφςα απόφαςθ. 

 
Β. ΘΕΣΜΟΘΕΤΘΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΤΘΣ ΡΕΙΟΧΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΥΑΙΣΘΘΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Χωρικόσ ςχεδιαςμόσ και Τησ γησ – Στοιχεία περιβαλλοντικήσ ευαιςθηςίασ τησ περιοχήσ του 

ζργου. 

Σο προτεινόμενο ζργο δεν βρίςκεται ςε προςτατευόμενθ περιοχι του αρκ.21 του Ν.1650/86, 
οφτε ςε περιοχι NATURA 2000. 
 
Θ κζςθ τθσ υφιςτάμενθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων βρίςκεται ςτθ κζςθ Βιγκλίηα, 
ανατολικά του οικιςμοφ Κερατζασ, ςε απόςταςθ περίπου 1,3 Km. 
 
Θ Ε.Ε.Λ., τμιμα τθσ οδοποιίασ πρόςβαςθσ, το τελευταίο τμιμα του αγωγοφ προςαγωγισ των 
λυμάτων ςτθν ΕΕΛ κακϊσ και το χερςαίο τμιμα του αγωγοφ τελικισ διάκεςθσ χωροκετοφνται 
και κα εγκαταςτακοφν ςε δθμόςια δαςικι ζκταςθ, όπου θ Δ/νςθ υντονιςμοφ & Επικεϊρθςθσ 
Δαςϊν Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ ζχει γνωμοδοτιςει κετικά με τθν α.π.:2528/31-8-17 
γνωμοδότθςθ. 
 
Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΡΟΜΡΩΝ ΥΡΩΝ ΣΤΘΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΑ,Σ ΤΑ ΥΔΑΤΑ, ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, 
ΣΤΑΘΜΘΣ ΘΟΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

Γ.1. Αζρια Απόβλθτα 

Για τισ εκπομπζσ ςκόνθσ – ςωματιδίων τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ιςχφουν τα αναφερόμενα 

ςτο άρκρο 2 του Π.Δ. 1180 (ΦΕΚ Α’ 293/1981). 

Οι οριακζσ και κατευκυντιριεσ τιμζσ ποιότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ αναφζρονται ςτισ ακόλουκεσ 

διατάξεισ: 

i. ΚΤΑ με α.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β 920), με τθν οποία κακορίηονται τιμζσ – 

ςτόχοι και όρια εκτίμθςθσ των ςυγκεντρϊςεων του αρςενικοφ, του καδμίου, του 
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υδραργφρου, του νικελίου και των πολυκυκλικϊν αρωματικϊν υδρογονανκράκων ςτον 

ατμοςφαιρικό αζρα, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/107/ΕΚ «χετικά 

με το αρςενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικζλιο και τθσ πολυκυκλικοφσ αρωματικοφσ 

υδρογονάνκρακεσ ςτον ατμοςφαιρικό αζρα» του υμβουλίου τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 2004 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 

ii. ΚΤΑ 14122/549/Ε103/24.3.11 (ΦΕΚ488/Β/11) «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του 

ατμοςφαιρικοφ αζρα και κακαρότερο αζρα για τθν Ευρϊπθ» του ΕΚ και του υμβουλίου 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τθσ 21θσ Μαϊου 2008». 

Γ.2. Τγρά απόβλθτα 

Θ διάκεςθ των επεξεργαςμζνων λυμάτων κα πραγματοποιείται ςτον όρμο Λυγζα ο οποίοσ ζχει 

κακοριςτεί ωσ τελικόσ αποδζκτθσ ςφμφωνα με τθ α.π.: 457482/8-8-19 Απόφαςθ 

Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Νιςων Περιφζρειασ Αττικισ (26ο ςχετ.) 

Θ ποιότθτα εκροισ των επεξεργαςμζνων λυμάτων ορίηεται και  είναι θ ακόλουκθ: 

 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ Μ.Μ. Πρια Εκροήσ  

Βιοχθμικϊσ Απαιτοφμενο 
Οξυγόνο BOD5 

mg/l ≤25  

Χθμικϊσ Απαιτοφμενο 
Οξυγόνο COD 

mg/l ≤ 125 

Αιωροφμενα τερεά TSS mg/l ≤ 35 

Ολικό Άηωτο N mg/l ≤ 15 

Διαλυμζνο Οξυγόνο (DO) mg/l ≥ 5 

Λίπθ- ζλαια mg/l 0 

Θολότθτα  ΝΣU ≤ 2 διάμεςη τιμή 

Total coli TC TC/100ml ≤100 (απόλυτα μζγιςτο) 

Τπολειμματικό χλϊριο mg/l ≤ 0,5 

 

Σο ποςοςτό των λαμβανομζνων δειγμάτων που μπορεί να βρίςκονται εκτόσ των ανωτζρω 
ορίων, κακϊσ και θ ποιότθτα των δειγμάτων αυτϊν, κακορίηεται ςτο παράρτθμα I τθσ ΚΤΑ 
5673/400/97. 

 

Γ. 3  τερεά Απόβλθτα 

Για τα μθ επικίνδυνα ςτερεά απόβλθτα, να τθροφνται οι όροι και προχποκζςεισ τθσ ΚΤΑ με αρ. 
Θ.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και του 
Ν.4042/2012 (ΦΕΚ24/Α/2012).  

Σα ςτερεά απόβλθτα τα οποία εμπίπτουν ι πρόκειται να εμπίπτουν ςτθ νομοκεςία για 
εναλλακτικι διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων κα πρζπει να διαχειρίηονται ςφμφωνα με τον Ν. 
2939/01 (ΦΕΚ179/Α/2001) όπωσ ιςχφει και τα προεδρικά διατάγματα που ζχουν εκδοκεί ι 
πρόκειται να εκδοκοφν ωσ απόρροια των διατάξεων του ωσ άνω Νόμου και με τα οποία 
κακορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ και κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εναλλακτικι 
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διαχείριςθ των διαφόρων τφπων των εν λόγω ςτερεϊν αποβλιτων. Επιπλζον, να τθροφνται οι 
προχποκζςεισ τθσ ΚΤΑ με αρ. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28.03.06), για τυχόν επικίνδυνα 
απόβλθτα. 

           Θ αφυδατωμζνθ και πλιρωσ ςτακεροποιθμζνθ ιλφσ, τα εςχαρίςματα και θ άμμοσ από τθ 
Μονάδα Προεπεξεργαςίασ, κα μεταφζρονται από αδειδοτθμζνο φορζα και θ τελικι διάκεςι ι 
επεξεργαςία τουσ κα πραγματοποιείται από αδειοδοτθμζνουσ φορείσ. 

Θ ιλφσ να είναι πλιρωσ ςτακεροποιθμζνθ, με ταχφτθτα κατανάλωςθσ οξυγόνου  (Oxygen uptake 
rate, OUR) μικρότερθ από 5gO2/kgSS*hr, ενϊ μετά τθν αφυδάτωςθ κα πρζπει να ζχει μζςθ 
θμεριςια ςυγκζντρωςθ ςτερεϊν μεγαλφτερθ από 20%. 
 
Γ.4  Ειδικζσ οριακζσ τιμζσ ςτάκμθσ κορφβου και δονιςεων ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ τθσ μονάδασ ιςχφουν για τα μθχανιματα οι διατάξεισ τθσ ΚΤΑ 
37393/2003, (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.03), όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί με τθν ΚΤΑ 9272/471/2.3.07 
(ΦΕΚ 286/Β/2.3.07) και ιςχφει. 

Γ.4.1 Για τθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων και των αντλιοςταςίων των ζργων ιςχφουν τα 
προβλεπόμενα ςτο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81) και ειδικότερα ςτο άρκρο 2 αυτοφ.  

Γ.4.2 Σο ανϊτατο επιτρεπόμενο όριο κορφβου, κακορίηεται ςτθν Τ.Α. 17252/20-9-92 (ΦΕΚ 
395/Β) «Κακοριςμόσ δεικτϊν και ανωτάτων επιτρεπομζνων ορίων κορφβου που προζρχεται 
από τθν κυκλοφορία ςε οδικά και ςυγκοινωνιακά ζργα». 

Γ.4.3 Για τισ εργαςίεσ καταςκευισ, όςον αφορά ςτο κόρυβο, ιςχφουν τα προβλεπόμενα των Τ.Α.: 

I. Τπ. Απ. Α5/2375/78 (ΦΕΚ 689/Β/18-8-78) «Περί τθσ χριςθσ καταςιγαςμζνων 
αεροςφυρϊν». 

II. ΚΤΑ 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570/Β/9-9-86) «Προςδιοριςμόσ τθσ θχθτικισ εκπομπισ των 
μθχανθμάτων και ςυςκευϊν εργοταξίου ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 79/113/ΕΟΚ, 
81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 19θσ εκ. 1978, τθσ 7θσ εκ. 1981 και τθσ 
11θσ Ιουνίου 1985». 

III. ΚΤΑ 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751/Β/18-8-88) «Ζγκριςθ τφπου ΕΟΚ για τθν οριακι τιμι 
ςτάκμθσ κορφβου μθχανθμάτων και ςυςκευϊν εργοταξίου και ειδικότερα των 
μθχανοκίνθτων αεροςυμπιεςτϊν, των πυργογερανϊν, των θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν 
ςυγκόλλθςθσ, των θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν ιςχφοσ και των φορθτϊν ςυςκευϊν 
κραφςθσ ςκυροδζματοσ και αεροςφυρϊν». 

IV. Τπ. Απ. 765/1991 (ΦΕΚ 81/Β/21-2-91) «Κακοριςμόσ των οριακϊν τιμϊν ςτάκμθσ 
κορφβου των υδραυλικϊν πτυϊν με καλϊδια, των προωκθτϊν γαιϊν, των φορτωτϊν και 
των φορτωτϊν – εκςκαφζων». 

 
Δ. ΟΟΙ, ΜETΑ ΚΑΙ ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ ΡΟΥ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ 
ΚΑΙ ΤΘΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΤΩΝ ΔΥΝΘΤΙΚΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ: 

Γενικζσ ρυθμίςεισ 

1. Οι παρακάτω όροι είναι υποχρεωτικοί για τθν τιρθςι τουσ και αφοροφν : 

 τον κφριο του ζργου 

 Σισ αρμόδιεσ για τθν καταςκευι και λειτουργία του ζργου υπθρεςίεσ και φορείσ 

 Σουσ προϊςταμζνουσ των παραπάνω υπθρεςιϊν, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνοφν για 
τθν εφαρμογι τουσ και να ελζγχουν τθν πιςτι τιρθςι  τουσ. 
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 ε όλουσ όςουσ εκ τθσ κζςεωσ και των αρμοδιοτιτων τουσ που είναι υπεφκυνοι για το 
ςχεδιαςμό, ζγκριςθ, δθμοπράτθςθ, ανάκεςθ, επίβλεψθ, πιςτοποίθςθ, παραλαβι και 
λοιπζσ διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτθν καταςκευι και λειτουργία του ζργου. 

 τον ανάδοχο  του ζργου, ςτο μζροσ που τον αφοροφν. 

2. Ο αρμόδιοσ φορζασ λειτουργίασ του ζργου κα είναι υπεφκυνοσ για: 

 τθν ορκι λειτουργία τθσ μονάδασ, τθν πρόςλθψθ κατάλλθλου προςωπικοφ και τθν 
εκπαίδευςθ του προςωπικοφ λειτουργίασ τθσ μονάδασ 

 τθν τιρθςθ των μζτρων αςφαλείασ και υγιεινισ για τουσ εργαηόμενουσ τθσ 
εγκατάςταςθσ, τον τακτικό ζλεγχο και ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ 

 τθν τιρθςθ αρχείου με τισ εργαςτθριακζσ αναλφςεισ για όλα τα ςτάδια λειτουργίασ τθσ 
μονάδασ κακϊσ και πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ των επεξεργαςμζνων 
λυμάτων και του αποδζκτθ. 

 τθ ςυλλογι και διάκεςθ των εςχαριςμάτων και τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ. 

3. Κατά τισ διαδικαςίεσ δθμοπράτθςθσ, επίβλεψθσ, παραλαβισ του ζργου του κζματοσ, να 
γίνουν όλεσ οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ και να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα, ζτςι ϊςτε 
να εξαςφαλίηεται: 

 Θ τιρθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων από τον ανάδοχο, ςτο μζροσ που τον αφοροφν. 

 Θ δυνατότθτα αντιμετϊπιςθσ και αποκατάςταςθσ δυςάρεςτων περιβαλλοντικά 
καταςτάςεων που οφείλονται ςε ενζργειεσ ι παραλείψεισ του αναδόχου κατά 
παράβαςθ των περιβαλλοντικϊν όρων. 

4. Από τισ πιςτϊςεισ για τθν καταςκευι και λειτουργία του ζργου, να εξαςφαλίηονται κατά 
προτεραιότθτα οι απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τα ζργα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ 
(φυτεφςεισ, διαμορφϊςεισ, αποκαταςτάςεισ κλπ). 

5. Για οποιαδιποτε δραςτθριότθτα ι εγκατάςταςθ απαραίτθτθ για τθν καταςκευι και 
λειτουργία του ζργου κα πρζπει προθγουμζνωσ να ζχουν χορθγθκεί όλεσ οι προβλεπόμενεσ 
από τθν κείμενθ Νομοκεςία άδειεσ και εγκρίςεισ. 

6. Πριν τθν ζναρξθ καταςκευισ του κάκε τμιματοσ του ζργου να ειδοποιθκοφν εγγράφωσ οι 
αρμόδιεσ Αρχαιολογικζσ Τπθρεςίεσ τουλάχιςτον 15 θμζρεσ νωρίτερα. Οι εργαςίεσ για τθν 
καταςκευι του ζργου κα γίνονται υπό τθν εποπτεία των αρμόδιων Αρχαιολογικϊν 
Τπθρεςιϊν και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ. 

7. Πριν τθν ζναρξθ καταςκευισ ζργων ςτθν παραλία και του υποκαλάςςιου αγωγοφ να 
ειδοποιθκεί εγγράφωσ θ αρμόδια Λιμενικι Αρχι τουλάχιςτον 15 θμζρεσ νωρίτερα. 

8. Πριν τθν ζναρξθ καταςκευισ των ζργων ο φορζασ του ζργου να λάβει τθν πράξθ τθσ παρ. 6α 
και 8 του άρκρου 45  του Ν.998/79, όπωσ  αντικαταςτάκθκε  από το άρκρο 36 του 
Ν.4280/2014 που διατυπϊνεται ςτθν με α.π.:2525/31-08-17 γνωμοδότθςθ τθσ Δ/νςθσ 
υντονιςμοφ & Επικεϊρθςθσ Δαςϊν τθσ Α.Δ.Α. κακϊσ και να τθρθκοφν οι όροι που 
ορίηονται ςε αυτι (39ο ςχετ.) κακϊσ θ παροφςα απόφαςθ αποτελεί ζγκριςθ επζμβαςθσ. 

 

Φάςη καταςκευήσ τησ μονάδασ 

9. Να υπάρχει πλιρεσ πρόγραμμα καταςκευισ των προτεινόμενων ζργων, που κα λαμβάνει 
υπόψθ τθ λειτουργία τθσ περιοχισ και τουσ οικολογικοφσ παράγοντεσ, ϊςτε να προκαλζςει 
τισ λιγότερεσ δυνατζσ βλάβεσ. υγκεκριμζνα: 
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i. Να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ παραγόμενθσ 
ςκόνθσ κατά τθ διάρκεια των χωματουργικϊν εργαςιϊν, ιδιαίτερα όταν οι 
μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ ευνοοφν τθ διαςπορά και μεταφορά τθσ ςκόνθσ ςε μεγάλθ 
απόςταςθ. 

ii. Να διαβρζχονται ςυνεχϊσ οι ςωροί χωμάτων και τα μζτωπα εκςκαφϊν για τθν 
ελαχιςτοποίθςθ των εκπομπϊν ςκόνθσ. 

iii. Σα αδρανι υλικά και τα προϊόντα εκςκαφισ να μεταφζρονται με ςκεπαςμζνα φορτθγά 
οχιματα. 

iv. Να γίνουν μόνο οι απαραίτθτεσ χωματουργικζσ εργαςίεσ, ϊςτε να αποφευχκοφν 
άςκοπεσ εκχερςϊςεισ και αποψιλϊςεισ. 

v. Να γίνει πρόβλεψθ για τθν αποκατάςταςθ του τοπίου του χϊρου των εκςκαφϊν τθσ 
μονάδασ επεξεργαςίασ και των ςυνοδϊν ζργων τθσ, για τισ αποκζςεισ των υλικϊν, κλπ. 

vi. Σα προϊόντα εκςκαφϊν που κα προκφψουν από τθν καταςκευι του κυρίωσ ζργου και 
των ςυνοδϊν ζργων υποδομισ να χρθςιμοποιθκοφν για τθν επανεπίχωςθ αυτϊν, 
κακϊσ και για τθ διαμόρφωςθ επιφανειϊν μζςα ςτο γιπεδο.  

vii. Συχόν απαιτοφμενα για τθν καταςκευι του ζργου υλικά, πζραν των ανωτζρω, να 
εξαςφαλιςτοφν από νομίμωσ λειτουργοφντα λατομεία, τα οποία κα πρζπει να είναι 
εφοδιαςμζνα με τθν απαραίτθτθ ΑΕΠΟ και με τθν προχπόκεςθ ότι αυτοί τθροφνται 
επακριβϊσ. 

viii. Απαγορεφεται θ απόρριψθ υλικϊν καταςκευισ και περίςςειασ υλικϊν εκςκαφισ ςτθ 
κάλαςςα ι ςε επιφανειακοφσ αποδζκτεσ τθσ περιοχισ (κοίτεσ ρεμάτων, κλπ.), κακϊσ και 
ςε δαςικοφ χαρακτιρα εκτάςεισ, κακϊσ και εντόσ προςτατευόμενθσ περιοχισ Natura 
2000 (πζραν τθσ ηϊνθσ κατάλθψθσ του ζργου). Θ διάκεςι τουσ εντόσ δαςικϊν περιοχϊν 
επιτρζπεται μόνο ςτα πλαίςια εργαςιϊν αποκατάςταςθσ, κατόπιν εγκρίςεωσ τθσ 
αρμόδιασ Τπθρεςίασ Δαςϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ. 

ix. Σα πλεονάηοντα προϊόντα εκςκαφϊν από τθν καταςκευι των ζργων να παραλθφκοφν 
από κατάλλθλα αδειοδοτθμζνεσ εταιρείεσ και να διατεκοφν ςε κατάλλθλα 
αδειοδοτθμζνουσ χϊρουσ. 

x. Απαγορεφεται θ ρφπανςθ των επιφανειακϊν και υπόγειων υδάτων από κάκε είδουσ 
λάδια, καφςιμα, κλπ, κακϊσ και θ απόρριψθ των μεταχειριςμζνων ορυκτελαίων ςτο 
ζδαφοσ. Σα προσ χριςθ ορυκτζλαια να φυλάςςονται ςε κλειςτά δοχεία ςε ςτεγαςμζνο 
χϊρο, ενϊ τα χρθςιμοποιοφμενα ορυκτζλαια ι οι διαρροζσ τουσ να ςυγκεντρϊνονται 
και να διατίκενται ςφμφωνα με το Π.Δ. 82/25.2.2004 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.2004) 
«Αντικατάςταςθ τθσ 98012/2001/1996 ΚΤΑ ‘’Κακοριςμόσ μζτρων και όρων για τθ 
διαχείριςθ των χρθςιμοποιοφμενων ορυκτελαίων (Β’ 40)’’ Μζτρα, όροι και πρόγραμμα 
για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων», τθν ΚΤΑ 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28.3.06), τθν ΚΤΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β/30.6.06) και 
τθν ΚΤΑ 8668/2.3.07 (ΦΕΚ 287/Β/07), όπου εκάςτοτε ιςχφουν. 

xi. Να τθροφνται αυςτθρά οι κανόνεσ αςφαλείασ κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου 
και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν προςταςία τθσ υγείασ του 
προςωπικοφ καταςκευισ. 

10. Θ διάταξθ των επιμζρουσ μονάδων επεξεργαςίασ κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθ 
λειτουργικότθτα (χωροταξικι ομαδοποίθςθ των εγκαταςτάςεων ανάλογα με τθ λειτουργία 
τουσ, μείωςθ των αποςτάςεων ενδιάμεςθσ μεταφοράσ λυμάτων και ιλφοσ), τθν καλφτερθ 
δυνατι αξιοποίθςθ τθσ διακζςιμθσ ζκταςθσ και τθν καλφτερθ δυνατι προςαρμογι των 
μονάδων ςτθν τοπογραφία τθσ περιοχισ, ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι αλλοιϊςεισ του 
ανάγλυφου τθσ περιοχισ επζμβαςθσ. 
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Κατά το ςχεδιαςμό των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων τθσ μονάδασ να λθφκεί υπόψθ θ 
αρχιτεκτονικι και θ αιςκθτικι εικόνα τθσ περιοχισ (καταςκευι υπόγειων δεξαμενϊν και 
χαμθλϊν κτιρίων, όςο βζβαια επιτρζπουν οι κανονιςμοί λειτουργίασ θ/μ εξοπλιςμοφ), για 
να επιτευχκεί θ αρμονικι ζνταξθ τθσ εγκατάςταςθσ ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του 
δομθμζνου και του φυςικοφ περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ. 

 

Φάςη λειτουργίασ τησ μονάδασ   

Συλλογή και μεταφορά λυμάτων 

11. Να διαςφαλίηεται θ ομαλι λειτουργία του δικτφου αποχζτευςθσ, κακϊσ και θ ομαλι 
είςοδοσ των λυμάτων ςτο φρεάτιο ειςόδου τθσ εγκατάςταςθσ. 

12. Κατά τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, αναβάκμιςθσ και επζκταςθσ του ζργου να γίνει χριςθ 
υλικϊν ανκεκτικϊν ςτθ διάβρωςθ. Να εξαςφαλιςτεί θ ςτεγανότθτα των κεντρικϊν 
αποχετευτικϊν αγωγϊν, των αντλιοςταςίων και των δεξαμενϊν τθσ εγκατάςταςθσ, 
ιδιαίτερα εκείνων που βρίςκονται πλθςίον τθσ παραλιακισ ηϊνθσ. 

13. Θ ταχφτθτα των λυμάτων ςτουσ κεντρικοφσ αποχετευτικοφσ αγωγοφσ δεν κα πρζπει να 
προςεγγίηει τθν ελάχιςτθ τιμι αυτοκακαριςμοφ του αγωγοφ, ενϊ παράλλθλα κα πρζπει να 
αποφευχκεί θ ςτροβιλϊδθσ ροι. 

14. τα αντλιοςτάςια ακακάρτων να γίνουν οι απαραίτθτεσ προβλζψεισ για τθν αποφυγι 
πλθμμυρίςματοσ κατά τθ διάρκεια ιςχυρϊν βροχοπτϊςεων (πρόβλεψθ κατάλλθλων 
διατάξεων και δεξαμενϊν υπερχείλιςθσ, κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ για τθν ελαχιςτοποίθςθ 
των ποςοτιτων υπερχείλιςθσ), τθν αποφυγι ζκλυςθσ δυςοςμιϊν (εφαρμογι ςυςτθμάτων 
αεριςμοφ και απόςμθςθσ) κλπ. 

Ειδικότερα ςε κάκε αντλιοςτάςιο προςαγωγισ ακακάρτων: 

• Να τοποκετθκεί ανοξείδωτθ εςχάρα (χειροκακαριηόμενθ) ςτο φρεάτιο ειςόδου του, ϊςτε 
να απομακρφνονται τα μεγάλα αντικείμενα. 

• Να υπάρχει θ κατάλλθλθ εφεδρεία αντλιϊν. 

• Να προβλεφκεί ςφςτθμα αυτοματιςμοφ και ελζγχου. 

• Να υπάρχει διακζςιμο θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ ανάλογθσ ιςχφοσ, ϊςτε να καλφπτεται θ 
ομαλι λειτουργία του αντλιοςταςίου ςε περιπτϊςεισ διακοπϊν παροχισ ρεφματοσ από το 
δίκτυο. 

15. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλλθλα προλθπτικά μζτρα, κακϊσ και τα μζτρα αντιμετϊπιςθσ 
δυςλειτουργιϊν του δικτφου αποχζτευςθσ, ϊςτε να αποφεφγεται τυχόν διαρροζσ του ςτον 
υπόγειο υδροφορζα και ςτα επιφανειακά φδατα κακϊσ και ςτθ δθμιουργία οχλιςεων 
ςτουσ περιοίκουσ και το περιβάλλον. 

Ειδικότερα ο φορζασ λειτουργίασ του ζργου πρζπει να λαμβάνει κάκε απαραίτθτο μζτρο 
για τθν αποφυγι, όςο αυτό είναι εφικτό, των υπερχειλίςεων τόςο από το δίκτυο όςο και 
από τα αντλιοςτάςια ακακάρτων. 

Για το λόγο αυτό: 

i. Να υπάρχουν ςτα αντλιοςτάςια ακακάρτων διατάξεισ αςφαλείασ και εφεδρικά 
ςυςτιματα για περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ϊςτε ςε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ να 
λειτουργεί θ υπερχείλιςθ αςφαλείασ των αντλιοςταςίων ςε αγωγοφσ ομβρίων / ςε 
παρακείμενεσ τάφρουσ ι ρζματα για τθν αποφυγι καταςτάςεων υπερχείλιςθσ και 
καταςτροφϊν ςε οικίεσ, δίκτυα, δρόμουσ, αποφυγι ηθμιϊν ςτο δίκτυο, κλπ.. 
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ii. Να υπάρχει διάταξθ αςφαλείασ ςτο φρεάτιο ειςόδου των λυμάτων ςτθν εγκατάςταςθ, 
ϊςτε ςε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ να λειτουργεί θ υπερχείλιςθ των λυμάτων, εφόςον 
αυτά ζχουν υποςτεί χονδροεςχάρωςθ, ςτον κεντρικό αγωγό υπερχείλιςθσ (by pass 
αςφαλείασ). 

16. Να περιοριςκεί θ χριςθ των by-pass ςτισ απολφτωσ αναγκαίεσ ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ. Για 
τισ περιπτϊςεισ αυτζσ κα πρζπει να υπάρχει πλιρθσ και λεπτομερισ ενθμζρωςθ των 
αρμοδίων Τπθρεςιϊν Περιβάλλοντοσ και Τγείασ Αττικισ. 

17. Να καταγράφονται οι περιπτϊςεισ χριςθσ των αγωγϊν υπερχείλιςθσ του δικτφου 
ακακάρτων με όςο το δυνατόν περιςςότερα ςτοιχεία, ςτα οποία κα αναφζρονται 
τουλάχιςτον θ θμερομθνία, θ διάρκεια του επειςοδίου και μία εκτίμθςθ τθσ ποςότθτασ των 
λυμάτων που διζφυγαν ςτο περιβάλλον. Θ ςυγκζντρωςθ των ςτοιχείων αυτϊν να γίνεται με 
ςυςτθματικό τρόπο και να αποτελεί τθ βάςθ για περαιτζρω ενζργειεσ βελτίωςθσ τθσ 
λειτουργίασ του όλου δικτφου αποχζτευςθσ. 

 

Συλλογή και επεξεργαςία βοθρολυμάτων 

18. Θ μονάδα προεπεξεργαςίασ βορκολυμάτων να περιλαμβάνει:  
- κζςεισ εκκζνωςθσ βορκολυμάτων 
- εςχάρωςθ – εξάμμωςθ 
- δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ με ςφςτθμα αεριςμοφ ανάδευςθσ 
- αντιλιοςτάςιο για διοχζτευςθ των βοκρολυμάτων ςτο φρεάτιο ειςόδου τθσ κυρίωσ 

μονάδασ 

19. Θ δεξαμενι βορκολυμάτων να είναι κλειςτι και εφοδιαςμζνθ με κατάλλθλθ διάταξθ 
ανάμειξθσ και αεριςμοφ και απόςμθςθσ. 

20. Ο χϊροσ υποδοχισ των βοκρολυμάτων να διατθρείται ιδιαίτερα κακαρόσ για τθν αποφυγι 
δθμιουργίασ εςτίασ εντόμων. 

21. Θ εκκζνωςθ των βυτιοφόρων να γίνεται μζςω ταχυςυνδζςμων που ςυνδζονται απευκείασ 
με τον αγωγό εκκζνωςθσ. 

22. Να γίνεται ζλεγχοσ του περιεχομζνου των βυτιοφόρων προτοφ εκκενωκοφν ςτθ δεξαμενι 
υποδοχισ. 

23. Να προβλζπεται παροχι νεροφ για τθν ζκπλυςθ των εξαρτθμάτων των βυτιοφόρων. 
Προτείνεται θ χριςθ του βιομθχανικοφ νεροφ τθσ εγκατάςταςθσ. 

24. Σο χρονοδιάγραμμα μεταφοράσ βοκρολυμάτων να γίνεται με ευκφνθ του φορζα 
λειτουργίασ του ζργου και με ςκοπό να ελαχιςτοποιοφνται οι δυςμενείσ περιβαλλοντικζσ 
επιπτϊςεισ και θ όχλθςθ των κατοίκων. 

25. Να γίνεται βακμιαία διοχζτευςθ των βοκρολυμάτων ςτο φρεάτιο άφιξθσ των λυμάτων, 
ϊςτε να μθν επθρεάηεται θ λειτουργία τθσ ενεργοφ ιλφοσ. Να αποφεφγεται θ υπερφόρτωςθ 
τθσ εγκατάςταςθσ με βοκρολφματα. 

 

Είςοδοσ λυμάτων ςτην εγκατάςταςη 

26. Σα λφματα τθσ εξυπθρετοφμενθσ περιοχισ από το τελικό αντλιοςτάςιο ςυλλογισ 
καταλιγουν με διπλό κατακλιπτικό αγωγό ςτο φρεάτιο ειςόδου. Σο φρεάτιο ειςόδου να 
είναι κλειςτό ςτεγανό όςον αφορά ςτθν ζκλυςθ οςμϊν, και εφκολα επιςκζψιμο, ενϊ κα 
πρζπει να ζχει κατάλλθλθ διαμόρφωςθ και όγκο ϊςτε να δζχεται τθν ωριαία παροχι 
αιχμισ, χωρίσ να υπάρχει μεγάλοσ χρόνοσ παραμονισ των λυμάτων, ο οποίοσ κα ευνοοφςε 
τθ δθμιουργία ςθπτικϊν ςυνκθκϊν. 
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27. τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό που διοχετεφονται τα λφματα και πριν τθν είςοδό τουσ 
ςτο αντλιοςτάςιο ειςόδου τθσ ΕΕΛ, κα τοποκετθκεί αυτόματοσ ροοαναλογικοφ τφπου 
δειγματολιπτθσ με δυνατότθτα αποκικευςθσ των θμεριςια ςυλλεχκζντων δειγμάτων ςε 
ψυχόμενθ αποκθκευτικι αυτόματθ διάταξθ πολλαπλϊν δοχείων θμεριςιασ αποκικευςθσ, 
Θ ψφξθ κα γίνεται μζςω ςυμπιεςτι. Ο δειγματολιπτθσ κα τοποκετθκεί ςε κατάλλθλα 
φυλαςςόμενο και προςβάςιμο χϊρο. 

 

Επεξεργαςία λυμάτων 

28. Θ μονάδα εςχάρωςθσ κα αποτελείται από δφο κανάλια.  
Να είναι διαςταςιολογιςμζνθ ϊςτε να δζχεται τθ μζγιςτθ παροχι των λυμάτων τθσ 
εξυπθρετοφμενθσ παροχισ.  
Να υπάρχει πρόβλεψθ ϊςτε ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι ζμφραξθ τθσ αυτοκακαριηόμενθσ 
εςχάρασ, τα λφματα να υπερχειλίηουν ςτο κανάλι με τθ χειροκακαριηόμενθ εςχάρα 
παράκαμψθσ. 
Να διαςφαλίηονται οι ομαλζσ ςυνκικεσ υδραυλικισ λειτουργίασ και να διατθροφνται οι 
κατάλλθλεσ ταχφτθτεσ για τθν αποφυγι επικακιςεων φερτϊν. 
Να υπάρχει κυρόφραγμα ζκπλυςθσ των εςχαρϊν με αποχζτευςθ ςτο φρεάτιο ειςόδου. 

29. τουσ αεριηόμενουσ εξαμμωτζσ να εξαςφαλίηεται επαρκισ απομάκρυνςθ τθσ άμμου και των 
ςωματιδίων με διάμετρο μεγαλφτερθ των 0,2 mm. 

30. Θ ςυλλεγόμενθ άμμοσ να οδθγείται ςε ςτραγγιςτιριο. Σα ςυλλεγόμενα ςτραγγίςματα να 
επιςτρζφουν ςτο φρεάτιο ειςόδου. 

31. Να προβλεφκεί διάταξθ ςυλλογισ και απομάκρυνςθσ των λιπϊν και ελαίων. 

32. Οι διατάξεισ μεταφοράσ των εςχαριςμάτων, τθσ άμμου και των λιπϊν να είναι κλειςτζσ. 

33. Να γίνεται ζγκαιρθ και τακτικι αποκομιδι των εςχαριςμάτων, τθσ άμμου και των λιπϊν, 
ϊςτε να μθ δθμιουργοφνται εςτίεσ ςυγκζντρωςθσ εντόμων ιδιαίτερα κατά τουσ κερινοφσ 
μινεσ. 

34. Σο φρεάτιο ειςόδου, θ εςχάρωςθ και θ εξάμμωςθ να είναι καλυμμζνα και ςυνδεδεμζνα με 
το ςφςτθμα απόςμθςθσ. 

35. Θ τροφοδοςία του ζργου να απομονωκεί πλιρωσ με κατάλλθλθ διάταξθ, ϊςτε να είναι 
δυνατι θ γενικι παράκαμψθ του ζργου μζςω αγωγοφ απευκείασ ςτο φρεάτιο εξόδου. 
Αυτόσ κα είναι και ο κεντρικόσ αγωγόσ παράκαμψθσ (by pass) τθσ εγκατάςταςθσ ςτον οποίο 
κα εγκαταςτακεί μθχανιςμόσ αςφαλοφσ και απαραβίαςτθσ καταγραφισ δεδομζνων για 
κάκε περιςτατικό παράκαμψθσ. Θ χριςθ του by-pass να περιοριςκεί ςτισ απολφτωσ 
αναγκαίεσ ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ. Για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ κα πρζπει να υπάρχει πλιρθσ 
και λεπτομερισ ενθμζρωςθ των αρμοδίων Τπθρεςιϊν Περιβάλλοντοσ και Τγείασ τθσ 
Περιφζρειασ Αττικισ. 

36. Θ τροφοδότθςθ των λυμάτων προσ τισ δεξαμενζσ  βιολογικισ επεξεργαςίασ κα γίνεται μζςω 
μεριςτι παροχισ. Θ βιολογικι βακμίδα κα περιλαμβάνει 2 ιςοδφναμεσ γραμμζσ 
επεξεργαςίασ ςτθν Α φάςθ, 3 γραμμζσ ςτθν Β’ φάςθ και 4 γραμμζσ ςτθ Γ φάςθ, 
δυναμικότθτασ ζκαςτθ 11.500 Ι.Κ. 

37. Θ βιολογικι επεξεργαςία των λυμάτων γίνεται με τθν μζκοδο ενεργοφ ιλφοσ – 
παρατεταμζνου αεριςμοφ με ταυτόχρονθ νιτροποίθςθ και απονιτροποίθςθ και 
ςτακεροποίθςθ τθσ ιλφοσ. τισ δεξαμενζσ να υπάρχουν πάντα ςυνκικεσ ανάμιξθσ ϊςτε να 
διατθρείται το μίγμα λυμάτων βιομάηασ ςε αιϊρθςθ και να μθ δθμιουργοφνται αδρανείσ 
περιοχζσ με προβλιματα οςμϊν. ε κάκε οξειδωτικι τάφρο κα εγκαταςτακοφν υποβρφχιοι 
αναδευτιρεσ τφπου προϊκθςθσ ροισ που κα εξαςφαλίηουν τθν πλιρθ ανάμειξθ του υγροφ. 
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38. ε κατάλλθλα επιλεγμζνεσ κζςεισ των δεξαμενϊν αεριςμοφ να τοποκετθκοφν όργανα 
μζτρθςθσ οξυγόνου, οξειδοαναγωγικοφ δυναμικοφ, ph, κερμοκαραςίασ και παροχισ για τθν 
εξαςφάλιςθ των αναγκαίων κατά κζςθ ςυνκθκϊν. 

39. Να γίνεται τακτικόσ κακαριςμόσ των τοιχωμάτων των δεξαμενϊν αεριςμοφ για τθν 
αποφυγι δθμιουργίασ αναερόβιου ςτρϊματοσ. 

40. τισ δεξαμενζσ αεριςμοφ να περιοριςτοφν ο κόρυβοσ και θ εκπομπι ςταγονιδίων από τισ 
διατάξεισ αεριςμοφ με τθ χρθςιμοποίθςθ ειδικϊν ςιγαςτιρων και πεταςμάτων. 

41. τισ δεξαμενζσ κακίηθςθσ να γίνεται τακτικόσ κακαριςμόσ των ξζςτρων των υπερχειλιςτϊν, 
κακϊσ και των τοιχωμάτων των δεξαμενϊν. Θ λάςπθ που κακιηάνει ςτθ χοάνθ του πυκμζνα 
των δεξαμενϊν κα πρζπει να απομακρφνεται γριγορα.  

42. Να εξαςφαλίηεται θ ανακυκλοφορία τθσ ιλφοσ με τθν επιςτροφι ςτο ςφςτθμα βιολογικισ 
επεξεργαςίασ ϊςτε θ ιλφσ να διατθρείται ςτα ςωςτά επίπεδα για τθν ομαλι λειτουργία τθσ 
βιολογικισ διεργαςίασ. 

43. Θ απολφμανςθ των επεξεργαςμζνων λυμάτων να γίνεται με διάλυμα υποχλωριϊδουσ 
νατρίου, προςτικζμενο ςε κατάλλθλου όγκου δεξαμενι επαφισ, ενϊ κα ακολουκεί θ 
αποχλωρίωςθ των λυμάτων πριν τθ διάκεςι τουσ ςτον τελικό αποδζκτθ. 

44. Σα επεξεργαςμζνα λφματα μετά το ςτάδιο τθσ απολφμανςθσ κα πρζπει να μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν ικανοποίθςθ εςωτερικϊν αναγκϊν τθσ εγκατάςταςθσ ςε 
βιομθχανικό  νερό. τθν περίπτωςθ αυτι να εγκαταςτακεί δεξαμενι αξιοποίθςθσ των 
επεξεργαςμζνων και κατάλλθλθ υποδομι. Για τθν άρδευςθ των χϊρων πραςίνου τθσ 
εγκατάςταςθσ να καταςκευαςτεί δίκτυο άρδευςθσ με ςταγόνεσ. 

45. ε περίπτωςθ επαναχρθςιμοποίθςθσ των λυμάτων να προβλεφκεί κατάλλθλο ςφςτθμα 
τριτοβάκμιασ επεξεργαςίασ. 

46. Εφόςον από τθ χριςθ χλωρίου δθμιουργθκοφν προβλιματα ςτον αποδζκτθ να 
χρθςιμοποιθκοφν εναλλακτικοί μζκοδοι απολφμανςθσ των επεξεργαςμζνων λυμάτων. 

 

Διάθεςη επεξεργαςμζνων λυμάτων 

47. Θ διάκεςθ των επεξεργαςμζνων λυμάτων κα πραγματοποιείται ςτον όρμο Λυγζα ο οποίοσ 
ζχει κακοριςτεί ωσ τελικόσ αποδζκτθσ ςφμφωνα με τθ α.π.: 457482/8-8-19 Απόφαςθ 
Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Νιςων Περιφζρειασ Αττικισ (26ο ςχετ.). 

48. Σα υγρά εκροισ τθσ εγκατάςταςθσ να ελζγχονται κακθμερινά με δειγματολθψίεσ και 
αναλφςεισ των βαςικότερων παραμζτρων τθσ εκροισ (BOD, COD, pH, Νιτρικά) και τα 
αποτελζςματα των αναλφςεων να καταχωροφνται ςε βιβλίο κεωρθμζνο από το Σμιμα 
Περιβάλλοντοσ & Τδροοικονομίασ τθσ ΠΕ Αττικισ. 

49. τθν ζξοδο τθσ ΕΕΛ να τοποκετθκεί αυτόματοσ ροοαναλογικοφ τφπου δειγματολιπτθσ με 
δυνατότθτα αποκικευςθσ των θμεριςια ςυλλεχκζντων δειγμάτων ςε ψυχόμενθ 
αποκθκευτικι αυτόματθ διάταξθ πολλαπλϊν δοχείων θμεριςιασ αποκικευςθσ. Θ ψφξθ κα 
γίνεται μζςω ςυμπιεςτι. Ο δειγματολιπτθσ κα τοποκετθκεί ςε κατάλλθλο φυλαςςόμενο 
και προςβάςιμο χϊρο. 

50. Για τθν καταςκευι του αγωγοφ διάκεςθσ να χρθςιμοποιθκοφν υλικά με ικανοποιθτικι 
αντοχι και ελαςτικότθτα, τα ποία δεν κινδυνεφουν να διαβρωκοφν. Να λθφκοφν όλα τα 
απαραίτθτα μζτρα για τθν προςταςία του από κυματιςμοφσ, ρεφματα, αγκυροβολιςεισ 
ςκαφϊν, είςοδο καλαςςινοφ αζρα κλπ. Θα πρζπει να προβλεφκεί φρεάτιο φόρτιςθσ ι 
ανάλογθ διάταξθ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ του αγωγοφ διάκεςθσ. Για το 
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φρεάτιο κα πρζπει να είναι εφικτόσ ο κακαριςμόσ και θ ςυντιρθςι του χωρίσ τθ διακοπι 
τθσ λειτουργίασ του.  

51. Για τον ζλεγχο των χαρακτθριςτικϊν των επεξεργαςμζνων λυμάτων να υπάρχει φρεάτιο 
δειγματολθψίασ πριν από τθ διάκεςθ ςτον αποδζκτθ από όπου να γίνεται  ςυνεχισ 
παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των επεξεργαςμζνων λυμάτων με χθμικζσ αναλφςεισ. 

52. τθν περίπτωςθ που τα επεξεργαςμζνα λφματα επαναχρθςιμοποιθκοφν για περιοριςμζνθ ι 
απεριόριςτθ άρδευςθ επιλεγμζνων καλλιεργειϊν ι άλλων εκτάςεων κα πρζπει να 
τθρθκοφν τα οριηόμενα τθσ διατάξεισ τθσ ΚΤΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) και να 
τροποποιθκεί θ παροφςα Απόφαςθ. 

 

Επεξεργαςία ιλφοσ 

53. Θ επεξεργαςία τθσ ιλφοσ να γίνεται με τζτοιο τρόπο, ζτςι ϊςτε θ επεξεργαςμζνθ ιλφσ να 
είναι πλιρωσ ςτακεροποιθμζνθ, προκειμζνου να διατεκεί κατάλλθλα. 

54. Να διαςφαλίηεται θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ ιλφοσ ςτθν 
βιολογικι βακμίδα και θ απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ μονάδασ αφυδάτωςθσ. 

55. Σα υγρά υπερχειλίςματα και ςτραγγίδια από όλα τα ςτάδια επεξεργαςίασ τθσ λάςπθσ να 
επιςτρζφουν μζςου του δικτφου ςτραγγιδίων (με αντλιοςτάςιο ςτραγγιδίων αν αυτό είναι 
απαραίτθτο) ςτο φρεάτιο ειςόδου. 

56. Εάν χρθςιμοποιθκεί δεξαμενι αποκικευςθσ, αυτι κα είναι κλειςτι και κα αερίηεται με 
ςφςτθμα διάχυτου αεριςμοφ για τθν ανάμιξθ τθσ ιλφοσ και αποφυγι οςμϊν. 

57. Δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ τθσ προκφπτουςασ ιλφοσ ςε ςωροφσ ανεξζλεγκτα ςε 
ανοιχτοφσ χϊρουσ τθσ εγκατάςταςθσ ι οπουδιποτε αλλοφ. 

58. Σα παραπροϊόντα τθσ εγκατάςταςθσ, δθλαδι θ αφυδατωμζνθ και πλιρωσ 
ςτακεροποιθμζνθ λάςπθ, τα εςχαρίςματα και θ άμμοσ από τθ Μονάδα Προεπεξεργαςίασ 
γενικά, να παραλαμβάνονται από εξειδικευμζνθ εταιρεία κατάλλθλα αδειοδοτθμζνθ και θ 
τελικι τουσ  διάκεςθ να πραγματοποιείται ςε κατάλλθλα αδειοδοτθμζνουσ χϊρουσ.  

59. Για να χρθςιμοποιθκεί θ ιλφσ τθσ εν λόγω Ε.Ε.Λ. ςτθ  γεωργία, κα πρζπει οι οριακζσ τιμζσ 
ςυγκζντρωςθσ των βαρζων μετάλλων Cd, Cu, Νί, Pb, Zn, Hg και Cr (όρια από άλλθ 
νομοκεςία) να είναι εντόσ των ορίων του  παραρτιματοσ ΙΒ του άρκρου 12 τθσ ΚΤΑ 
80568/4225/91. Αντίςτοιχα για χριςθ ςε δαςικζσ εκτάςεισ ι βοςκοτόπουσ ιςχφουν οι τιμζσ 
αναφζρονται ςτο Παράρτθμα 1Γ του αρ. 12 τθσ ανωτζρω  ΚΤΑ.  

 

Εξειδικευμζνα μζτρα αντιρρφπανςησ 

60. Σα ςυςτιματα προεπεξεργαςίασ και θ δεξαμενι αποκικευςθσ ιλφοσ (αν απαιτθκεί) να είναι 
κλειςτά, ενϊ θ αφυδάτωςθ τθσ ιλφοσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του χϊρου αποκομιδισ τθσ 
αφυδατωμζνθσ ιλφοσ, να είναι εγκατεςτθμζνθ ςε κτίριο. Οι παραπάνω μονάδεσ κα 
ςυνδζονται με ςφςτθμα απόςμθςθσ που κα περιλαμβάνει το δίκτυο αεραγωγϊν, τον 
ανεμιςτιρα και κατάλλθλο φίλτρο. 

61. Παράλλθλα το πρόβλθμα των οςμϊν να αντιμετωπίηεται με τθν καλι ςυντιρθςθ του 
εξοπλιςμοφ και τθν καλι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. υγκεκριμζνα να γίνεται: 

 Επαρκισ ςυντιρθςθ και ζλεγχοσ του δικτφου προςαγωγισ ακακάρτων και του φρεατίου 
ειςόδου τθσ εγκατάςταςθσ. 

 υχνι και πλιρθσ απόξεςθ τθσ λάςπθσ από τα τοιχϊματα των φρεατίων και των 
δεξαμενϊν για να αποφεφγεται θ δθμιουργία ςθπτικϊν ςυνκθκϊν. 
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 Παρακολοφκθςθ τθσ καλισ λειτουργίασ και ςυνεχισ κακαριςμόσ των υπερχειλιςτϊν και 
άλλων επιφανειϊν ςτουσ οποίουσ  δθμιουργοφνται «γλίτςα» και άλγθ. 

 Απομάκρυνςθ των αφρϊν και τθσ λάςπθσ από τισ ανοικτζσ δεξαμενζσ και τα φρεάτια. 

 υνεχζσ πλφςιμο των κζςεων ςυγκζντρωςθσ ακακαρςιϊν και γενικά διατιρθςθ του 
χϊρου τθσ εγκατάςταςθσ κακαροφ. 

 υντιρθςθ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, ϊςτε να μειϊνεται ςτο ελάχιςτο θ 
πικανότθτα αςτοχίασ του. 

62. Όλα τα κορυβϊδθ μθχανιματα (γεννιτριεσ, φυςθτιρεσ, κλπ.) να βρίςκονται εντόσ 
θχομονωμζνου οικίςκου. 

Για τα αντλιοςτάςια του δικτφου αποχζτευςθσ το όριο κορφβου κακορίηεται ςε 50 dBA 
μετροφμενο ςτα όρια του χϊρου τουσ. Ειδικά για περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, οπότε κα 
λειτουργοφν τα θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ, επιτρζπεται θ κατ’ εξαίρεςθ υπζρβαςθ του 
παραπάνω ορίου. 
 
Προκειμζνου ο κόρυβοσ ςτα όρια των αντλιοςταςίων ακακάρτων να μθν υπερβαίνει τα 
ανωτζρω όρια τισ ϊρεσ λειτουργίασ τουσ κα πρζπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα 
μζτρα (π.χ. αντικραδαςμικά ζδρανα μθχανθμάτων, θχομόνωςθ κτιρίων κλπ). 

63. Να υπάρχει θ κατάλλθλθ εφεδρεία ςτον βαςικό μθχανολογικό εξοπλιςμό τθσ 
εγκατάςταςθσ. 

64. Να εξαςφαλιςκεί επαρκισ αντιδιαβρωτικι προςταςία των μεταλλικϊν καταςκευϊν του 
ζργου. 

65. Σο γιπεδο τθσ εγκατάςταςθσ να απομονωκεί οπτικά από τθσ γφρω εκτάςεισ και τθν 
ευρφτερθ περιοχι με τθ δθμιουργία περιμετρικά τθσ φράκτθ περίφραξθσ, που κα 
λειτουργεί ωσ ανεμοφράκτθσ και κα αποτελείται από αεικαλι δζνδρα και ταχυαυξι 
αναρριχϊμενα ενδθμικά φυτά. Θ περίφραξθ να είναι επαρκοφσ πλάτουσ, με ςειρζσ δζνδρων 
και κάμνων και πζραν τθσ οπτικισ απομόνωςθσ να εμποδίηει τθ δθμιουργία κυματιςμοφ τθσ 
δεξαμενζσ κακίηθςθσ. Να γίνει κατάλλθλθ διαμόρφωςθ και φφτευςθ δζνδρων, 
καλλωπιςτικϊν φυτϊν και πράςινου ςτο χϊρο εςωτερικά του γθπζδου. 

66. Να ςυντθρείται θ διάταξθ ςυλλογισ και απορροισ ομβρίων υδάτων ςτουσ χϊρουσ τθσ 
μονάδασ επεξεργαςίασ. 

67. Σα επεξεργαςμζνα λφματα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και για το πότιςμα των δζνδρων, 
καλλωπιςτικϊν φυτϊν και πράςινου ςτον χϊρο τθσ εγκατάςταςθσ, κακϊσ και πλφςεισ 
μθχανθμάτων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα τθρείται θ ΚΤΑ υπ’ αρικμόν 145116/2011 ΚΤΑ 
περί επαναχρθςιμοποίθςθσ επεξεργαςμζνων υγρϊν αποβλιτων όπωσ τροποποιικθκε με 
τθν ΚΤΑ 191002/2013 (ΦΕΚ Β’2220/9-9-2013) και να εκπονθκοφν οι απαραίτθτεσ μελζτεσ. 

68. Ο χϊροσ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ λυμάτων να ζχει περίφραξθ και κεντρικι πόρτα 
που να κλειδϊνει με αςφάλεια, για αποφυγι άτυπων επιςκζψεων ατόμων τθσ περιοχισ 
απουςία του εργαηομζνου προςωπικοφ και για αποφυγι βανδαλιςμϊν. 

69. Να προβλεφκεί εναλλακτικι διάταξθ παροχισ ρεφματοσ για τισ περιπτϊςεισ διακοπϊν 
παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ του δικτφου. 

70. Να τοποκετθκεί ςφςτθμα προςταςίασ τθσ εγκατάςταςθσ από πτϊςθ κεραυνϊν. Σο ςφςτθμα 
προςταςίασ δεν πρζπει να ςυνδζεται με τθ γείωςθ τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ, οφτε με 
κάποιο τμιμα τθσ εγκατάςταςθσ. 

71. Να τοποκετθκεί, ςτον παρακαμπτιριο οδθγό αγωγό τθσ ΕΕΛ, μθχανιςμόσ αςφαλείασ και 
απαραβίαςτθσ καταγραφισ δεδομζνων για κάκε περιςτατικό  παράκαμψθσ. ε κάκε 
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περίπτωςθ που τίκεται ςε λειτουργία ο αγωγόσ παράκαμψθσ λόγω ανωτζρω βίασ, ο 
Φορζασ οφείλει να ενθμερϊνει άμεςα του αρμόδιου Δθμόςιουσ Φορείσ. 

72. Απαγορεφεται θ διάκεςθ των επεξεργαςμζνων υγρϊν αποβλιτων για τροφοδότθςθ ι 
εμπλουτιςμό των υπογείων υδροφορζων απευκείασ μζςω γεωτριςεων. 

 

Ειδικοί όροι για τη λειτουργία τησ μονάδοσ 

73. Ο φορζασ λειτουργίασ του ζργου οφείλει να υιοκετιςει Κανονιςμό ςφνδεςθσ του κάκε 
ενδιαφερομζνου που πρόκειται να ςυνδεκεί με τθ μονάδα (π.χ. παραγωγικι μονάδα τθσ 
περιοχισ, κλπ.), πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ του δικτφου ι εντόσ εξαμινου από τθν ζναρξθ 
ιςχφοσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, εφόςον το δίκτυο ζχει ιδθ λειτουργιςει. 

 
Να υπάρχει ςυνεχισ επαφι του φορζα λειτουργίασ του ζργου με τθσ παραγωγικζσ μονάδεσ 
που ςυνδζονται με το αποχετευτικό δίκτυο, κακϊσ και παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των 
ειςερχομζνων υγρϊν αποβλιτων ςτο αποχετευτικό δίκτυο. 
Θ ενδεχόμενθ ςυνεπεξεργαςία υγρϊν αποβλιτων παραγωγικϊν μονάδων με τα αςτικά 
λφματα μπορεί να γίνει αποδεκτι, εφόςον α) τα απόβλθτα των παραγωγικϊν μονάδων 
ζχουν υποςτεί κατάλλθλθ προεπεξεργαςία και β) θ ποιοτικι ςφςταςθ των αποβλιτων 
αυτϊν κα είναι ςφμφωνθ με τον αρμοδίωσ εγκεκριμζνο Κανονιςμό Αποχζτευςθσ 
Βιομθχανικϊν Αποβλιτων του Διμου Λαυρεωτικισ . 
ε κάκε περίπτωςθ για τθ διάκεςθ βιομθχανικϊν υγρϊν αποβλιτων ςτο αποχετευτικό 
δίκτυο αςτικϊν λυμάτων κα πρζπει να τθροφνται τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 8 τθσ ΚΤΑ 
5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β). 

74. Να γίνεται ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των επεξεργαςμζνων υγρϊν 
αποβλιτων κακϊσ και του τελικοφ αποδζκτθ ςφμφωνα με   πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ 
περιβάλλοντοσ (monitoring) το οποίο κα πρζπει να καταρτιςτεί  και να προςαρτθκεί ςτθν 
ΜΠΕ που ςυνοδεφει τθν παροφςα απόφαςθ. 

Ο φορζασ λειτουργίασ του ζργου, με ςτόχο τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, είναι 
υπεφκυνοσ για: 

i) τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ λειτουργίασ τθσ μονάδασ, 

ii) τθν τιρθςθ των μζτρων αςφαλείασ και υγιεινισ για τουσ εργαηόμενουσ, 

iii) τον τακτικό ζλεγχο και τθ ςυντιρθςθ του θ/μ εξοπλιςμοφ, 

iv) τθν τιρθςθ αρχείου με τισ εργαςτθριακζσ αναλφςεισ από διαπιςτευμζνα εργαςτιρια για 
όλα τα ςτάδια λειτουργίασ και το πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ των 
επεξεργαςμζνων λυμάτων και του αποδζκτθ κακϊσ και τυχόν ςυμβάντα κατά τθν 
λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ και οι ενζργειεσ που ζγιναν για τθν επαναφορά τθσ ςε 
κανονικι λειτουργία, κα καταγράφονται ςε βιβλίο, ςελιδομετρθμζνο και κεωρθμζνο από τθ 
Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ, 

v) τον οριςμό υπεφκυνου λειτουργίασ τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων και να 
κοινοποιθκοφν τα ςτοιχεία του εγγράφωσ ςτθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Αττικισ  

vi) τθν εξαςφάλιςθ εξοπλιςμοφ προςταςίασ ζναντι ςυγκεκριμζνων κινδφνων. 

Θ υπεφκυνθ τεχνικι επίβλεψθ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ να γίνεται 
όπωσ προβλζπεται από το Π.Δ. 274/25.9.1997 (ΦΕΚ 195/Α/2.10.1997). 

75. Ο αρμόδιοσ φορζασ λειτουργίασ του ζργου οφείλει να καταχωρεί τα τεχνικά και λειτουργικά 
δεδομζνα τθσ εγκατάςταςθσ ςτθν Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων των Εγκαταςτάςεων 
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Επεξεργαςίασ Λυμάτων τθσ χϊρασ, θ οποία είναι αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα του ΤΠΕΝ 
(www.ypen.gr) ςτθν υποενότθτα «Τδάτινο περιβάλλον – Διαχείριςθ Λυμάτων» (ΕΓΚΤΚΛΙΟ 
οικ.555/02-05-2012 Γενικι Γραμματεία Τδάτων/ΤΠΕΚΑ). 

76. Ο αρμόδιοσ φορζασ λειτουργίασ του ζργου με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, κα πρζπει να διαβιβάηει ςτθν αρμόδια Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.) του 
ΤΠΕΚΑ τον τελευταίο μινα κάκε χρόνου τισ παρακάτω πλθροφορίεσ: 

1) Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ (κάτοικοι). 

2) Παροχι των ειςερχομζνων λυμάτων (ςε m3/d). 

3) Ρυπαντικά φορτία ειςόδου (ςε mg/l) όπωσ BOD5,COD, Αιωροφμενα τερεά SS, ολικό 
άηωτο και ολικόσ φωςφόροσ. 

4) Ρυπαντικά φορτία εξόδου (ςε mg/l) όπωσ BOD5, COD, Αιωροφμενα τερεά SS, ολικό 
άηωτο, Αμμωνιακό άηωτο, ολικόσ φωςφόροσ και διαλυμζνο οξυγόνο. 

5) υγκεντρϊςεισ μετάλλων ςτθν αφυδατωμζνθ ιλφ. 

6) υνδυαςμό τθσ ποιότθτασ εκροισ των λυμάτων με τθν ποιότθτα του αποδζκτθ και 
ςυγκεκριμζνα ενδεχόμενθ αλλαγι ςτθν ποςότθτα και ποιότθτα των επεξεργαςμζνων 
λυμάτων κατά τον τελευταίο χρόνο, κακϊσ και τυχόν μεταβολι τθσ αφομοιωτικισ και 
διαςκορπιςτικισ ικανότθτασ του αποδζκτθ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων να εφαρμόηονται 
κατάλλθλεσ διεκνείσ εργαςτθριακζσ πρακτικζσ, με ςτόχο τθ μείωςθ ςτο ελάχιςτο τθσ 
αποικοδομιςεωσ των δειγμάτων μεταξφ ςυλλογισ και αναλφςεωσ. Επιπλζον κα πρζπει να 
τθροφνται οι διατάξεισ του Παραρτιματοσ Ι τθσ ΚΤΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β), ςχετικά με 
τθ ςυχνότθτα και το ςθμείο ςυλλογισ των δειγμάτων, κακϊσ και τον αρικμό αυτϊν, κλπ.. 

Όλεσ οι εργαςτθριακζσ μετριςεισ των επεξεργαςμζνων λυμάτων να υποβάλλονται για 
ενθμζρωςθ τθσ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ Τγείασ και Περιβάλλοντοσ τθσ Π.Ε. Αττικισ. 

Σα ετιςια αποτελζςματα όλων των αναλφςεων, τυχόν ςυμβάντα κατά τθ λειτουργία τθσ 
εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων και οι ενζργειεσ που ζγιναν για τθν 
επαναφορά τθσ ςε κανονικι λειτουργία, να αποςτζλλονται ςε θλεκτρονικι μορφι (CD), 
εντόσ του Ιανουαρίου κάκε ζτουσ, ςτθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Α.Δ.Α.. Σο περιεχόμενο του CD να 
είναι: 

 Σα επιμζρουσ ζντυπα των εργαςτθριακϊν αποτελεςμάτων των αναλφςεων (μορφι 
αρχείο pdf). 

 Οι τιμζσ ςυγκζντρωςθσ των αναλυκζντων παραμζτρων των επεξεργαςμζνων 
αςτικϊν λυμάτων ςε επιμζρουσ (ανάλογα με το είδοσ των παραμζτρων) πίνακεσ 
(αρχείο excel),ςτουσ οποίουσ κα αναγράφονται και τα όρια. 

 Ο όγκοσ (ςε μθνιαία βάςθ) των επεξεργαςμζνων αςτικϊν λυμάτων ςτθν ζξοδο τθσ 
εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ ςε πίνακα (αρχείο excel). 

 Οι τιμζσ  ςυγκζντρωςθσ  των αναλυκζντων παραμζτρων κατά τον ζλεγχο ποιότθτασ 
του καλάςςιου αποδζκτθ. 

77. ε περίπτωςθ βλάβθσ των εγκαταςτάςεων, ο φορζασ λειτουργίασ του ζργου κα ειδοποιιςει 
άμεςα με ζγγραφό το αρμόδιο Σμιμα Περιβάλλοντοσ & Τδροοικονομίασ και τθ Δ/νςθ 
Τγιεινισ, γνωςτοποιϊντασ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ κακϊσ και ςτισ Δ/νςεισ ΠΕ.ΧΩ.. & Τδάτων 
τθσ ΑΔΑ Αττικισ, τα επανορκωτικά μζτρα το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για τθν 
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ και το χρόνο επανζναρξθσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων. 
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Σα μζτρα αυτά και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογισ τουσ να εγκρίνονται με Απόφαςθ του 
υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, εφόςον θ διάρκεια ολοκλιρωςισ τθσ 
υπερβαίνει τον ζνα μινα. Θ τιρθςθ των μζτρων και του χρονοδιαγράμματοσ είναι ευκφνθ 
του φορζα του ζργου, που ςυντάςςει και ςχετικι ζκκεςθ μετά τθν ολοκλιρωςθ των 
μζτρων. Οι ςχετικζσ εκκζςεισ κρατοφνται ςτο αρχείο τθσ εγκατάςταςθσ και αποτελοφν, μαηί 
με όλα τα άλλα ςτοιχεία, το ιςτορικό λειτουργίασ τθσ. Σο αρχείο αυτό να είναι ςτθ διάκεςθ 
των ςυναρμόδιων Τπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ και τθσ Περιφζρειασ 
Αττικισ κακϊσ και των Δ/νςεων των ςυναρμόδιων Τπουργείων. 

 
Ε. ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΘΣ ΧΟΘΓΟΥΜΕΝΘΣ ΕΓΚΙΣΘΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΩΝ 
1. Οι ανωτζρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ιςχφουν για δζκα (10) χρόνια από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ παροφςασ και με τθν προχπόκεςθ ότι αυτοί κα τθροφνται με 
ακρίβεια. Μετά τθν θμερομθνία αυτι ο κφριοσ του ζργου οφείλει να εφοδιαςκεί με νζα 
απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων, ςφμφωνα με τθσ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

2. Ο φορζασ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ, εγκαίρωσ πριν από τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ ΑΕΠΟ, και 
εφόςον επικυμεί τθ ςυνζχιςθ λειτουργίασ του, οφείλει να επανζλκει με νεότερθ αίτθςι του τθσ 
τθν εκάςτοτε αρμόδια για τθν Περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ υπθρεςία, προκειμζνου να 
τθρθκοφν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 5 του Ν. 4014/2011. 

4. Για τον εκςυγχρονιςμό, βελτίωςθ, επζκταςθ ι τροποποίθςθ του ζργου, όπωσ αυτό 
περιγράφεται ςτθ Μ.Π.Ε. και υλοποιείται με τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ τθσ ΑΕΠΟ απαιτείται 
θ τιρθςθ του άρκρου 6 του Ν. 4014/2011. 

5. Θ ΑΕΠΟ εξακολουκεί να ιςχφει προςωρινά και μετά τθ λιξθ τθσ, μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ 
ανανεωμζνθσ ι τροποποιθμζνθσ απόφαςθσ, εφόςον τθσ ο υπόχρεοσ φορζασ αιτθκεί εγκαίρωσ 
τθν ανανζωςθ ι τροποποίθςθ τθσ τουλάχιςτον δφο μινεσ πριν από τθν λιξθ τθσ, υποβάλλοντοσ 
προσ τοφτο τα εκάςτοτε απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 

5. ε περίπτωςθ που από τισ τακτικζσ και ζκτακτεσ περιβαλλοντικζσ επικεωριςεισ 
διαπιςτωκοφν ςοβαρά προβλιματα υποβάκμιςθσ του περιβάλλοντοσ ι αν παρατθρθκοφν 
επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφκεί από τθ Μ.Π.Ε. και τθν ΑΕΠΟ, 
επιβάλλονται πρόςκετοι περιβαλλοντικοί όροι ι τροποποιοφνται οι όροι τθσ ΑΕΠΟ, όπωσ 
προβλζπεται ςτθν παρ 9 του άρκρου 2 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 6 του Ν. 4014/2011, μθ 
εξαιρουμζνων και τυχϊν αντιςτακμιςτικϊν μζτρων ι τελϊν κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 1 
του άρκρου 17 του Ν. 4014/2011. 

 
ΣΤ) ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1) Θ ΑΕΠΟ δεν καλφπτει κζματα αςφάλειασ ζναντι ατυχθμάτων μεγάλθσ ζκταςθσ ι αςφάλειασ 
και υγιεινισ του προςωπικοφ, οφτε απαλλάςςει τον υπόχρεο φορζα από τθν υποχρζωςθ 
εφοδιαςμοφ του με τισ άδειεσ, που τυχόν προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκδίδεται 
χωρίσ να εξεταςτοφν οι τίτλοι ιδιοκτθςίασ του χϊρου υλοποίθςθσ του ζργου , κακϊσ και οι όροι 
και περιοριςμοί δόμθςθσ του γθπζδου και δε ςυνεπάγεται νομιμοποίθςθ οποιωνδιποτε 
αυκαιρζτων υφιςτάμενων καταςκευϊν για τισ οποίεσ ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ περί αυκαιρζτων καταςκευϊν. Σα ανωτζρω ςτοιχεία εξετάςτθκαν και παρατίκενται 
ςτθν ΜΠΕ με ευκφνθ του φορζα του ζργου.  
 
2) Σα ωσ άνω αναφερόμενα ςτθν παροφςα απόφαςθ αποτελοφν υποχρεϊςεισ του Φορζα τθσ 
ΕΕΛ, για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, ενϊ θ παροφςα Απόφαςθ δεν υποκακιςτά άλλεσ 
απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ ι άδειεσ. 
 
Η) ΔΘΜΟΣΙΟΡΟΙΘΣΘ ΡΑΟΥΣΑΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ 
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Θ δθμοςίευςθ τθσ ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με τθν ανάρτθςι τθσ ςτον ειδικό δικτυακό τόπο, ςτθ 
δικτυακι διεφκυνςθ www.aepo.ypeka.gr (ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 19α του Ν. 
4014/2011, κακϊσ και ςτθν ΚΤΑ 21398/2012). 
 
Θ) ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΡΟΣΦΥΓΘΣ ΤΘΣ ΤΘΣ ΑΕΡΟ 
Κατά τθσ παροφςασ μπορεί να αςκθκεί προςφυγι ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία άρκρο 8 
του Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α) και τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.2 του άρκρου 1 του Ν. 2503/97 
(ΦΕΚ 107 Α), εντόσ (30) τριάντα θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ. 
      
Συνημμζνα: 
Φάκελοσ Μ.Π.Ε.  

 
                                                                                                                  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΘΣ 

        ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 
       

       

                                                                                              ΣΡΥΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΘΣ 
 
 
ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ 
 
1. ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 
Χριςτου Λαδά   
ΣΚ 18010 ΑΙΓΙΝΑ 

 
2. Ρεριφζρεια Αττικήσ 
Δ/νςη Τεχνικϊν Ζργων Ρ.Ε. Νήςων 
Εκν. Αντιςτάςεωσ 2 
ΣΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑ 
(ςυνθμμζνοσ Φάκελοσ ΜΠΕ) 
 
3. ΓΕΕΘΑ 
Δ/νςθ  Τποδομισ και Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ 
Σμιμα Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ 
τρατόπεδο Παπάγου  

4. Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Ρολιτικήσ 
Δ/νςθ Λιμενικϊν και Κτιριακϊν Τποδομϊν 
Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλθ Ε1, ΣΚ 185 10 Πειραιάσ 
 
5. Δ/νςη Συντονιςμοφ και Επιθεωρήςεων Δαςϊν Α.Δ.Α. 
Μεςογείων 239, ΣΚ 154 51 Ν. Ψυχικό 
 
6. Δαςαρχείο  Ρειραιά 
Αγ. Διονφςου 5 ΣΚ18535 Πειραιάσ 
 
7. Δ/νςη Υδάτων Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Αττικήσ 
Μεςογείων 239 15451 Νζο Ψυχικό 
 
8. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρειραιϊσ και Νήςων 
Αλκιβιάδου 233 ΣΚ 185 36 Πειραιάσ 
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9. Εφορεία Νεοτζρων Μνημείων 
Λυςίου & Κλεψφδρασ 1, ΣΚ 104 33, Ακινα 
 
10. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 
Διον. Αεροπαγίτου & Ερεχκίου 59, ΣΚ 117 42 Ακινα 
 

11. Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Αττικήσ.  
Λ υγγροφ15 ΣΚ 117 43 ΑΘΘΝΑ   

 
12. Δ/νςη Ρεριβάλλοντοσ & Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ 
Πολυτεχνείου 4  ΣΚ 104 33 ΑΘΘΝΑ 
 
13. Δ/νςη Υγειονομικοφ Ελζγχου & Ρερ/κησ Υγιεινήσ ΡΕ Ρειραιϊσ & Νήςων 
Αιγάλεω  5 & Κάςτοροσ ΣΚ 185 45 Πειραιάσ 
 
 
Εςωτερική Διανομή  

1. Χρονολογικό Αρχείο 
2. Αρχείο κζματοσ 
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