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 ΑΠΟΦΑΣΗ  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘’Έργα συλλογής – μεταφοράς – επεξεργασίας και 

διάθεσης λυμάτων οικισμών Ψαχνών και Καστέλλας’’ στο Δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων Ν. 
Ευβοίας.           

                                                                                                       
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
                                               
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 1650/10.10.86 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 

τροποποιήθηκε από το Ν.3010/22.4.2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.02) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις 
Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα 
και άλλες διατάξεις» και το Ν. 4042/2012. 

2. Το Ν.998/79 (ΦΕΚ 289/Α/29.12.79) «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει 
εκτάσεων της χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/92) «Ρύθμιση θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και 
το Ν. 3208/24.12.03 (ΦΕΚ 303/Α/2003) «Περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, 
κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει 
εκτάσεων και άλλες διατάξεις». 

3. To N.3028/28.6.02 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.02) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

4. Το Ν. 3199/5.12.03 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.03) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000».  

5. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.10) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

6. Το Ν. 3937/29.3.11 (ΦΕΚ 60/Α/31.3.11) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας…» 

7. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β 221/22.1.65 (ΦΕΚ 138/Β/24.2.1965) «Περί διαθέσεως λυμάτων και 
βιομηχανικών αποβλήτων», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με το υπ’ αρ. Γ1/17831/7.12.1971 (ΦΕΚ 
986 Β), το υπ’ αρ. Γ4/1305/2.8.1974 (ΦΕΚ 801 Β) και την ΚΥΑ με α.π. ΔΥΓ2/ΓΠ οικ. 
133551/30.9.08 (ΦΕΚ 2089 Β/ 9.10.08). 
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8. Την ΚΥΑ 69269/5387/24.10.1990 (ΦΕΚ 678/Β/25.10.90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου 
ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 
1650/1986». 

9. Την ΚΥΑ 80568/4225/22.3.91 (ΦΕΚ 641/Β/7.8.91) «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την 
χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος, που προέρχεται από επεξεργασία αστικών λυμάτων». 

10.Την ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών 
λυμάτων». 

11.Την ΚΥΑ 33318/3028/11.12.98 (ΦΕΚ 1289 Β/28.12.98) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για 
την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων), καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

12.Την ΥΑ 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21/Β) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων…» 
13.Την Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β) για την εξειδίκευση των διαδικασιών για την ενσωμάτωση στην 

ΑΕΠΟ της έγκρισης επέμβασης επί δασικών εκτάσεων.   
14.Την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/B/29.9.03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και 

συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και 
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86, όπως 
αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002». 

15.Την αρ.26298/2003 (ΦΕΚ 1469/Β/10-10-03) Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ ‘’Για Έγκριση Περιφερειακού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.’’. 

16.Την Κ.Υ.Α. 37393/2028/29-9-03 (ΦΕΚ 1418/Β) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο 
περιβάλλον…» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την Κ.Υ.Α. 9272/471/2-3-07 (ΦΕΚ 286/2-3-07). 

17.Την Υπουργική απόφαση 17252/20-5-92 (ΦΕΚ 395/Β) «Καθορισμός δεικτών και ανωτάτων 
επιτρεπόμενων ορίων θορύβου, που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά 
έργα». 

18.Την αρ.19640/27-12-1979 (ΦΕΚ 1136/Β) Απόφαση των Νομαρχών Ανατολικής Αττικής, Εύβοιας, 
Βοιωτίας και Φθιώτιδας. 

19.Την απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 6453/1373/5-3-98 «Υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας σε 
κατασκευές έργων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων».  

20.Την αρ. 421/30-3-2012  Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. 
21.Την αρ.555/2-5-2012 Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.  
22.Το Π.Δ.138/2010. 
23.Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) ‘’Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων…’’. 
24.Την αρ.48963/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2703/Β) ‘’Προδιαγραφές Περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)…’’.   
25.Το αρ.5390/1-4-2013 έγγραφο του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων με το οποίο έστειλε στην 

υπηρεσία μας τεύχος Μ.Π.Ε. του υπόψη έργου. 
26.Το αρ.1594/62768/17-4-2013 έγγραφό μας προς το Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων για 

συμπληρωματικά στοιχεία. 
27.Το αρ.6995/25-4-2013 έγγραφο του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων με το οποίο έστειλε στην 

υπηρεσία μας τεύχη Μ.Π.Ε του υπόψη έργου. 
28.Το αρ.2122/81514/7-5-2013 έγγραφό μας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας και 

τις συναρμόδιες υπηρεσίες για έκφραση απόψεων επί της Μ.Π.Ε. 
29.Το αρ.8221.Λ77/20/13/10-6-2013 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου (Θετική 

γνωμοδότηση υπό όρους). 
30.Το αρ.Φ.542/349/131/12-6-2013 έγγραφο του Γ.Ε.Ν. (Θετική γνωμοδότηση υπό όρους). 
31.Το αρ.872/86732/23-5-2013 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Στερ. Ελλάδας Α.Δ.Θ.Σ.Ε. (Θετική 

γνωμοδότηση υπό όρους). 
32.Το αρ.2633/10/6/2013 έγγραφο της 23ης Ε.Β.Α. (Θετική γνωμοδότηση υπό όρους).  
33.Το αρ.1482/18-6-2013 έγγραφο της ΙΑ’ ΕΠ & ΚΑ Χαλκίδας. (Θετική γνωμοδότηση υπό όρους). 
34. Το αρ.75323/36708/2340/31-5-2013 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. (Θετική 

γνωμοδότηση υπό όρους). 
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35. Το αρ.Φ.916.74/64/264457/4-6-2013 έγγραφο του Γ.Ε.Σ. (θετική γνωμοδότηση). 
36. Το αρ.3039/151315/19-8-2013 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας (Θετική  γνωμοδότηση). 
37. Το αρ.1509/90132/22-7-2013 έγγραφο του Δασαρχείου Χαλκίδας. (Θετική γνωμοδότηση υπό 

όρους). 
38. Το αρ.5536/159960/30-8-2013 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 

Α.Δ.Θ.Σ.Ε. (Θετική γνωμοδότηση υπό όρους).  
39. Το αρ.55387/242/14-5-2013 έγγραφο της Επιτροπής Περιβ/ντος και Ανάπτυξης Στερ. Ελλάδας της 

Π.Σ.Ε. με το οποίο μας έστειλε τη δημοσιοποίηση της Μ.Π.Ε. στον τοπικό Τύπο. 
40. Το αρ.78741/369/5-7-2013 έγγραφο της Επιτροπής Περιβ/ντος και Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 

της Π.Σ.Ε. με το οποίο μας έστειλε το αρ.7/27-6-2013 Πρακτικό συνεδρίασής της με το οποίο 
γνωμοδότησε θετικά επί της Μ.Π.Ε του υπόψη έργου. 

 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 

 Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου ‘’Έργα συλλογής - 
μεταφοράς - επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Ψαχνών και Καστέλλας’’ στο Δήμο Διρφύων 
- Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας. 
 

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας 
 Πρόκειται για έργα που αφορούν στη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των 
λυμάτων των οικισμών Ψαχνών και Καστέλλας στο Δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας. 
 Τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν : 

- Την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.). 
- Τους εκτός σχεδίου πόλης και ορίων οικισμών κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς οι οποίοι 

καταλήγουν στην Ε.Ε.Λ. 
- Τους αγωγούς διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων (χερσαίο και υποθαλάσσιο τμήμα).   

 Ο σχεδιασμός της Ε.Ε.Λ. έγινε με βάση τα πιο κάτω δεδομένα : 
  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ 

(2011) 

Β’ ΦΑΣΗ 

Ισοδύναμος πληθυσμός (κατ.) 11.533 13.130 

Ημερήσια παροχή λυμάτων (m3/ημ.) 2.075,94 2.363,40 

Ημερήσιο BOD5 (kg/ημ.) 691,98 787,80 

Αιωρούμενα στερεά (kg/ημ.) 922,64 1.050,40 

Ολικό άζωτο (kg/ημ.) 115,33 131,30 

Ολικός φώσφορος (kg/ημ.) 28,83 32,83 

 
  Η επιλεγείσα μέθοδος επεξεργασίας είναι αυτή της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό 

μέσω οξειδωτικών τάφρων και ταυτόχρονη νιτροποίηση – απονιτροποίηση και περιλαμβάνει τα εξής 
στάδια επεξεργασίας : 

 - Φρεάτιο εισόδου – έργα εσχάρωσης 
 - Μέτρηση παροχής 
 - Εξάμμωση – απολίπανση 
 - Φρεάτιο μερισμού Α’ - Παράκαμψη της εγκατάστασης (BY PASS) 
          -  Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας (Βιοεπιλογέας, αποφωσφόρωση, δεξαμενές αερισμού – 

απονιτροποίησης) 
 - Φρεάτιο μερισμού – δεξαμενές τελικής καθίζησης 
 - Μονάδα διύλισης 
 - Μονάδα απολύμανσης 
 - Μονάδα αποχλωρίωσης 
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 - Ανακυκλοφορία και απομάκρυνση ιλύος 
 - Μονάδα μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης λάσπης 
 - Αντλιοστάσιο στραγγιδίων 
 - Αντλιοστάσιο επεξεργασμένων λυμάτων 
 - Έργα υποδομής 
 Αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων θα είναι η θαλάσσια περιοχή στην εκβολή του 
υγροβιότοπου «Κολοβρέχτη», στην οποία θα καταλήγουν τα επεξεργασμένα λύματα, μέσω χερσαίου 
και υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης. 
   
β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις 
 
β1) Αέρια απόβλητα 

Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες 
διατάξεις: 

i.  ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β 920), με την οποία καθορίζονται τιμές – στόχοι και 
όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου 
και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το 
νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του 
Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

ii. ΚΥΑ με α.η.π. 38638/2016/21.9.2005 (Β 1334), με την οποία καθορίζονται οριακές και 
κατευθυντήριες τιμές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/3/ΕΚ «σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα» του 
Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2002 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.    

iii.ΚΥΑ με α.η.π. 9238/332/26.2.2004 (Β 405), με την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες 
τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα. 

iv. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 34/30.5.2002 (Β 125), με την οποία καθορίζονται οριακές και 
κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και 
οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μόλυβδου.   

β2) Υγρά απόβλητα 

 Για τα υγρά απόβλητα, να τηρούνται τα όρια διάθεσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 
5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97). Συγκεκριμένα καθορίζονται τα εξής όρια εκροής :  

       BOD5   < 25 mg/lt  
 COD    < 125 mg/lt  
 SS       < 35 mg/lt 
 Άζωτο    < 15 mg/lt  
 Φώσφορος   < 2 mg/lt  
 Επιπλέοντα στερεά  = 0 mg/lt 
 Λίπη – Έλαια   = 0 
 Διαλυμένο οξυγόνο  > 3 mg/lt  
 Υπολειμματικό χλώριο  < 0,5 mg/lt  
 Feαcal coliforms   < 100 FC/100ml 
   Total coliforms   < 500 FC/100ml 
 Ο τρόπος δειγματοληψίας, το ποσοστό των λαμβανομένων δειγμάτων που μπορούν να βρίσκονται 

εκτός των ανωτέρω ορίων, καθώς και η ποιότητα των δειγμάτων αυτών, καθορίζονται στην ΚΥΑ 
5673/400/97. 
Το 95% των λαμβανομένων δειγμάτων να βρίσκεται εντός των πιο πάνω ορίων.  

 Ελάχιστη εκατοστιαία μείωση των συγκεντρώσεων 80%.  
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γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, καθορίζεται στην Υπ. Απόφαση 17252/20-9-92 (ΦΕΚ 

395/Β) “Καθορισμός δεικτών και ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων θορύβου που προέρχεται από την 
κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα”. 
Για τις εργασίες κατασκευής , όσον αφορά τον θόρυβο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις Υπ. Αποφάσεις: 
I. Υπ. Απ. Α5/2375/78 (ΦΕΚ 689/Β/18-8-78) “Περί της χρήσης κατασιγασμένων αεροσφυρών”. 
II. ΚΥΑ 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570/Β/9-9-86) “Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων 

και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 
85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκ. 1978, της 7ης Δεκ. 1981 και της 11ης Ιουνίου 1985. 

III.ΚΥΑ  69001/1921/88 (ΦΕΚ 751/Β/18-8-88) “Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης 
θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων 
αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και 
αεροσφυρών”. 

IV. Υπ. Απ. 765/1991 (ΦΕΚ 81/Β/21-2-91) “Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των 
υδραυλικών πτυών με καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών – 
εκσκαφέων”. 

V. Για μηχανήματα που υπόκεινται στις διατάξεις της αρ.37393/2028/29-9-03 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1418/Β) 
‘’Περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους’’, ισχύουν τα αναφερόμενα σε αυτή όρια. 

VI. ΚΥΑ 211773/27-4-2012 (ΦΕΚ 1367/Β) ‘’Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων 
επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία 
συγκοινωνιακών έργων…’’. 

δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν. 

δ1. Γενικές Ρυθμίσεις 

1.1 Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν: 
 τον κύριο του έργου, 
 τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για την ολοκλήρωση της κατασκευής και τη λειτουργία του 

έργου,   
 όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, 

έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, 
που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου, και 

 τον ανάδοχο του έργου. 

1.2 Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του αναφερόμενου στο θέμα έργου, 
να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται: 
 η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο, και  
 η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων 

οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του ανάδοχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών 
όρων. 

1.3 Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλίζονται κατά 
προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα 
φύτευσης, χωματουργική διαμόρφωση, κλπ.).  

1.4 Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των πάσης φύσεως συνοδών έργων ή δραστηριοτήτων που τυχόν 
απαιτηθούν για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από 
την παρούσα Απόφαση, θα γίνει από την Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που όροι της παρούσας 
Απόφασης ορίζουν αλλιώς. 
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1.5 Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του 
έργου θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη 
Νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 

1.6 Πριν την έναρξη κατασκευής του κάθε τμήματος του έργου / των έργων που υπολείπονται να 
ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες (ΙΑ’ ΕΠ & ΚΑ Χαλκίδας, 23η Ε.Β.Α., 
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων). Οι εργασίες για την κατασκευή 
του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία των αρμοδίων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών και σύμφωνα με 
τις υποδείξεις τους. 

Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν για να ακολουθήσει ανασκαφική 
έρευνα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο για την επαρκή τεκμηρίωση των αρχαιολογικών δεδομένων, η 
ανασκαφική έρευνα είναι δυνατό να επεκταθεί και πέραν των ορίων του έργου. Από τα 
αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, κατόπιν 
γνωμοδότησης των αρμοδίων Συμβουλίων του Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού. 

Η δαπάνη για την παρακολούθηση των εργασιών, για τις απαιτούμενες ανασκαπτικές εργασίες, 
καθώς και για το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων, θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002. Όταν η 
δαπάνη αυτή υπερβεί το 10% του προϋπολογισμού του έργου, ή το 5% εάν το έργο είναι 
συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., απαιτείται μετά από σχετικό ερώτημα της αρμόδιας 
Υπηρεσίας του Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού, έγγραφη δήλωση του φορέα του έργου ότι επιθυμεί 
τη συνέχισή του. 

1.7 Πριν από την έναρξη της κατασκευής του κάθε τμήματος των προτεινόμενων έργων θα πρέπει να 
εξεταστεί από την αρμόδια Υπηρεσία Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας ο χαρακτήρας της έκτασης, εφόσον πρόκειται για έκταση υπαγόμενη στις διατάξεις της 
Δασικής Νομοθεσίας.  

Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή με ευθύνη της 
Υπηρεσίας Δασών. Ειδικότερα να αποφευχθούν καταστροφές φυτοφρακτών μεμονωμένων 
δέντρων ή συστάδων, που τυχόν φύονται στην περιοχή του έργου και να αποκατασταθούν 
αναλόγως, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Να προτιμηθούν αυτόχθονα 
είδη φυτών. Να συνταχθεί ειδική φυτοτεχνική μελέτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 998/79, για 
την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης και τη βελτίωση της αισθητικής του τοπίου από τις 
επεμβάσεις για την κατασκευή του έργου. 

1.8 Οι εγκαταστάσεις και εργασίες που τυχόν προκύψουν από τον τεχνικό σχεδιασμό του έργου σε 
στάδιο που έπεται της έκδοσης της ΑΕΠΟ όπως π.χ. εργοταξιακές εγκαταστάσεις, 
αποθεσιοθάλαμοι, εξειδίκευση τεχνικών μέτρων και όρων της ΑΕΠΟ του έργου κ.λ.π. εγκρίνονται 
από τη Δ/νση ΠΕΧΩΣ Στερεάς Ελλάδας Α.Δ.Θ.Σ.Ε. με την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής 
Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) σύμφωνα με την παρ.2 του αρθ.7 και την παρ. 11 του αρθ. 11 
του Ν. 4014/2011 και την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β) ‘’Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). 

1.9 Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή των έργων που εμπίπτουν εντός αιγιαλού και 
παραλίας, αποτελεί η έκδοση της σχετικής άδειας χρήσης αιγιαλού και παραλίας από την Κτηματική 
Υπηρεσία Ν. Ευβοίας. 

δ2. Κατασκευή της μονάδας 

2.1 Να υπάρχει πλήρες πρόγραμμα κατασκευής των προτεινόμενων έργων, που θα λαμβάνει υπόψη τη 
λειτουργία της περιοχής και τους οικολογικούς παράγοντες, ώστε να προκαλέσει τις λιγότερες  
δυνατές βλάβες. Συγκεκριμένα: 
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i. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόμενης σκόνης κατά 
τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών, ιδιαίτερα όταν οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν 
τη διασπορά και μεταφορά της σκόνης σε μεγάλη απόσταση. 

Να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωμάτων και τα μέτωπα εκσκαφών για την ελαχιστοποίηση 
των εκπομπών σκόνης.  

Τα αδρανή υλικά και τα προϊόντα εκσκαφής να μεταφέρονται με σκεπασμένα φορτηγά 
οχήματα. 

Να γίνουν μόνο οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες 
εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. 

ii. Να γίνει πρόβλεψη για την αποκατάσταση του τοπίου του χώρου των εκσκαφών της μονάδας 
επεξεργασίας και των συνοδών έργων αυτής, για τις αποθέσεις των υλικών, κλπ. 

iii. Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν από την κατασκευή του κυρίως έργου και των 
συνοδών έργων υποδομής να χρησιμοποιηθούν για την επανεπίχωση αυτών, καθώς και για τη 
διαμόρφωση επιφανειών μέσα στο γήπεδο. 

Τυχόν απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, πέραν των ανωτέρω, να 
εξασφαλιστούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένα με την απαραίτητη ΑΕΠΟ και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς. 

iv. Απαγορεύεται η απόρριψη υλικών κατασκευής και περίσσειας υλικών εκσκαφής στη θάλασσα ή 
σε επιφανειακούς αποδέκτες της περιοχής (κοίτες ρεμάτων, κλπ.), καθώς και σε δασικού 
χαρακτήρα εκτάσεις, καθώς και εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 (πέραν της 
ζώνης κατάληψης του έργου). Η διάθεσή τους εντός δασικών περιοχών επιτρέπεται μόνο στα 
πλαίσια εργασιών αποκατάστασης, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Υπηρεσίας Δασών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών από την κατασκευή των έργων να διατεθούν σε 
κατάλληλους χώρους (π.χ. ανενεργά λατομεία), ύστερα από άδεια της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/01 και της Κ.Υ.Α. 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312/Β). 

v. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους λάδια, 
καύσιμα, κλπ, καθώς και η απόρριψη των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων στο έδαφος. Τα προς 
χρήση ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε στεγασμένο χώρο, ενώ τα 
χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια ή οι διαρροές τους να συγκεντρώνονται και να διατίθενται 
σύμφωνα με το Π.Δ. 82/25.2.2004 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.2004) «Αντικατάσταση της 
98012/2001/1996 ΚΥΑ ‘’Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των 
χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων (Β’ 40)’’ Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων», την ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28.3.06), 
την ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β/30.6.06) και την ΚΥΑ 8668/2.3.07 (ΦΕΚ 287/Β/07), όπως 
εκάστοτε ισχύουν. 

vi. Να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ασφαλείας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και να 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας του προσωπικού 
κατασκευής. 

2.2 Η διάταξη των επιμέρους μονάδων επεξεργασίας θα πρέπει να εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα 
(χωροταξική ομαδοποίηση των εγκαταστάσεων ανάλογα με την λειτουργία τους, μείωση των 
αποστάσεων ενδιάμεσης μεταφοράς λυμάτων και ιλύος), την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της 
διαθέσιμης έκτασης και την καλύτερη δυνατή προσαρμογή των μονάδων στην τοπογραφία της 
περιοχής, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αλλοιώσεις του ανάγλυφου της περιοχής επέμβασης. 

Κατά το σχεδιασμό των κτισμάτων της μονάδας να ληφθεί υπόψη η αρχιτεκτονική και  η αισθητική 
εικόνα της περιοχής (κατασκευή υπόγειων δεξαμενών και χαμηλών κτιρίων, όσο βέβαια επιτρέπουν 
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οι κανονισμοί λειτουργίας η/μ εξοπλισμού), για να επιτευχθεί η αρμονική ένταξη της εγκατάστασης 
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. 

Για τα κτίρια που συνοδεύουν το έργο, όπως γραφεία, εργαστήρια κ.λ.π., να εκδοθεί οικοδομική 
άδεια από την αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία σύμφωνα με την Εγκύκλιο με α.π. 
6453/1373/5.3.98 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

2.3 Για την προσπέλαση στον χώρο της εγκατάστασης να δημιουργηθεί ασφαλτοστρωμένος δρόμος 
πλάτους τουλάχιστον 6,00 μ. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη χάραξη των έργων οδοποιίας, έτσι 
ώστε να ακολουθείται το ανάγλυφο του εδάφους με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον της 
περιοχής. 

δ3. Συλλογή και μεταφορά των λυμάτων 

3.1 Να προβλεφθεί ο άρτιος τεχνικός σχεδιασμός του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και η ομαλή 
είσοδος των λυμάτων στο φρεάτιο εισόδου της εγκατάστασης. 

 Να εξασφαλιστεί η στεγανότητα των αποχετευτικών αγωγών και των αντλιοστασίων ακαθάρτων 
της περιοχής με χρήση ανθεκτικών υλικών στη διάβρωση. 

 Η ταχύτητα των λυμάτων στους κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς (ΚΑΑ) δεν θα πρέπει να 
προσεγγίζει την ελάχιστη τιμή αυτοκαθαρισμού του αγωγού, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
αποφεύγεται η στροβιλώδης ροή μέσα σε αυτούς 

3.2 Στα αντλιοστάσια προσαγωγής των ακαθάρτων να γίνονται οι απαραίτητες προβλέψεις για την 
αποφυγή υπερχειλίσεων κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων και διακοπής λειτουργίας τους 
λόγω βλάβης (πρόβλεψη κατάλληλων διατάξεων, κατάλληλος σχεδιασμός για την ελαχιστοποίηση 
των ποσοτήτων υπερχείλισης) και την αποφυγή έκλυσης δυσοσμιών (κατάλληλος σχεδιασμός των 
αντλιοστασίων με την εφαρμογή συστημάτων αερισμού και απόσμησης).  

Ειδικότερα σε κάθε αντλιοστάσιο προσαγωγής ακαθάρτων: 

 Να τοποθετηθεί ανοξείδωτη εσχάρα (χειροκαθαριζόμενη) στο φρεάτιο εισόδου του, ώστε να 
απομακρύνονται τα μεγάλα αντικείμενα. 

 Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία αντλιών. 

 Να προβλεφθεί σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου. 

 Να υπάρχει διαθέσιμο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ανάλογης ισχύος, ώστε να καλύπτεται η ομαλή 
λειτουργία του αντλιοστασίου σε περιπτώσεις διακοπών παροχής ρεύματος από το δίκτυο. 

3.3 Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισης 
δυσλειτουργιών του δικτύου αποχέτευσης, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία οχλήσεων στους 
περιοίκους και το περιβάλλον. 

Ειδικότερα ο φορέας λειτουργίας του έργου πρέπει να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την 
αποφυγή, όσο αυτό είναι εφικτό, των υπερχειλίσεων τόσο από το δίκτυο όσο και από τα 
αντλιοστάσια ακαθάρτων.  

Για το λόγο αυτό: 

i. Να υπάρχουν στα αντλιοστάσια ακαθάρτων διατάξεις ασφαλείας και εφεδρικά συστήματα για 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ώστε σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας να λειτουργεί η υπερχείλιση 
ασφαλείας των αντλιοστασίων σε αγωγούς ομβρίων / σε παρακείμενες τάφρους ή ρέματα για 
την αποφυγή καταστάσεων υπερχείλισης και καταστροφών σε οικίες, δίκτυα, δρόμους, αποφυγή 
ζημιών στο δίκτυο, κλπ.. 

ii. Να υπάρχει διάταξη ασφαλείας στο φρεάτιο εισόδου των λυμάτων στην εγκατάσταση, ώστε σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας να λειτουργεί η υπερχείλιση των λυμάτων, εφόσον αυτά έχουν 
υποστεί χονδροεσχάρωση, στον κεντρικό αγωγό υπερχείλισης (by pass ασφαλείας). 
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Να περιορισθεί η χρήση των by-pass στις απολύτως αναγκαίες ελάχιστες περιπτώσεις. Για τις 
περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση των αρμοδίων 
Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

3.4Να καταγράφονται οι περιπτώσεις χρήσης των αγωγών υπερχείλισης του δικτύου ακαθάρτων με 
όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, στα οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον η ημερομηνία, η 
διάρκεια του επεισοδίου και μία εκτίμηση της ποσότητας των λυμάτων που διέφυγαν στο 
περιβάλλον. 

Η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών να γίνεται με συστηματικό τρόπο και να αποτελεί τη βάση 
για περαιτέρω ενέργειες βελτίωσης της λειτουργίας του όλου δικτύου αποχέτευσης. 

δ4. Είσοδος λυμάτων στην εγκατάσταση 

4.1 Από το κεντρικό (τελικό) αντλιοστάσιο συλλογής των λυμάτων της εξυπηρετούμενης περιοχής, τα 
λύματα να οδηγούνται με καταθλιπτικό αγωγό στα έργα εισόδου (φρεάτιο άφιξης) της 
εγκατάστασης. 
Το φρεάτιο άφιξης να διαθέτει και πιεζοθραυστική διάταξη. 
Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην σταθερότητα της παροχής άντλησης. 

Στο φρεάτιο εισόδου του αντλιοστασίου να τοποθετηθεί ανοξείδωτη εσχάρα (χειροκαθαριζόμενη) 
για την απομάκρυνση μεγάλων αντικειμένων. 

Στο φρεάτιο συγκέντρωσης των λυμάτων προς άντληση (υγρός θάλαμος) να υπάρχει αναδευτήρας 
για αποφυγή καθιζήσεων. 
Στο αντλιοστάσιο να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία αντλιών. 
Να προβλεφθεί σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου. 

Να προβλεφθεί εναλλακτική διάταξη παροχής ρεύματος του αντλιοστασίου σε περίπτωση διακοπής 
του ρεύματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών, ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη ροή 
των ανεπεξέργαστων λυμάτων από το κεντρικό αντλιοστάσιο στη εγκατάσταση επεξεργασίας.  

4.2 Το φρεάτιο εισόδου να είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να δέχεται τη μέγιστη παροχή των 
λυμάτων των εξυπηρετούμενων από την εγκατάσταση περιοχών. 

- Να είναι κλειστό, στεγανό όσον αφορά την έκλυση οσμών, και εύκολα επισκέψιμο. 

- Να περιλαμβάνει σύστημα αερισμού και ανάμιξης των εισερχομένων λυμάτων. 

Ο χώρος να αερίζεται και εξαερίζεται πολύ καλά.                    

4.3 Η ανύψωση των λυμάτων προς τη μονάδα προκαταρκτικής επεξεργασίας να γίνεται με αντλίες που 
θα καλύπτουν τη μέγιστη παροχή.  

Όλο το αντλιοστάσιο να κατασκευασθεί εντός κτιρίου που θα φέρει κατάλληλο ανυψωτικό 
μηχανισμό. Το κτίριο αυτό θα πρέπει, εφόσον η τοπογραφία του εδάφους το επιτρέπει, να είναι 
ενιαίο με το φρεάτιο εισόδου. 

Το κτίριο να έχει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού και απόσμησης. 

δ5. Επεξεργασία λυμάτων 

5.1 Η μονάδα εσχάρωσης να περιλαμβάνει τουλάχιστον μια μηχανικά αυτοκαθαριζόμενη ανοξείδωτη 
εσχάρα και ένα κανάλι παράκαμψης με απλή εσχάρα.  
Ειδικότερα θα πρέπει: 

- Η διάταξη των καναλιών να είναι τέτοια, ώστε σε περίπτωση βλάβης ή έμφραξη μίας εσχάρας 
τα λύματα να υπερχειλίζουν προς το κανάλι άλλης εσχάρας. 

-  Να διασφαλίζονται οι ομαλές συνθήκες υδραυλικής λειτουργίας και να διατηρούνται κατάλληλες 
ταχύτητες για την αποφυγή επικαθήσεων φερτών. 

- Να υπάρχει θυρόφραγμα έκπλυσης των εσχαρών με αποχέτευση στο φρεάτιο εισόδου. 
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- Τα συλλεγόμενα εσχαρίσματα να συμπιέζονται μηχανικά, να συγκεντρώνονται σε κλειστά 
δοχεία αποθήκευσης και να αποθηκεύονται προσωρινά μέσα στο κτίριο της εσχάρωσης. 

5.2 Στη μονάδα εξάμμωσης θα πρέπει:   

 Να επιτυγχάνεται επαρκής απομάκρυνση της άμμου με διάμετρο μεγαλύτερη των 0,2 mm.   

 Να προβλεφθεί διάταξη συλλογής και απομάκρυνσης λιπών και ελαίων. 

 Η συλλεγόμενη άμμος να οδηγείται σε στραγγιστήριο, ενώ τα στραγγίσματα να επιστρέφουν 
στο φρεάτιο εισόδου. 

5.3 Να γίνεται έγκαιρη και τακτική αποκομιδή των εσχαρισμάτων, της άμμου και των λιπών, ώστε να 
μη δημιουργούνται εστίες συγκέντρωσης εντόμων ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. 
Οι διατάξεις μεταφοράς των εσχαρισμάτων, της άμμου και των λιπών να είναι κλειστές. 

5.4 Ο μετρητής παροχής μπορεί να τοποθετηθεί μετά τη μονάδα προεπεξεργασίας ή πριν την 
απολύμανση των λυμάτων. Πριν από την είσοδο των λυμάτων στο μετρητή παροχής να υπάρχει 
ανεμπόδιστο μήκος ροής σε ομαλό κανάλι. 

5.5 Η τροφοδοσία του έργου μετά την εσχάρωση/εξάμμωση να μπορεί να απομονωθεί πλήρως με 
θυροφράγματα, ώστε να είναι δυνατή η γενική παράκαμψη του έργου μέσω αγωγού απευθείας στο 
φρεάτιο εξόδου / στη δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης (όπως αναφέρεται παρακάτω). Αυτός θα 
είναι και ο κεντρικός αγωγός παράκαμψης (by pass) της εγκατάστασης. 
Να περιορισθεί η χρήση του by-pass στις απολύτως αναγκαίες ελάχιστες περιπτώσεις. Για τις 
περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση των αρμοδίων 
Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

5.6 Να τοποθετηθούν προστατευτικά πετάσματα γύρω από τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης ή 
κόφτρες μέσα στις δεξαμενές, σε θέσεις που να μειώνουν την επίδραση του ανέμου στην υγρή 
μάζα.  
Σε περίπτωση κάλυψης των δεξαμενών αυτών, δεν απαιτείται η τήρηση των ανωτέρω, απαιτείται 
όμως να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα απόσμησης του χώρου. 

Να γίνεται γρήγορη απομάκρυνση της λάσπης και των επιπλέοντων αφρών από τις δεξαμενές 
πρωτοβάθμιας καθίζησης για να αποφευχθεί η αναερόβια αποδόμηση και η δημιουργία δυσοσμιών.  

5.7 Η βιολογική επεξεργασία των λυμάτων γίνεται σε δεξαμενές αερισμού με ταυτόχρονη νιτροποίηση, 
απονιτροποίηση (ανοξική δεξαμενή). Η λειτουργία του αερισμού θα είναι διακοπτόμενη και 
σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός απομάκρυνσης του 
οργανικού φορτίου και των στερεών.  

Να υπάρχει διάταξη ικανής ανάμιξης για τις χρονικές περιόδους που δεν αερίζονται τα λύματα, 
ώστε να διατηρείται το μίγμα λυμάτων βιομάζας σε αιώρηση χωρίς να αερίζονται τα λύματα και να 
μη δημιουργούνται αδρανείς περιοχές με προβλήματα οσμών.  

5.8 Στις μη αεριζόμενες δεξαμενές να υπάρχει διάταξη ικανής ανάμιξης στις κατάλληλες θέσεις, ώστε 
να διατηρείται το μίγμα λυμάτων βιομάζας σε αιώρηση χωρίς να αερίζονται τα λύματα και να μη 
δημιουργούνται αδρανείς περιοχές με προβλήματα οσμών. 

5.9 Στις δεξαμενές αερισμού να γίνεται περιορισμός των θορύβων και της εκπομπής σταγονιδίων από 
τις διατάξεις αερισμού με τη χρησιμοποίηση ειδικών σιγαστήρων και πετασμάτων. 

 Το σύστημα αερισμού να είναι επαρκώς διαστασιολογημένο, ώστε να μη δημιουργούνται περιοχές 
με αναερόβιες συνθήκες. 

 Οι χρησιμοποιούμενες διατάξεις αερισμού θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επαρκή ανάμιξη όλου 
του περιεχομένου της δεξαμενής αερισμού, ώστε να μην παρατηρούνται καθιζήσεις ενεργού ιλύος 
στις γωνίες της δεξαμενής. Η παροχή οξυγόνου στις δεξαμενές αερισμού να γίνει με υποβρύχια 
διάχυση λεπτής φυσσαλίδας. 
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Για λόγους ασφάλειας να γίνεται τοποθέτηση των δεξαμενών αερισμού σε ικανή απόσταση από τα 
όρια του οικοπέδου. 

Να γίνεται τακτικός καθαρισμός των τοιχωμάτων των δεξαμενών αερισμού για την αποφυγή 
δημιουργίας αναερόβιου στρώματος. 

Η παραγόμενη λάσπη πρέπει να είναι πλήρως σταθεροποιημένη. Για το λόγο αυτό να γίνει 
προσεκτική διαστασιολόγηση των όγκων αερισμού και σταθεροποίησης καθώς και των διατάξεων 
αερισμού. 

5.10 Στις δεξαμενές καθίζησης να γίνεται τακτικός καθαρισμός των ξέστρων των υπερχειλιστών, 
καθώς και των τοιχωμάτων των δεξαμενών. 

 Η λάσπη που καθιζάνει στη χοάνη του πυθμένα των δεξαμενών θα πρέπει να απομακρύνεται 
γρήγορα. 

5.11 Η απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων να γίνεται με υποχλωριώδες νάτριο, διαθέσιμο 
χλώριο 14 % μετά από χρόνο επαφής 30’ να ανιχνεύεται υπολειμματικό χλώριο 0,3 - 0,5 mg/l.  

δ6. Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων 

6.1 Αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων θα είναι η θαλάσσια περιοχή στην εκβολή του 
υγροβιότοπου «Κολοβρέχτη», στην οποία θα καταλήγουν τα επεξεργασμένα λύματα, μέσω 
χερσαίου και υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης.  

6.2 Ο αγωγός διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων από το φρεάτιο εξόδου της εγκατάστασης και 
μέχρι τον αποδέκτη να τοποθετηθεί υπόγεια.  

Για την κατασκευή του αγωγού διάθεσης να χρησιμοποιηθούν υλικά με ικανοποιητική αντοχή και 
ελαστικότητα, τα οποία δεν κινδυνεύουν να διαβρωθούν και μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα 
κάτω από την επιφάνεια του νερού. 

Το φρεάτιο φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού να εξυπηρετείται από αντλιοστάσιο στην έξοδο 
της εγκατάστασης. 

Το φρεάτιο φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού να είναι διθάλαμο, ώστε να είναι εφικτός ο 
καθαρισμός και η συντήρησή του χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του. 

Προκειμένου να υπάρχουν κατά το δυνατόν σταθερές συνθήκες εκροής από τον διαχυτήρα, να 
κατασκευασθεί δεξαμενή αναρρύθμισης της παροχής. 
- Η δεξαμενή να καλυφθεί ή να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αλλοιωθεί το φυσικό 

τοπίο από την κατασκευή της. 
- Η δεξαμενή να είναι διθάλαμη, ώστε να είναι εφικτός ο καθαρισμός και η συντήρησή της, χωρίς 

διακοπή της λειτουργίας της. 
- Να προβλεφθεί  ο εξαερισμός της δεξαμενής. 

6.3 Ο φορέας του έργου να μεριμνήσει για τον καλό σχεδιασμό και τη συντήρηση του υποθαλάσσιου 
αγωγού και του συστήματος  διάχυσης (διαχυτήρα). Επιπλέον θα πρέπει να φροντίσει ώστε : 

- Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του υποθαλάσσιου αγωγού από 
κυματισμούς, ρεύματα, αγκυροβολήσεις σκαφών, εισόδου θαλασσινού νερού, αέρα κλπ. Για 
την καλύτερη προστασία του αγωγού, το θαλάσσιο τμήμα του να τοποθετηθεί έως την 
ισοβαθή των 10 μ. εντός τάφρου, ο δε βυθός να επανέλθει στην προτέρα αυτού μορφή και 
κατάσταση. 

- Τυχόν επιπλέοντα στερεά απόβλητα που θα προέλθουν από εργασίες εκσκαφής και τις 
διαδικασίες πόντισης του υποθαλάσσιου αγωγού θα πρέπει να περισυλλέγονται και να 
διατίθενται νομίμως. 

- Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη απόρριψης οποιωνδήποτε υλικών – ουσιών στη θάλασσα, 
αυτή δεν επιτρέπεται παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις εφόσον δεν διατίθεται 
εναλλακτική μέθοδος χρήσης τους στο εκτελούμενο έργο ή διάθεσής τους στην ξηρά. Πιο 
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συγκεκριμένα για την απόρριψη βυθοκορημάτων – υλικών εκσκαφής στη θάλασσα, απαιτείται 
άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. 

- Να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλονται για τη συλλογή και νόμιμη διάθεση όλων των 
πετρελαιοειδών, λιπαντελαίων, λυμάτων, απορριμμάτων και κάθε είδους ρυπογόνων ουσιών 
κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

- Να γίνεται λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή διαρροών στη θάλασσα, που ενδέχεται 
να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βλαβών του συστήματος – βροχοπτώσεων κ.λ.π., από 
τους χώρους των εγκαταστάσεων (αντλιοστάσια, συλλεκτήρες). 

- Στα υλικά εμποτισμού, επάλειψης, βαφής, συγκόλλησης του υποθαλάσσιου αγωγού, να μην 
συμπεριλαμβάνονται ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες για το θαλάσσιο και γενικότερα το 
υδάτινο περιβάλλον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.    

- Να εξασφαλιστεί σταθερό βάθος εκροής από όλα τα στόμια του διαχυτήρα, καθώς και η 
ομοιόμορφη κατανομή παροχών σε όλα τα στόμια του διαχυτήρα. 

- Να υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού του υποβρυχίου αγωγού σε περίπτωση εναποθέσεως 
φερτών. 

- Να τοποθετήσει πλωτούς σημαντήρες με αντίστοιχες πινακίδες στην ξηρά, ότι απαγορεύεται το 
αγκυροβόλιο. 

- Να γίνει φωτοσήμανση της περιοχής διάθεσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας 
Φάρων. 

- Να ενημερωθεί η Υδρογραφική Υπηρεσία, προκειμένου να εκδοθεί αγγελία προς τους 
ναυτιλλόμενους και να διορθωθούν οι ναυτικοί χάρτες, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη 
λειτουργία και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 

6.4 Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων, τα οποία οδηγούνται στη 
θάλασσα, να υπάρχει: 

i)   Φρεάτιο δειγματοληψίας πριν από την είσοδό τους στον υποθαλάσσιο αγωγό. 

 ii) Σημαδούρα στο σημείο εξόδου του αγωγού, ώστε να γίνεται έλεγχος της περιεκτικότητας του 
νερού σε κολοβακτηριοειδή, γύρω από το σημείο εξόδου στη θάλασσα και να διαπιστώνεται η 
τήρηση του ορίου των 500 - 100/100 ml. 

 iii)  Έλεγχος της ποιότητας των νερών στις γειτονικές ακτές κολύμβησης, σύμφωνα με την κείμενη 
Νομοθεσία. 

Επιπλέον ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τα όρια εκροής (πλην των μικροβιολογικών παραμέτρων) 
να γίνεται με λήψη σύνθετου ημερήσιου δείγματος με τη βοήθεια κατάλληλου δειγματολήπτη 
εγκατεστημένου σε κατάλληλο σημείο εξόδου των λυμάτων πριν από την απολύμανση. Ο 
δειγματολήπτης θα έχει τη δυνατότητα λήψης δειγμάτων σε αναλογία με τη παροχή και 
διατήρησής τους σε χαμηλή θερμοκρασία μέσω ψύξης.   

Εφόσον κατά την παρακολούθηση διαπιστωθούν φαινόμενα ευτροφισμού, η οριακή τιμή για τον 
φώσφορο να επανακαθοριστεί σε  2 mg/l ή ελάχιστη μείωση 80%, σύμφωνα πάντα με την οδηγία 
της ΕΟΚ 92/271, και αφού συνεκτιμηθούν και οι τυχόν απορροές από την γεωργική χρήση 
λιπασμάτων στον αποδέκτη. 

6.5 Το πλωτό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση του υποθαλάσσιου  αγωγού, να φέρει 
τα προβλεπόμενα από το ΔΚΑΣ σχήματα ημέρας και φώτα. 

Μετά το πέρας εγκατάστασης να αποσταλεί στην Υ.Υ. αναλυτικός κατάλογος με τα στοιχεία της 
θέσης του αγωγού όπως ποντίστηκε ήτοι : 

- Συντεταγμένες του σημείου προσγειαλώσεως του αγωγού. 

- Συντεταγμένες των κορυφών όδευσης του αγωγού στο βυθό. 

- Τα αντίστοιχα βάθη (εφόσον έχουν μετρηθεί). 
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- Τη θεωρητική ακρίβεια με την οποία έχουν προσδιοριστεί οι συντεταγμένες. 

     Οι πιο πάνω πληροφορίες να αποσταλούν άμεσα προκειμένου να ενημερωθούν οι Χ.Ε.Ε. και λοιπές 
ναυτιλιακές εκδόσεις ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του αγωγού από τυχούσα πόντιση 
άγκυρας πλοίου. 

 Να γίνει φωτοσήμανση της περιοχής διάθεσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Φάρων.
  

6.6 Προκειμένου να προστατευθεί ικανοποιητικά το υδάτινο οικοσύστημα να γίνεται συστηματική 
παρακολούθηση των νερών της γύρω περιοχής του διαχυτήρα με μετρήσεις και αναλύσεις, οι 
οποίες θα προσκομίζονται ανά τρίμηνο στη αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, όπως: 

α)  Αναλύσεις θρεπτικών αλάτων (NH4, NO2, NO3, PO4) σε διάφορα βάθη μέχρι τον πυθμένα. 

β)  Προσδιορισμός Ο2, Τ
οC, αιωρούμενων στερεών. 

γ)  Σύσταση ιζήματος, οργανική ιλύς, βαρέα μέταλλα. 

δ)  Έλεγχος και περιγραφή της κατάστασης της βενθικής πανίδας.  
 
δ7. Επεξεργασία λάσπης 
7.1 Η επεξεργασία της λάσπης (πάχυνση, αφυδάτωση) να γίνεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε η 

επεξεργασμένη λάσπη να είναι πλήρως σταθεροποιημένη, προκειμένου να διατεθεί κατάλληλα 
όπως περιγράφεται παρακάτω. 
Τα υγρά υπερχειλίσματα από όλα τα στάδια επεξεργασίας της λάσπης να επιστρέφουν στο φρεάτιο 
εισόδου. 

 Η αποθήκευση της ιλύος να γίνεται σε ειδικά δοχεία σε κλειστό αποσμούμενο χώρο. 

 Εάν χρησιμοποιηθεί δεξαμενή αποθήκευσης να αερίζεται με σύστημα διάχυτου αερισμού για την 
ανάμιξη της λάσπης και αποφυγή οσμών. 

Η επεξεργασμένη λάσπη να μεταφέρεται από το χώρο παραγωγής στο χώρο διάθεσής της με 
καλυμμένο όχημα μεταφοράς, με μεταφορέα που να έχει άδεια συλλογής και μεταφοράς για το εν 
λόγω απόβλητο. 

7.2 Να μετρώνται στην αφυδατωμένη λάσπη ανά εξάμηνο οι συγκεντρώσεις των μετάλλων που 
καθορίζονται στην ΚΥΑ 80568/4225/91 (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ). 

7.3 Η επεξεργασμένη λάσπη να διατίθεται σε νομίμως λειτουργούντα χώρο διάθεσης απορριμμάτων 
με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου φορέα και την έγκριση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.  

 Προκειμένου η επεξεργασμένη λάσπη να μπορεί να διατεθεί και στη γεωργία ως βελτιωτικό 
εδάφους, απαιτείται η τήρηση των διατάξεων της ΚΥΑ 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641/Β/91).  

 
δ8. Εξειδικευμένα μέτρα αντιρρύπανσης 
8.1 Όλα τα στάδια της προκαταρκτικής επεξεργασίας των λυμάτων, το αντλιοστάσιο ανύψωσης, 

καθώς και τα στάδια επεξεργασίας της λάσπης, να βρίσκονται μέσα σε κτίρια με εξαερισμό και 
απόσμηση. Συγκεκριμένα: 

- Να υπάρχει πλήρες σύστημα απόσμησης, το οποίο να περιλαμβάνει την κυρίως μονάδα 
απόσμησης και δίκτυο αεραγωγών. 

- Να προτιμηθεί φίλτρο απόσμησης που θα αναγεννάται, ώστε να μειωθεί το κόστος από την 
πολλαπλή χρησιμοποίησή του. 

- Οι αεραγωγοί να αναρροφούν αέρα και από τα κύρια σημεία έκλυσης οσμών και από τον 
ευρύτερο εσωτερικό χώρο των κτιρίων. 

8.2 Παράλληλα το πρόβλημα των οσμών να αντιμετωπίζεται με την καλή συντήρηση του εξοπλισμού 
και την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. Συγκεκριμένα να γίνεται: 

- Επαρκής συντήρηση και έλεγχος του δικτύου προσαγωγής ακαθάρτων και του φρεατίου 
εισόδου της εγκατάστασης. 
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- Συχνή και πλήρης απόξεση της λάσπης από τα τοιχώματα των φρεατίων και των δεξαμενών για 
να αποφεύγεται η δημιουργία σηπτικών συνθηκών. 

- Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και συνεχής καθαρισμός των επιφανειών του 
υπερχειλιστή, που κατακρατά γλίτσα. 

- Απομάκρυνση των αφρών και της λάσπης από τις ανοικτές δεξαμενές και τα φρεάτια. 

- Συνεχές πλύσιμο των θέσεων συγκέντρωσης ακαθαρσιών και γενικά διατήρηση του χώρου της 
εγκατάστασης καθαρού. 

- Συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα 
αστοχίας του. 

8.3 Όλα τα θορυβώδη μηχανήματα (γεννήτριες, φυσητήρες, κλπ.) να βρίσκονται εντός ηχομονωμένου 
οικίσκου. 

Για τα αντλιοστάσια του δικτύου αποχέτευσης το όριο θορύβου καθορίζεται σε 50 dBA μετρούμενο 
στα όρια του χώρου τους. Ειδικά για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, οπότε θα λειτουργούν τα 
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση υπέρβαση του παραπάνω ορίου. 
Προκειμένου ο θόρυβος στα όρια των αντλιοστασίων ακαθάρτων να μην υπερβαίνει τα ανωτέρω 
όρια στις ώρες λειτουργίας τους θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα (π.χ. 
αντικραδασμικά έδρανα μηχανημάτων, ηχομόνωση κτιρίων κλπ).  

8.4 Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία στον μηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης (π.χ. αντλίες, 
εσχάρες, αεροσυμπιεστές, κλπ.). 

8.5 Το γήπεδο της εγκατάστασης να απομονωθεί οπτικά από τις γύρω εκτάσεις και την ευρύτερη 
περιοχή με τη δημιουργία περιμετρικά ενός φράκτη περίφραξης, που θα λειτουργεί ως 
ανεμοφράκτης και θα αποτελείται από αειθαλή δένδρα και ταχυαυξή αναρριχώμενα ενδημικά 
φυτά.  

- Η περίφραξη να είναι επαρκούς πλάτους, με σειρές δένδρων και θάμνων και πέραν της οπτικής 
απομόνωσης να εμποδίζει τη δημιουργία κυματισμού στις δεξαμενές καθίζησης.   

- Να γίνει κατάλληλη διαμόρφωση και φύτευση δένδρων, καλλωπιστικών φυτών και πράσινου 
στο χώρο εσωτερικά του γηπέδου. 

- Τα επεξεργασμένα λύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για το πότισμα των δένδρων, των 
καλλωπιστικών φυτών και του πράσινου της εγκατάστασης. 

8.6 Ο χώρος της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων να έχει περίφραξη και κεντρική πόρτα που να 
κλειδώνει με ασφάλεια, για αποφυγή άτυπων επισκέψεων ατόμων της περιοχής απουσία του 
εργαζομένου προσωπικού και για αποφυγή βανδαλισμών. 

8.7 Να προβλεφθεί εναλλακτική διάταξη παροχής ρεύματος για τις περιπτώσεις διακοπών παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος του δικτύου. 

8.8 Να τοποθετηθεί σύστημα προστασίας της εγκατάστασης από πτώση κεραυνών. Το σύστημα 
προστασίας δεν πρέπει να συνδέεται με τη γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, ούτε με κάποιο 
τμήμα της εγκατάστασης.  

 
 
δ9. Ειδικοί όροι για τη λειτουργία της μονάδας 

9.1 Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί εκ μέρους του φορέα λειτουργίας του έργου στη σύνδεση 
οποιασδήποτε παραγωγικής μονάδας / βιομηχανίας της περιοχής με το αποχετευτικό δίκτυο, ώστε 
να αποφευχθεί η είσοδος ουσιών που θα δημιουργήσουν λειτουργικό πρόβλημα στην 
εγκατάσταση. 

Για το λόγο αυτό ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να υιοθετήσει Κανονισμό σύνδεσης του 
κάθε ενδιαφερομένου που πρόκειται να συνδεθεί με τη μονάδα (π.χ. παραγωγική μονάδα της 
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περιοχής, κλπ.), πριν την έναρξη λειτουργίας του δικτύου ή εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας απόφασης, εφόσον το δίκτυο έχει ήδη λειτουργήσει. 

Να υπάρχει συνεχής επαφή του φορέα λειτουργίας του έργου με τις παραγωγικές μονάδες που 
συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο, καθώς και παρακολούθηση της ποιότητας των 
εισερχομένων υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο. 

Η ενδεχόμενη συνεπεξεργασία υγρών αποβλήτων παραγωγικών μονάδων με τα αστικά λύματα 
μπορεί να γίνει αποδεκτή, εφόσον α) τα απόβλητα των παραγωγικών μονάδων έχουν υποστεί 
κατάλληλη προεπεξεργασία και β) η ποιοτική σύσταση των αποβλήτων αυτών δε διαφέρει αισθητά 
από τον μέσο όρο της σύστασης των αστικών λυμάτων. 

Σε κάθε περίπτωση για τη διάθεση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο 
αστικών λυμάτων θα πρέπει να τηρούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της ΚΥΑ  5673/400/1997 
(ΦΕΚ 192/Β). 

9.2 Για τη σωστή λειτουργία της μονάδας απαιτούνται τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι, επίβλεψη 
χειρισμών από επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και μόνιμη απασχόληση εξειδικευμένου 
προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης αυτής. 

Ο φορέας λειτουργίας του έργου, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, είναι υπεύθυνος 
για: 

i) την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της μονάδας, 

ii) την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζόμενους, 

iii) τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση του η/μ εξοπλισμού, 

iv) την τήρηση αρχείου με τις εργαστηριακές αναλύσεις για όλα τα στάδια λειτουργίας και το 
πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων και του αποδέκτη, 
και  

v) την εξασφάλιση εξοπλισμού προστασίας της ΕΕΛ έναντι συγκεκριμένων κινδύνων. 

Η υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης να γίνεται όπως 
προβλέπεται από το Π.Δ. 274/25.9.1997 (ΦΕΚ 195/Α/2.10.1997) 

9.3 Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου με σκοπό την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 
πρέπει να διαβιβάζει στην αρμόδια Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του ΥΠΕΚΑ τον τελευταίο 
μήνα κάθε χρόνου τις παρακάτω πληροφορίες: 

1) Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (κάτοικοι). 

2) Παροχή των εισερχομένων λυμάτων (σε m3/d). 

3) Ρυπαντικά φορτία εισόδου (σε mg/l) όπως: BOD5,COD, Αιωρούμενα Στερεά SS, ολικό άζωτο και 
ολικός φωσφόρος. 

4) Ρυπαντικά φορτία εξόδου (σε mg/l) όπως: BOD5, COD, Αιωρούμενα Στερεά SS, ολικό άζωτο, 
Αμμωνιακό άζωτο, ολικός φωσφόρος και διαλυμένο οξυγόνο. 

5) Συγκεντρώσεις μετάλλων στην αφυδατωμένη λάσπη.  

6) Συνδυασμό της ποιότητας εκροής των λυμάτων με την ποιότητα του αποδέκτη και 
συγκεκριμένα ενδεχόμενη αλλαγή στην ποσότητα και ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων 
κατά τον τελευταίο χρόνο, καθώς και τυχόν μεταβολή της αφομοιωτικής και διασκορπιστικής 
ικανότητας του αποδέκτη. 

Πέρα των ανωτέρω που αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφοράς, θα καταγράφονται και θα 
αποστέλλονται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) όσα πρόσθετα στοιχεία καθορίζονται από 
την Ε.Γ.Υ. μέσω σχετικών Εγκυκλίων. 

Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων να εφαρμόζονται κατάλληλες 
διεθνείς εργαστηριακές πρακτικές, με στόχο τη μείωση στο ελάχιστο της αποικοδομήσεως των 
δειγμάτων μεταξύ συλλογής και αναλύσεως. Επιπλέον θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του 
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Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β), σχετικά με τη συχνότητα και το σημείο 
συλλογής των δειγμάτων, καθώς και τον αριθμό αυτών, κλπ. 

Όλες οι εργαστηριακές μετρήσεις των επεξεργασμένων λυμάτων να υποβάλλονται για ενημέρωση 
στις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας και Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 

 
9.4 Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να καταχωρεί τα τεχνικά και λειτουργικά 

δεδομένα της εγκατάστασης στην Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 
Λυμάτων της χώρας, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (www.ypeka.gr) στην υποενότητα Υδάτινο Περιβάλλον - 
Διαχείριση Λυμάτων. 

9.5 Ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να ειδοποιεί άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες Υγείας και 
Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται 
ρύπανση στον αποδέκτη των λυμάτων. Εφόσον το επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε 
δυσλειτουργία της μονάδας, ο φορέας λειτουργίας οφείλει να γνωστοποιεί στις Υπηρεσίες αυτές τα 
επανορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την 
ολοκλήρωση τους. 

 Τα μέτρα αυτά και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους να εγκρίνονται με Απόφαση της Δ/νσης 
ΠΕΧΩΣ της ΑΔΘΣΕ, εφόσον η διάρκεια ολοκλήρωσής τους υπερβαίνει τον ένα μήνα.  Η τήρηση 
των μέτρων και του χρονοδιαγράμματος είναι ευθύνη του φορέα του έργου, που συντάσσει και 
σχετική έκθεση μετά την ολοκλήρωση των μέτρων. Οι σχετικές εκθέσεις κρατούνται στο αρχείο 
της εγκατάστασης και αποτελούν, μαζί με όλα τα άλλα στοιχεία, το ιστορικό λειτουργίας της. Το 
αρχείο αυτό να είναι στη διάθεση των συναρμόδιων Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και των Δ/νσεων των 
συναρμόδιων Υπουργείων. 

δ10. Περιβαλλοντικοί όροι της ΜΠΕ 

 Ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην ΜΠΕ του έργου που συνοδεύει την 
παρούσα απόφαση, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω. 

ε1.) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες περιοχές  

   Το προτεινόμενο έργο δεν βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή του αρθ.21 του Ν.1650/86, 
ούτε σε NATURA 2000. 

  
ε2.) Μέτρα και έργα αναγκαία για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων  
 Τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου στα φυσικά και 

ανθρωπογενή στοιχεία της περιοχής επέμβασης κρίνεται ότι αντιμετωπίζονται επαρκώς από τα 
επανορθωτικά μέτρα που προτείνονται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν στη παράγραφο (δ) 
της παρούσας.  

 
στ.) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων - 

Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της 
Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια από την 

ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με 
ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με νέα απόφαση 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

 Για την αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου , όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, με 
τους όρους και περιορισμούς της παρούσας απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται 
από το άρθρο 13 της ΚΥΑ 11074/703/Φ104/14-3-03 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03). 

Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί με γνώμονα αποκλειστικά τη 
βέλτιστη προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την παρ.8 του αρθ.4 του Ν.1650/86, όπως 
τροποποιήθηκε με το αρθ.2 του Ν. 3010/02. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι 
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περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο χρειασθεί, δεδομένης της εξέλιξης στον τομέα των 
περιβαλλοντικών ερευνών (π.χ. αλλαγή ορίων), λόγω του μεγάλου χρονικού ορίζοντα του έργου και 
της προόδου της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.  

Η παρούσα καθώς και η υποβληθείσα ΜΠΕ θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στα γραφεία 
της επιβλέπουσας υπηρεσίας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. Όμοια αντίγραφα πρέπει να τηρούνται και στα γραφεία του εργοταξίου κατασκευής του 
έργου. 

Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ’ υπέρβαση τους πραγματοποίηση έργων και 
δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των 
κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των 
προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν.3010/86 και το Ν. 4042/2012. 

Η παρούσα απόφαση δίδεται χωρίς να εξεταστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων στη 
ζώνη κατάληψης του έργου, ούτε υποκαθιστά τυχόν απαιτούμενες συμφωνίες με δικαιούχους των 
εκτάσεων αυτών. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση λήψης τυχόν 
άλλων πρόσθετων αδειών ή εγκρίσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Στην παρούσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ενσωματώνεται και η έγκριση 
επέμβασης που προβλέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με το αρθ. 12 του 
Ν. 4014/2011 ως ισχύει. 

Οι όροι και περιορισμοί της παρούσας απόφασης, επέχουν θέση οριστικής άδειας διάθεσης των 
επεξεργασμένων λυμάτων, σύμφωνα με το αρθ. 12 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α). 

Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης, γίνεται με την ανάρτησή της 
στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο αρθ. 19α του Ν. 4014/2011.   

Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή για παράβαση Νόμου στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 8 του Ν. 3200/55 (Φ.Ε.Κ. 97/Α), Ν.2503/97 (ΦΕΚ 107/Α 
αρθ.1 παρ.2) καθώς και άσκηση μέσων ένδικης προστασίας που προβλέπονται στο αρθ. 3 της 
Κ.Υ.Α.9269/470/2001 (ΦΕΚ 286/Β).   

 
                                                                              Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  
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