
   

Σελίδα 1 από 27 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ 
& ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΙΟΝΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Ταχ. Δ/νση :Εθν. Κέρκυρας – Παλ/τσας 
Ταχ. 
Κώδικας 

:49100 Κέρκυρα 

Πληροφορίες :Λέλα Μαρία Λουίζα 
Τηλ. :26613-61618 
Fax :26610-25320 
Ε-mail : mlela@1745.syzefxis.gov.gr 

 
 
 
 

              Κέρκυρα    28-02 -2018  
              Αρ. Πρωτ.:  249692ΠΕ 

 
+96425/17, +124197/17, 124183/17, 105549/17 

ΣΧΕΤ.: 443/16786/16 
 

 
Προς: Δήμος Μεγανησίου 

Κατωμέρι Μεγανησίου, 31083 

Κοιν.: Πίνακας Αποδεκτών 

 
 
 
 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του 

Δήμου Μεγανησίου στην περιοχή «Σκίζα» του Δήμου Μεγανησίου της Περιφερειακής Ενότητας 

Λευκάδας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  

 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/A/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 

3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων & πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”. 

4. Τη με αρ. πρωτ. 15870/15.05.2017 (ΦΕΚ 250 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2017) Απόφαση Υπουργού εσωτερικών  περί 
«Διορισμού του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»  και την με αρ. πρωτ. 118604/29.05.2017 «Ανάληψη 
υπηρεσίας του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
από τις 29 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα».  

5. Την με αρ. 130479/12.06.2017 (ΦΕΚ 2113/Β’/20.06.2017) Απόφαση Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ Ελ. & Ι. 
περί «Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με Εντολή Συντονιστή» στον προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, καθώς και στους προϊσταμένους των 
Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 

6. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α’): «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., 
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».  
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8. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση Αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. To N. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».  

10. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06.08.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών 
και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

11. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.02.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

12. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/09.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – εναρμόνιση με 
την οδηγία 2000/60/ΕΚ ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».  

13. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.06.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

14. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) «Περι προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 
της χώρας» 

15. Το Ν.4258/14 (ΦΕΚ 94Α): Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - 
ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις  

16. Το Π.Δ. 148/09 (ΦΕΚ 190Α): Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των 
ζημιών στο περιβάλλον - Eναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει.  

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

18. Το Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75Α’): «Mέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων 
ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους.»  

19. Το Π.Δ. 51/07 (ΦΕΚ 54Α): «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και 
διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.  

20. Την υπ’ αρθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10.08.2016) Υ.Α. «Τροποποίηση και κωδικοποίηση 
της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.92011 (ΦΕΚ 
209/Α/2011)» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

21. Την α.π. 27953/05.06.2012 Εγκύκλιο 8 «Λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση ΑΕΠΟ 
σε εφαρµογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/11». 

22. Την α.π. οικ. 30651/23.06.2014 (ΦΕΚ 1817/Β/02.07.2014) ΚΥΑ «Εξειδίκευση των προδιαγραφών, του 
τρόπου παροχής και συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής 
πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του 
Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)». 

23. Την υπ’ αριθμ. Η.Π. 50910/2727/16.12.2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για τη 
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». 

24. Την υπ’ αριθμ. οικ.167563/ΕΥΠΕ/15.04.2013 (ΦΕΚ 964/Β/19.04.2013) ΥΑ «Εξειδίκευση των 
διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και 
δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, ...». 

25. Την υπ’ αριθμ. 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010) ΚΥΑ «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».  

26. Την ΚΥΑ 16190/1335/97 (ΦΕΚ 519Β'): Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από τη 
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νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. 

27. Την Κ.Υ.Α. Υγ. Διατ. Ειβ.221/1965 (ΦΕΚ 138Β'): «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών 
αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει  

28. Την Κ.Υ.Α. 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641Β'): «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη 
γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων».  

29. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 22306/1075/Ε103/07 (ΦΕΚ 920Β): Καθορισμός τιμών - στόχων και ορίων 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».  

30. Την Υ.Α. 901/29-12-2017 (ΦΕΚ 4681/Β/2017) Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης 
των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της 
αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

31. Την Κ.Υ.Α. Η.Π.13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β): «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» 
του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή 
υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β΄604).», όπως 
τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.  

32. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β): «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 κοινή 
υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» 
(Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» 

33. Την ΚΥΑ οικ. 62952/5384/16 (ΦΕΚ 4326 Β/30-12-2016): Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015  

34. Την Υ.Α. οικ. 5673/400/1997  (ΦΕΚ 192/Β`/14.3.1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών 
λυμάτων» 

35. Την Υ.Α. 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811/Β`/29.9.1999) «Τροποποίηση της 5673/400/97 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β/192) - Κατάλογος 
ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθ. 5 (παρ. 1) της απόφασης 
αυτής» 

36. Την υπ’ αριθμ. 43942/4026/14.09.2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19.09.2016) Κ.Υ.Α. Οργάνωση και λειτουργία 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 
(Α' 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

37. Την υπ’ αριθμ. οικ. 170225 (ΦΕΚ 135/Β/27.01.2014) ΥΑ «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄της Απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4014/2011(Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».  

38. Την υπ’ αριθμ. 21398/02.05.2012 (ΦΕΚ 1470/Β/03.05.2012) ΚΥΑ «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού 
δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των 
αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 
(ΦΕΚ Α/209/2011)».  

39. Την Υ.Α. 15277/12 (ΦΕΚ 1077Β): «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης 
από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες 
κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), σύμφωνα 
με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011».  

40. Την υπ’ αριθμ. οικ. 48963/05.10.2012 (ΦΕΚ 2703/Β/05.10.2012) ΥΑ «Προδιαγραφές περιεχομένου 
Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ 
της υπ’ αριθμ. 1958/13.1.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)». 
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41. Την ΚΥΑ Η.Π. 11764/653/06 (ΦΕΚ 327Β): Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή 
πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ «για 
την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ 
ΕΟΚ» του Συμβουλίου. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 77921/1440/1995 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 795).  

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

43. Την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/17‐11‐1997): «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών 
προγραμμάτων διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων». 

44. Την ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/16‐12‐2002): «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των 
αποβλήτων», με την οποία έγινε η ενσωμάτωση της Οδηγίας 99/31/ΕΚ στο Εθνικό δίκαιο. 

45. Την πράξη 49 της 15‐12‐2015 (ΦΕΚ 174/Α/15‐12‐2015) «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης 
Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25‐11‐2015 ΚΥΑ των Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοίκησης Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 31 
του Ν. 4342/2015» 

46. Την ΚΥΑ 56366/4351/2014 (ΦΕΚ Β/3339/12‐12‐2014) «Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για 
εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών αποβλήτων 
και καθορισμός χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους, σύμφωνα με 
το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)».  

47. Την ΚΥΑ με αρ. οικ. 63085/5401/2016 (ΦΕΚ 4317/Β/30‐12‐2016) περί κύρωσης της απόφασης 
έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

48. Την υπ’ αριθμ. οικ. 1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ 45/Β/15.01.2014) ΚΥΑ «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη 
δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της 
Κατηγορίας Α’ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ 
αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α’ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 
4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 

49. Τη με αρ. ΗΠ/14122/549/Ε.103/24.03.2011 (ΦΕΚ 488/Β/30.03.2011) ΚΥΑ «Μέτρα για τη βελτίωση της 
ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ "για την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη" του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης της 21ης Μαΐου 2008". 

50. Την Εγκύκλιο Υ.ΠΕ.Κ.Α. - ΕΓΥ 431/30-3-2012 (ΑΔΑ: Β4Β70-ΩΓΚ): «Εθνική Βάση Δεδομένων των 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων».  

51. Την Εγκύκλιο Υ.ΠΕ.Κ.Α. - Ε.Γ.Υ.: οικ. 555/02-05-2012 (ΑΔΑ: Β4960-8ΚΚ): «Περιβαλλοντικός Όρος στις 
ΑΕΠΟ σχετικά με την καταχώρηση τεχνικών και λειτουργικών δεδομένων των ΕΕΛ στην Εθνική Βάση» 

52. Την Εγκύκλιο Υ.ΠΕ.Κ.Α. - Ε.Γ.Υ.: οικ. 191645/03-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0Χ0-9ΝΥ): «Διευκρινίσεις για τη 
διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες μετά την έκδοση του Ν. 
4042/2012».  

53. Την Εγκύκλιο ΔΥΓ2/Γ.Π./22601/07-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΥΘ-79Ξ) του Υπουργείου Υγείας με θέμα: 
«Εφαρμογή και ισχύς της Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης «Περί Διάθεσης λυμάτων και 
βιομηχανικών αποβλήτων» μετά την έκδοση του άρθρου 59 παρ.2 του Ν. 4042/2012»  

54. Την Εγκύκλιο οικ. 4834/25-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΨ0-Ξ90) του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Διαχείριση περίσσειας 
υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)».  

καθώς επίσης: 

55. Την 138/29-09-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγανησίου περί έγκρισης χωροθέτησης 
μονάδας επεξεργασίας βοθρολυμάτων στη θέση Σχίζα Δήμου Μεγανησίου 

56. Την υπ. αρ. πρωτ. 433/216/11-04-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.  Ιονίου με το οποίο 
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διαβιβάζει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος για τις απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις με βάση την ΚΥΑ 1649/45 (ΦΕΚ 45/Β/2014). 

57. Το με α.π. 786/369ΠΕ/11-04-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Ιονίου προς τη Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λευκάδας με το οποίο διαβιβάζει την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος για τον καθορισμό του αποδέκτη στο υδατόρεμα 
στη θέση Διχάλι – Σχίζα 

58. Την με α.π. 815/26-04-2017 (α.π. Δ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 96425/03-05-2017) θετική υπο όρους γνωμοδότηση 
της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

59. Την με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΙΤ/152799/97540/1589/24-05-2017 (α.π. Δ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 124197/02-
06-2017) άδεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 

60. Την με α.π. 85442/12-05-2017 θετική υπο όρους γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε. Λευκάδας 

61. Την απόφαση 171-15/26-08-2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων με θετική υπο όρους 
γνωμοδότηση για την κατασκευή του έργου του θέματος 

62. Την με α.π. 229203/25-09-17 (α.π. Δ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 239616/29-10-2017) θετική υπο όρους γνωμοδότηση 
της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

63. Το με α.π. 30875/5203/22-09-2017 (α.π. Δ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 249692/09-10-2017) έγγραφο της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λευκάδας με βάση το οποίο επιστρέφεται ο φάκελος με 
α.π. 786/369ΠΕ/11-04-2017. 

64. Το με αρ.πρωτ. Φ.916.74/394/532665/12-5-2017 θετική γνωμοδότηση του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού (ΓΕΕΕΘΑ /Γ2) 

65. Την με αρ. πρωτ. οικ. 321288/22-12-2017 θετική υπό όρους γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων  

 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 
Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την κατασκευή και λειτουργία του 

έργου: «Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Μεγανησίου στην περιοχή «Σκίζα» του 

Δήμου Μεγανησίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 

η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του και 

βαρύνει τον φορέα του έργου. 

 

Αρμόδιος φορέας για την κατασκευή και λειτουργία του έργου είναι ο Δήμος Μεγανησίου. 

 
Α. ΕΙΔΟΣ, ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων, νοτιοδυτικά του 
οικισμού Κατωμερίου στο Δήμο Μεγανησίου, στην περιοχή Σκίζα. Το έργο χωροθετείται εντός του 
οικοπέδου που βρίσκονται σήμερα οι εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ. Το έργο εντάσσεται στο Δήμο 
Μεγανησίου, Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 
 

Α1. Περιγραφή Εγκατάστασης 
Η εγκατάσταση θα κατασκευαστεί στο οικόπεδο που είναι και οι εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ σε χώρο 
έκτασης περίπου 300,00 m2 στην περιοχή «Σκίζα», νοτιοδυτικά του οικισμού Κατωμερίου σε απόσταση 
2000 m από αυτόν και κοντά στο ρέμα που αποτελεί το σημείο διάθεσης. Η εγκατάσταση έχει 
διαστασιολογηθεί για ισοδύναμο πληθυσμό 250 κατοίκων, με παροχή σχεδιασμού 50 m3/d. Τα βασικά 
ρυπαντικά φορτία εισόδου της ΕΕΛ είναι: 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. Τιμή 

Βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο, BOD5 
Kg/d 45,0-70,0 

mg/l 900,0-1400,0 

Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο, COD 
Kg/d 25,0 

mg/l 500,0 

Αιωρούμενα στερεά (SS) 
Kg/d 30,0-35,0 

mg/l 350,0 – 700,0 

 

Τα ανώτατα όρια εκροής επεξεργασμένων λυμάτων είναι: 

  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ               

  BOD5  (mg/l) ≤  20 

  COD   (mg/l) ≤ 100 

  Αιωρούμενα στερεά ΤSS  (mg/l) ≤ 30 

  Αμμωνιακό άζωτο (ΝΗ4
+)  (mg/l) ≤  4 

  Νιτρικό άζωτο (ΝΟ3)  (mg/l) ≤ 15 

  Ολικός Φώσφορος (P) (mg/l) ≤ 5 
  Total Coli Ολικά κολοβακτηριδοειδή 
  (απ. / 100ml)  

< 500  

  Fecal Coli Περιττωματικά κολοβακτηριδοειδή 
  (απ. / 100ml)    

< 100 

   

Το σύστημα επεξεργασίας που προτείνεται είναι το σύστημα παρατεταμένου αερισμού με Μεμβράνες 
(MBR). Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται στον τελικό αποδέκτη, μέσω αγωγού βαρύτητας HDPE 
διαμέτρου DN200 10 atm και μήκους περίπου 300 m. Η περίσσεια λάσπης θα αποτίθεται σε Χώρο 
Υγειονομικής Ταφής ή και σε άλλον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, που θα υποδειχθεί από τις αρμόδιες 
Αρχές. Επίσης, σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής θα αποτίθενται και τα λοιπά παραπροϊόντα της 
Εγκατάστασης, δηλαδή εσχαρίσματα, άμμος κ.λπ. 
 

Περιμετρικά της εγκατάστασης θα τοποθετηθεί φύτευση με δένδρα και θάμνους για την πλήρη κάλυψη 
της εγκατάστασης, ώστε να μην υπάρχει άμεση οπτική επαφή των εγκαταστάσεων με τον εξωτερικό 
χώρο. Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται με τα λοιπά έργα υποδομής, τα οποία περιλαμβάνουν: 

 εσωτερικό Δίκτυο Οδοποιίας 
 σύστημα Αυτοματισμού και Ελέγχου 
 δίκτυο Εξωτερικού Φωτισμού 
 δίκτυο Ύδρευσης και Βιομηχανικού Νερού 
 δίκτυο Αποχέτευσης 
 δίκτυο Αποχέτευσης Ομβρίων 
 έργα περίφραξης 
 έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου 

 
Οι κυριότερες επιμέρους μονάδες της εγκατάστασης, παρουσιάζονται συνοπτικά ως ακολούθως: 
 

 Μονάδα Προεπεξεργασίας 
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Η προεπεξεργασία των λυμάτων πραγματοποιείται σε compact σύστημα εσχάρωσης – εξάμμωσης – 
λιποσυλλογής μέγιστης δυναμικότητας 36,0 m3/h. Η προκατασκευασμένη Μονάδα Πλήρους 
Προεπεξεργασίας Λυμάτων αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο μεταλλικής κατασκευής, στο οποίο 
ενσωματώνονται οι τρεις βασικές διεργασίες της προεπεξεργασίας λυμάτων, ήτοι η απομάκρυνση των 
στερεών, η απομάκρυνση της άμμου και η απομάκρυνση των λιπαρών.  

 Δεξαμενή εξισορρόπησης 
Τα προεπεξεργασμένα λύματα εισέρχονται στην δεξαμενή εξισορρόπησης η οποία διαστασιολογείται για 
την παραμονή των λυμάτων εντός αυτής τουλάχιστον 24 ωρών σε συνθήκες ημερήσιας παροχής Η 
δεξαμενή θα είναι κλειστή, κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα έχει ελάχιστο ωφέλιμο όγκο 
ίσο με 70,0 m3. 

 Μονάδα λεπτοεσχάρωσης (στροφοκόσκινο) 
Λόγω της επιλογής για επεξεργασία στο συγκρότημα μεμβρανών είναι απαραίτητη η λεπτοεσχάρωση των 
λυμάτων που οδηγούνται σε αυτές, σε κατάλληλα συστήματα λεπτοεσχάρωσης (στροφοκόσκινα) με 
διάκενα 1 mm. Τα λύματα από το αντλιοστάσιο εξισορρόπησης οδηγούνται στην μονάδα 
λεπτοεσχάρωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο καταθλιπτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο της δεξαμενής 
εξισορρόπησης τροφοδοτεί το στροφοκόσκινο, το οποίο με τη σειρά του απομακρύνει όλα τα σωματίδια 
μεγέθους έως 1mm. 

 Moνάδα Βιολογικής Επεξεργασίας (Δεξαμενή απονιτροποίησης - Δεξαμενή Αερισμού - Μονάδα 
Μεμβρανών ΜΒR) 

Προβλέπεται συμπαγής (compact) μονάδα βιολογικής επεξεργασίας, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα 
στάδια της επεξεργασίας των λυμάτων. Η μέθοδος επεξεργασίας που θα χρησιμοποιηθεί από το σύστημα 
θα είναι η εξελιγμένη μέθοδος “M.Β.R.” (Membrane Bio-Reactor) που συνδυάζει τα οφέλη του 
παρατεταμένου αερισμού “extended aeration” με αυτά της χρήσης μεμβρανών. Το συγκρότημα της 
βιολογικής βαθμίδας θα περιλαμβάνει συνολικά δύο (2) ζώνες επεξεργασίας. Μία ανοξική ζώνη για 
απονιτροποίηση και μία για την οξείδωση του οργανικού φορτίου στην οποία θα εγκατασταθούν και οι 
μεμβράνες. Η παραγόμενη περίσσεια ιλύς θα είναι υψηλά σταθεροποιημένη και ομογενοποιημένη. 

 Μονάδα Απολύμανσης 
Το διηθημένο υγρό, μετά την έξοδο από την μονάδα μεμβρανών, οδηγείται μέσω των εγκατεστημένων 
αντλιών διηθημένου υγρού προς τη μονάδα απολύμανσης με UV. H μονάδα απολύμανσης συνίσταται σε 
ένα αντιδραστήρα απολύμανσης υπεριώδους ακτινοβολίας κλειστού τύπου, με σκοπό την απολύμανση 
των διηθημένων λυμάτων και την εξασφάλιση συγκέντρωσης κολοβακτηριδίων στην έξοδο  < 50/100ml. 
Μετά το πέρας της απολύμανσης η επεξεργασμένη εκροή οδηγείται σε παρακείμενο ρέμα. 

 Θάλαμος Η/Μ εξοπλισμού 
Παραπλεύρως της δεξαμενής αερισμού και της μονάδας μεμβρανών, στο τελευταίο τμήμα του 
συγκροτήματος της βιολογικής βαθμίδας, προβλέπεται να διαμορφωθεί θάλαμος για την εγκατάσταση του 
βοηθητικού Η/Μ εξοπλισμού. Αναλυτικότερα, εντός του θαλάμου προβλέπεται να εγκατασταθούν οι 
αντλίες διηθημάτων, οι οποίες  θα οδηγούν το διηθημένο υγρό στην μονάδα απολύμανσης UV, η οποία θα 
χωροθετηθεί επίσης εντός του θαλάμου.  

 Μονάδα μηχανικής πάχυνσης 
Η περίσσεια ιλύος από τη μονάδας βιολογικής επεξεργασίας-ΜΒR απομακρύνεται περιστασιακά μέσω 
αντλίας και οδηγείται στη μονάδα μηχανικής πάχυνσης - αφυδάτωσής της. Προκειμένου ο εξοπλισμός 
πάχυνσης-αφυδάτωσης ιλύος να αποτελεί μία συμπαγή και μεταφερόμενη μονάδα, θα εγκατασταθεί εντός 
κοντέινερ. Στον ίδιο χώρο θα εγκατασταθεί η μονάδα παρασκευής διαλύματος πολυηλεκτρολύτη και ο 
κοχλίας μεταφοράς της αφυδατωμένης ιλύος. 

 Έργα υποδομής 
Στον χώρο της εγκατάστασης θα κατασκευαστεί εσωτερικό οδικό δίκτυο ασφαλτοστρωμένων δρόμων 
που θα εξασφαλίζει άνετη πρόσβαση σε όλες τις μονάδες.  Για την αποστράγγιση του εσωτερικού χώρου 
της εγκατάστασης, το δίκτυο οδοποιίας και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα έχουν 
κατάλληλες κλίσεις ώστε να επιτρέπουν την επιφανειακή απορροή και συλλογή των ομβρίων υδάτων. Το 
γήπεδο της εγκατάστασης θα απομονωθεί οπτικά από τις γύρω εκτάσεις και την ευρύτερη περιοχή με τη 
δημιουργία περιμετρικά ενός φράκτη περίφραξης και ανεμοφράκτη, που θα αποτελείται από δέντρα μη 
φυλλοβόλα και ταχυαυξή αναρριχώμενα ενδημικά φυτά.  Στην είσοδο της εγκατάστασης θα τοποθετηθεί 
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δίφυλλη μεταλλική, συρόμενη πόρτα που θα κλειδώνει με ασφάλεια.  Για την κάλυψη των αναγκών σε 
πόσιμο νερό θα κατασκευασθεί πλήρες δίκτυο ύδρευσης, ενώ θα εγκατασταθεί πιεστικό συγκρότημα 
βιομηχανικού νερού, το οποίο μέσω κατάλληλου ξεχωριστού δικτύου, θα εξυπηρετεί τις ανάγκες πλύσης 
των μονάδων και άρδευσης της περιμετρικής δενδροφύτευσης. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και για λόγους 
προστασίας του περιβάλλοντος, θα γίνει τοποθέτηση bypass σωλήνων HDPE DN200 10 atm σε όλες τις 
επιμέρους φάσεις επεξεργασίας των λυμάτων ώστε εφόσον διαπιστωθεί διακοπή λειτουργίας ή βλάβη σε 
κάποιο στάδιο, τα λύματα να μεταφέρονται προσωρινά σε πλαστικές δεξαμενές συνολικού όγκου 30-40 
m3 περίπου εωσότου αποκατασταθεί η βλάβη.  
 

Α2. Θέση Εγκατάστασης 
Ακολούθως δίνονται οι συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ’87 των κορυφών του οικοπέδου που χωροθετείται η ΕΕΛ 
και του αγωγού διάθεσης: 
 

Α/Α Χ Υ 
1 219213.898 4282166.630 
2 219224.798 4282174.692 
3 219242.209 4282155.849 
4 219238.815 4282152.584 
5 219233.801 4282155.454 
6 219223.173 4282154.871 
7 219223.409 4282156.189 
8 219223.484 4282154.033 
9 219236.990 4282153.108 
10 219247.579 4282143.246 
11 219268.732 4282133.471 
12 219386.311 4282088.665 
13 219396.302 4282081.657 
14 219415.303 4282064.781 
15 219445.141 4282043.179 
16 219460.367 4282027.091 
17 219472.869 4282003.355 
18 219472.869 4281997.992 

 
 

Α3. Μέγεθος Έργου - Κατάταξη 
Το έργο σύμφωνα με την ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του 
Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)» εντάσσεται στην ομάδα 4 «Συστήματα Περιβαλλοντικών 
Υποδομών» με α/α 19 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση 
επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα» και κατατάσσεται στην 
Κατηγορία Α στην Υποκατηγορία Α2, εφόσον η μονάδα ισοδύναμου πληθυσμού Π<100.000. 
 
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/2012) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 
Φ15/48/5/2014 (ΦΕΚ 27/Β/13-01-2014), την Υ.Α 10432/1115/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 2604/Β/30-09-2014) και 
την 13234/800/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3251/Β/06-12-2012) σχετικά με το βαθμό όχλησης:  
 

Α/Α Είδος έργου Κωδικός 
Βαθμός όχλησης 
Υψηλή Μέση Χαμηλή 

267 
Υπηρεσίες βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων 

37.00.11.01 - Το σύνολο - 

 
 

Α4. Απόβλητα 
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Κατά τη φάση κατασκευής, τα πλεονάζοντα υλικά κατατάσσονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων 
(ΕΚΑ) στην κατηγορία 17 05 04 «χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03*: 
χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες). Οι κωδικοί ΕΚΑ των κυριότερων παραγόμενων 
υγρών αποβλήτων κατάτη διαδικασία λειτουργίας αναφέρονται ακολούθως: 
Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή 
13 01 13* άλλα υδραυλικά έργα 
13 02 08* άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 
19 08 05 λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 
19 08 09 μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος που 

περιέχουν φαγώσιμα έλαια και λίπη 
 
Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου είναι τα παραπροϊόντα 
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, δηλαδή τα εσχαρίσματα και η άμμος από τη Μονάδα 
Προεπεξεργασίας καθώς και άλλα υλικά. Οι κωδικοί ΕΚΑ των κυριότερων παραγόμενων στερεών 
αποβλήτων αναφέρονται ακολούθως: 
 

Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή 
15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 
15 01 02 πλαστική συσκευασία 
15 01 03 ξύλινη συσκευασία 
15 01 04 μεταλλική συσκευασία 
15 01 07 γυάλινη συσκευασία 
15 01 10 συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών ή έχουν 

μολυνθεί από αυτές 
15 02 02* απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων 

ελαίου που δεν περιγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, 
προστατευτικός ρουχισμός που δεν έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες 
ουσίες 

15 02 03 απορροφητικό υλικό, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και 
προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 15 02 
02 

19 08 01 εσχαρίσματα 
19 08 02 απόβλητα από την εσχάρωση 
19 08 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως (μεμβράνες υπερδιήθησης MBR) 
20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 
20 03 06 απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων 

 

Τα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΑ) επισημαίνονται με αστερίσκο στους κωδικούς του ΕΚΑ. Ο ΕΚΑ (Απόφαση 
2014/955/ΕΕ) περιλαμβάνει τα επικίνδυνα απόβλητα και λαμβάνει υπόψη την προέλευση και τη σύνθεση 
των αποβλήτων, καθώς και, εφόσον απαιτείται, τις οριακές τιμές συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών. Ο 
κατάλογος αποβλήτων είναι δεσμευτικός όσον αφορά στον προσδιορισμό των αποβλήτων που πρέπει να 
θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Η καταχώριση μιας ουσίας ή αντικειμένου στον κατάλογο δεν σημαίνει, 
κατ’ ανάγκη, ότι συνιστά απόβλητο υπό οιεσδήποτε συνθήκες. Μια ουσία ή αντικείμενο θεωρούνται 
απόβλητα μόνο εφόσον ανταποκρίνονται στον ορισμό της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.4042/12 
και επικίνδυνα απόβλητα όταν εμφανίζουν μία ή περισσότερες από τις επικίνδυνες ιδιότητες που 
αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Ν.4042/12.  
 

Β. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ. 
 

Β1. Εγκεκριμένα Πολεοδομικά Σχέδια – Θεσμοθετημένα όρια οικισμών 
Σε επίπεδο Δήμου δεν υπάρχουν εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. Στο Δήμο Μεγανησίου 
υπάρχουν τρεις οριοθετημένοι οικισμοί: το Κατωμέρι, το Σπαρτοχώρι και το Βαθύ. Οι οικισμοί 
οριοθετήθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1867/1986 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 831/Δ/1986). 
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Β2. Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών 

Η περιοχή του έργου βρίσκεται πλησίον περιοχής που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Natura 2000 και είναι 
η «GR2220003 SCI Β - Εσωτερικό Αρχιπελάγους Ιονίου (Θαλάσσια περιοχή Μεγανησίου, Αρκουδίου, 
Ατόκου και Βρομώνας)» έκτασης 88333.27 ha και περιμέτρου 316,64 km. Η χερσαία έκταση που 
καταλαμβάνει είναι έκτασης 313.60 ha με μέγιστο υψόμετρο τα 281 m. 
 

Β3. Δασικές εκτάσεις 
Η περιοχή μελέτης κατατάσσεται στην υποζώνη Quercion ilicis και στον αυξητικό χώρο Orno ‐ Quercetum 
ilicis, πρόκειται για τον τυπικό αυξητικό χώρο της αμπελοκαλλιέργειας και της καλλιέργειας της ελιάς. Τα 
οικοσυστήματα που αναπτύσσονται στην υποζώνη αυτή είναι κυρίως αυτά των αείφυλλων σκληρόφυλλων 
θάμνων, όπως η ξυλοκερατιά (Ceratonia siliqua), η αγριελιά (Olea europea), o σχίνος (Pistacia lentiscus), 
οι άρκευθοι (Juniperus sp.), τα ρείκια (Erica sp.), το πουρνάρι, το σπάρτο κ.λπ., με ή χωρίς θερμόβια 
πεύκα. 
 

Β4. Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
Σύμφωνα με τον Διαρκή Κατάλογο των Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδας 
στο Δήμο Μεγανησίου, οι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι είναι : 
 

 Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στη νήσο Μεγανησίου, στον όρμο Μπάλου Λευκάδος (ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/25824/1060/12-5-1993 - ΦΕΚ 388/Β/28-5-1993 και ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003 - ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003). 

 Χερσόνησος «Πόδι», Δήμου Μεγανησίου που περιλαμβάνει τους ταφικούς τύμβους στη θέση 
«Μεσογαλιά», που χρονολογούνται από το τέλος της μυκηναϊκής εποχής έως την 
πρωτογεωμετρική περίοδο, τα οικιστικά κατάλοιπα προϊστορικών χρόνων στις θέσεις «Καστρί» και 
«Μυλί», επίσης των θέσεων «Κεφάλι», «Μακρυχώραφο» και «Αψιδιά» με ίχνη κατοίκησης κατά 
την Παλαιολιθική περίοδο, της θέσης «Τούρλος» με ευρήματα προϊστορικών χρόνων και κλασικής 
− ελληνιστικής περιόδου, τον Ι.Ν. Αγίου Γρηγορίου στη θέση «Κεφάλι», ο οποίος χρονολογείται 
μεταξύ 1684 και 1720, και, τέλος, για λόγους προστασίας των εναλίων σπηλαίων «Παπανικολή» 
και «Γιοβάνη» κατά μήκος της δυτικής ακτογραμμής. 

 
Δεν εντοπίζονται επιπλέον ειδικότερα στοιχεία του περιβάλλοντος της περιοχής επέμβασης του έργου, που 
να χρήζουν περαιτέρω προστασίας 
 
Γ. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ, ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, 
ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ, ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 

Γ1. Αέρια απόβλητα 

Για τα αέρια απόβλητα, οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις 
διατάξεις:  

 ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/29.05.2007 (ΦΕΚ 920Β) 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. 

 ΚΥΑ Αριθμ. Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011(ΦΕΚ 488Β) Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008». 

 ΚΥΑ 38638/2016/21.09.2005 (ΦΕΚ 1334Β) με την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες 
τιμές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
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της Οδηγίας 2002/3/ΕΚ «σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου κατά 
12ης Φεβρουαρίου 2002 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 ΚΥΑ 9238/332/26.02.2004 (ΦΕΚ 405Β) με την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες 
τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα. 

 Για τους ρύπους: CΟ και βενζόλιο ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην οδηγία 2000/69/ΕΚ. 
 Ανώτατα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών όπως καθορίζονται και στις αποφάσεις: 

o ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β715-4-1993) 
o Το Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293Α/06.10.1981)  

 Για τις σημειακές εκπομπές στερεών εν αιωρήσει (σκόνη) από εργοτάξια του έργου ισχύει το όριο 
των 100mg/m3, που καθορίζεται από το άρθρο 2 παραγ. δ του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-
1981)  

 
Γ2. Υγρά απόβλητα 

Για τις κατευθυντήριες τιμές της ποιότητας των υδάτων ισχύουν:  
 Οι διατάξεις της ΚΥΑ 39626/2208/09 «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπογείων 

νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση», σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/118/ΕΚ.  
 Οι ανώτερες αποδεκτές τιμές για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή 

δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα ορίζονται στην ΥΑ 1811/2011 (ΦΕΚ 3322/Β/30-12-2011) 
 Για τα επιφανειακά νερά ισχύουν οι διατάξεις όπως καθορίζονται στη ΚΥΑ 46399/1352/86 (ΦΕΚ 

438Β/03.07.1986).  
 
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ΚΥΑ οικ.5673/400/97 (ΦΕΚ.192/Β’/1997) «Επεξεργασία αστικών λυμάτων» καθώς και της ΚΥΑ 145116/2-
2-2011 (ΦΕΚ 354/Β’/8-3-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η συχνότητα 
λήψης δειγμάτων, το ποσοστό των δειγμάτων που μπορούν να βρίσκονται εκτός των ανωτέρων ορίων και 
η ποιότητα των δειγμάτων αυτών καθορίζονται ανά περίπτωση στις παραπάνω αναφερόμενες Αποφάσεις, 
όπως κάθε φορά ισχύουν.  

 
Γ3. Ποιότητα εδαφών 

Για τις κατευθυντήριες τιμές της ποιότητας των εδαφών ισχύουν:  
 Για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 

(ΦΕΚ 64Α/02.03.2004), με το οποίο αντικαταστάθηκε η ΚΥΑ 98012/2001/95 (ΦΕΚ 
40Β/19.01.1996).  

 Της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ1312/24.08.2011) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Των ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β/22.12.03), Η.Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 
383Β/28.03.2006) και 114218/97 (ΦΕΚ 1016Β/17.11.97) για τη διαχείριση απορριμμάτων.  

 Του Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ75Α/05.03.04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 
μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».  

 
Γ4. Θόρυβος 

Για την στάθμη θορύβου και δονήσεων ισχύουν οι ειδικές οριακές τιμές σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις: 

 Ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κυκλοφοριακού θορύβου ορίζονται στην ΚΥΑ οικ. 211773/27.04.2012 
(ΦΕΚ 1367Β)  

 Κατά την διάρκεια κατασκευής υποδομών και εγκαταστάσεων ισχύουν οι δεσμεύσεις για τα 
μηχανήματα που καθορίζονται στη ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418Β/01.10.2003), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με τη ΚΥΑ 9272/471/02.03.2007 (ΦΕΚ 286/Β/ 02.03.2007).  

 Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός να φέρει έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή της στάθμης 
του εκπεμπόμενου θορύβου σύμφωνα με την ΚΥΑ 69001/1921/1988 (ΦΕΚ751Β/18.10.1988) 
«Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών 
εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλληση, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των 
φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών».  
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 Για τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου εργοταξίων και εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν 
τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του Π.Δ. 1180/81 (293/Α/06-10-1981) ή από τις εκάστοτε εν 
ισχύ σχετικές διατάξεις 

 Κ.Υ.Α. υπ΄αρ. 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 570/Β) «Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής 
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79//113/ΕΟΚ, 
81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ». 

 Υ.Α. 765/91 (ΦΕΚ 81/Β/21-2-91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των 
υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητικών γαιών, των φορτωτών και 
εκφορτωτών-εκσκαφέων», όπως έχει τροποποιηθεί με την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (ΦΕΚ 295Β/97). 

 Για το θόρυβο από εξοπλισμό εξωτερικών χώρων ισχύει η Οδηγία 2000/14/ΕΕ. 
 
 
Δ. ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. 
 
Δ1. Γενικές ρυθμίσεις 
 

1) Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση 
των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων.  

2) Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την 
παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς και τη γνωστοποίηση του ονόματός του στην 
περιβαλλοντική αρχή. Τα προσόντα του υπευθύνου για την επίβλεψη της λειτουργίας και της συντήρησης 
της ΕΕΛ να είναι σύμφωνα με το Π.Δ. 274/97, όπως ισχύει. 

3) Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης 
διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής αναφοράς 
στους συγκεκριμένους όρους του έργου ή της δραστηριότητας, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του 
άρθρου 2 της οικ. 48963/5.10.12 απόφασης Υπουργού & Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ. 

4) Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αντιμετώπισης και 
αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του 
αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.  

5) Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου θα πρέπει να χορηγηθούν προηγουμένως 
όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις και συγκεκριμένα να τηρηθούν οι 
νόμιμες και προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή 
εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία των έργων, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν 
χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.   

6) Δεν θα κατασκευαστεί καμία εγκατάσταση επί του αιγιαλού και της παραλίας. 

7) Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή 
τις εγκεκριμένες μελέτες. Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας 
(πρόληψη και πυρόσβεση) καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές και 
κτίρια, κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, όπου απαιτείται.  

8) Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση του έργου να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή 
να έχει τις απαραίτητες άδειες. Σε περίπτωση υδροδότησης μέσω γεώτρησης ή άλλου υδάτινου πόρου, ο 
φορέας του έργου να εφοδιαστεί με την απαιτούμενη άδεια χρήσης νερού σύμφωνα με την ΚΥΑ 
οικ.146896/14 (ΦΕΚ 2878 Β/27-10-2014 - διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 3142 Β/21-11-14) από τη Δ/νση 
Υδάτων Ιονίου της ΑΔΠΔΕΙ και να τηρεί του όρους και της προϋποθέσεις της προαναφερθείσας άδειας.  
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9) Να τοποθετηθεί σύστημα προστασίας των εγκαταστάσεων από πτώση κεραυνών που δεν θα 
συνδέεται με τη γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης ούτε με κανένα τμήμα των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. 

10) Οι επιβαλλόμενοι με την παρούσα απόφαση όροι, εκτός από τον κύριο του έργου αφορούν:  

 Τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την ολοκλήρωση της κατασκευής και της λειτουργίας 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.  

11) Να εξασφαλιστεί η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής περιμετρικά της έκτασης ανάπτυξης 
του έργου και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων και εκπλύσεων 
υλικών. Για την αντιπλημμυρική προστασία της ζώνης επιρροής του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
ομαλή ροή των όμβριων υδάτων, με την κατάλληλη μελέτη, ένταξη στο σχεδιασμό και κατασκευή όλων 
των απαραίτητων προς τούτο τεχνικών έργων.  

12) Το γήπεδο της ΕΕΛ θα πρέπει να έχει περίφραξη και κεντρική πύλη εισόδου που να κλειδώνει με 
ασφάλεια, για την αποφυγή άτυπων επισκέψεων αναρμόδιων ατόμων απουσία του εργαζόμενου 
προσωπικού καθώς και για την αποφυγή βανδαλισμών.  

13) Να πραγματοποιηθούν κατάλληλα έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου με το λιγότερο 
παρεμβατικό κόστος για τη βελτίωση της αισθητικής του χώρου (π.χ. φυτεύσεις, ζώνες δενδροφύτευσης 
για την οπτική απομόνωση του χώρου από τις παρακείμενες εκτάσεις, κ.λπ.). Η φύτευση θα πρέπει να 
γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συντελεί στην ηχητική και οπτική απομόνωση της εγκατάστασης και να 
λειτουργεί ως ανεμοφράκτης για την παρεμπόδιση της μεταφοράς σταγονιδίων (φορέων επικίνδυνων 
μικροοργανισμών).  

14) Οι τυχόν κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις να είναι μορφολογικά, αισθητικά και λειτουργικά 
ενταγμένες στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 

15) Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας του απασχολούμενου 
προσωπικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

16) Απαγορεύεται η χρήση των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων χωρίς άδεια για πάσης φύσεως 
εργασίες, αποθήκευση βοηθητικών υλών, αποβλήτων και μηχανημάτων. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται 
καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).  

17) Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους 
χώρους.  

18) Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.  

19) Να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας από τα ρέματα, όπως ορίζονται από την κείμενη 
νομοθεσία και ειδικότερα από το άρθρο 9 του Ν.4258/14 και το άρθρο 6 του Κτριοδομικού Κανονισμού, 
όπως ισχύει.  

20) Οι δαπάνες των εργασιών προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος θα 
συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό με τον οποίο δημοπρατείται το έργο. 

21) Ένα πλήρες εγκεκριμένο αντίγραφο της ΜΠΕ του έργου καθώς και η παρούσα απόφαση 
περιβαλλοντικών όρων να τηρούνται στα γραφεία της επιβλέπουσας του έργου υπηρεσίας προς χρήση 
κάθε ενδιαφερομένου. Όμοιο αντίγραφο να τηρείται στα γραφεία του εργοταξίου κατασκευής του έργου. 

 
Δ2. Φάση κατασκευής του έργου 
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22) Ο φορέας του έργου οφείλει να ακολουθήσει τις διαδικασίες που καθορίζονται στο Ν. 3028/2002 
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153Α΄) όπως 
εκάστοτε ισχύει. Δεκαπέντε ημέρες (15) πριν την έναρξη των εργασιών, ο φορέας του έργου να 
ειδοποιήσει εγγράφως τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες (Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας - 
Λευκάδας. Σε περίπτωση που συναντηθούν ευρήματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος οι εργασίες να 
συνεχισθούν μόνο μετά από άδεια της υπηρεσίας. 

23) Η δαπάνη για την παρακολούθηση των εργασιών, για τις απαιτούμενες ανασκαπτικές εργασίες 
καθώς και για το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του έργου σύμφωνα με το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002). Όταν η δαπάνη αυτή 
υπερβεί το 10% του προϋπολογισμού του έργου απαιτείται μετά από σχετικό ερώτημα της αρμόδιας 
υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ. έγγραφη δήλωση του φορέα του έργου ότι επιθυμεί την συνέχισή της. 

24) Προ της έναρξης των εργασιών θα πρέπει να υποβληθούν στις συναρμόδιες εφορείες 
αρχαιοτήτων ολοκληρωμένες μελέτες με αναλυτικό και πλήρη σχεδιασμό των επιμέρους έργων. 

25) Να εξασφαλιστεί η μη απόρριψη υλικών εκσκαφής καθώς και κατασκευής (περίσσεια 
σκυροδέματος κλπ.) και άλλων υλικών (ορυκτέλαια κλπ.) σε περιοχές πολυετούς βλάστησης, σε ρέματα 
και σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός από οργανωμένους και νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους  

26) Το εργοτάξιο να εγκατασταθεί εάν είναι δυνατό μέσα στο υφιστάμενο γήπεδο του έργου και σε 
κάθε περίπτωση μακριά από οικολογικά ευαίσθητες ζώνες.  

27) Οι εγκαταστάσεις και οι εργασίες που προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασμό του έργου σε 
στάδιο που έπεται της έκδοσης της ΑΕΠΟ, όπως εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αποθεσιοθάλαμοι, κλπ., 
εγκρίνονται με την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) κατά τα 
προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του Ν. 4014/2011. 

28) Το εργοτάξιο του έργου (αν απαιτηθεί και αν εγκατασταθεί εκτός γηπέδου ΕΕΛ) θα πρέπει να 
αποτυπωθεί – χωροθετηθεί σε τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο θα συνοδεύεται με πλήρη περιγραφή του 
εργοταξιακού χώρου (με στοιχεία για την έκταση που θα καταλαμβάνει, τις υποδομές που θα φιλοξενεί, 
την χρήση νερού, τη διάθεση λυμάτων, τη διαχείριση ορυκτελαίων και απορριμμάτων κλπ) και θα 
υποβληθεί για αξιολόγηση και έγκριση στην Υπηρεσία μας (Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη – ΤΕΠΕΜ, 
σύμφωνα με τα αρ.7 και 11 του Ν.4014/2011). Πέραν των ανωτέρω, θα γίνει περιγραφή της λειτουργίας 
του εργοταξίου που θα περιλαμβάνει το ωράριο, τη διαχείριση όχλησης από θόρυβο και σκόνη και 
οπωσδήποτε τον τρόπο κίνησης (ασφάλεια) των μηχανημάτων από και προς το έργο. 

29) Να διατηρηθεί η υπάρχουσα βλάστηση όσο το δυνατό περισσότερο. Η χωροθέτηση των 
εγκαταστάσεων θα είναι σε συμφωνία με το ανάγλυφο. Τα προϊόντα των εκσκαφών θα διατηρηθούν κατά 
το δυνατόν εντός του γηπέδου ώστε να χρησιμοποιηθούν για επανεπιχώσεις και για τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου.  

30) Τα υλικά κατασκευής θα αποθηκεύονται κατάλληλα ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα 
διασκορπισμού τους στο περιβάλλον.  

31) Να λαμβάνονται μέτρα μείωσης του θορύβου στις εγκαταστάσεις της μονάδας π.χ των αντλιών 
ώστε να μειώνεται η όχληση της πανίδας στη γύρω περιοχή. 

32) Για τυχόν επεμβάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα πρέπει προηγουμένως να έχει 
χορηγηθεί η απαιτούμενη από το Ν. 998/79 (ΦΕΚ 523/Β/1979) έγκριση επέμβασης 

33) Απαγορεύεται η διέλευση των φορτηγών αυτοκινήτων από κατοικημένες και τουριστικές περιοχές 
τις ώρες κοινής ησυχίας. 

34) Θα πρέπει να γίνεται συχνή διαβροχή των χώρων και των υλικών ώστε να περιοριστεί η έκλυση 
σκόνης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής. 

35) Να διαβρέχεται το χρησιμοποιούμενο τμήμα του δρόμου πλησίον του έργου για να περιορίζονται 
όσο το δυνατόν οι εκπομπές σκόνης. 
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36) Η λειτουργία των μηχανημάτων που εργάζονται στο χώρο να γίνεται με προσεκτικούς χειρισμούς 
ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης. 

37) Τα υλικά εκσκαφών που αποθηκεύονται προσωρινά στο εργοτάξιο μέχρι να γίνει η τελική διάθεση 
τους να καλύπτονται με πλαστικά φύλλα. Το μέτρο αυτό ισχύει για περίοδο ισχυρών ανέμων αλλά και για 
την περίοδο των βροχών καλύπτοντας και την προστασία των επιφανειακών υδάτων της περιοχής. 

38) Απαιτείται καλή στεγάνωση του γηπέδου της ΕΕΛ με πιθανή γενική εκσκαφή και στρώση 
αργιλικού εδαφικού υλικού με κατάλληλη συμπίεση.  

39) Οι δεξαμενές να κατασκευαστούν με αυξημένο έλεγχο μη ρηγμάτωσης και επιμελημένη 
κατασκευή ώστε να αποκλεισθούν τυχόν διαρροές κατά τη λειτουργία.   

40) Η κατασκευή της σύνδεσης των δεξαμενών μεταξύ τους και απαγωγής των επεξεργασμένων προς 
τον αγωγό διάθεσης να γίνει με αυξημένες απαιτήσεις στεγανότητας. 

41) Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς αδρανών υλικών ή εκχωμάτων προς διάθεση να φέρουν ειδικό 
κάλυμμα σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις. 

42) Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου. Κάθε είδους απορρίμματα, 
άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια, να συλλέγονται και να απομακρύνονται από το χώρο των 
έργων και η διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

43) Επιβάλλεται η χρησιμοποίηση μηχανημάτων εφοδιασμένων με πιστοποιητικά εκπομπών θορύβου 
τύπου CE όπως επίσης και τα χωματουργικά και δομικά μηχανήματα του έργου να πληρούν τις σχετικές 
διατάξεις που καθορίζουν τα επιτρεπτά όρια θορύβου και αέριων εκπομπών αντίστοιχα.  

44) Να γίνεται τακτικός έλεγχος και καθαρισμός των εγκαταστάσεων και συντήρηση του Η/Μ 
εξοπλισμού. 

45) Να γίνει οριοθέτηση της έκτασης επέμβασης του έργου μέσω κατάλληλης περίφραξης, ώστε να 
μην είναι δυνατή η διέλευση εντός του εργοταξίου αναρμόδιων ατόμων και να διασφαλίζεται η 
πραγματοποίηση των εργασιών εντός του περιφραγμένου χώρου.  

46) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των διερχόμενων από την περιοχή του 
έργου από τους κινδύνους, που τυχόν θα δημιουργηθούν από την κατασκευή και λειτουργία του, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης σήμανσης (ημερήσιας και νυκτερινής) σκαμμάτων επί και εγγύς 
οδών και της περίφραξης των έργων, τοποθέτηση προσωπικού ως παραστάτη με χρήση ερυθρών 
σημαιών κατά τη διάρκεια των εργασιών, προκειμένου να προειδοποιούνται έγκαιρα και αποτελεσματικά οι 
πεζοί και οι οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων.  

47) Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την 
περίπτωση πυρκαγιάς από την λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κλπ και για την ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες εκτάσεις/κτίρια.  

48) Στα σημεία διασταύρωσης αγωγών με υδατορέματα ή όδευσης αυτών εντός της ευρείας κοίτης 
τους θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν επέρχεται μείωση της παροχετευτικότητάς τους έναντι της 
υφιστάμενης κατάστασης.  

49) Η ποιότητα των εργασιών κατασκευής και οι προδιαγραφές των ενσωματωμένων υλικών πρέπει 
να είναι σύμφωνες με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις 
προδιαγραφές των σωληνώσεων των δικτύων θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της Υ.Α. οικ. 
14097/757/12.  

50) Απαγορεύεται η χρήση υλικών αμιάντου/αμιαντοτσιμέντου σύμφωνα με την ΥΑ 82/2003 (ΦΕΚ 
1045 Β΄) όπως ισχύει.  

51) Τα αδρανή και γαιώδη υλικά που χρειάζονται για την κατασκευή του έργου, θα πρέπει να 
προέρχονται από τα προϊόντα εκσκαφών του ή να εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούσες 
εγκαταστάσεις (π.χ. λατομεία, μάντρες οικοδομικών υλικών, σπαστηριοτριβεία, μονάδες επεξεργασίας 
ΑΕΚΚ κ.λπ.).  
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52) Η προσωρινή απόθεση των υλικών προς χρήση στο έργο ή των προερχόμενων από εκσκαφές του 
να γίνεται αποκλειστικά εντός της ζώνης κατάληψής του. Καμία απόθεση, έστω και προσωρινή, καθώς και 
καμία διάθεση πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται σε 
κοίτες υδατορεμάτων, σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε αρχαιολογικούς χώρους, εκτός από τις 
περιπτώσεις έργου που υλοποιείται εντός των ως άνω χώρων και τα εν λόγω υλικά αποτίθενται 
προσωρινά στην άμεση γειτονία του μετώπου εργασιών του.  

53) Σε περίπτωση ατυχηματικής ρύπανσης από οχήματα απασχολούμενα στην κατασκευή του έργου, 
θα πρέπει να διενεργείται άμεσος καθαρισμός, με ευθύνη του ρυπαίνοντος και υπό την επίβλεψη του 
φορέα του έργου.  

54) Για την άμεση αντιμετώπιση ατυχημάτων με πιθανότητα ρύπανσης, κάθε εργοταξιακό μέτωπο θα 
πρέπει να διαθέτει σε ετοιμότητα κατάλληλα υλικά π.χ. διάφορα ειδικά ελαιοδεσμευτικά ή συναφή χημικά 
προϊόντα, πριονίδι.  

55) Τα τυχόν απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου να συλλέγονται σε 
κατάλληλους χώρους εντός του εργοταξίου ή/και σε κατάλληλους περιέκτες, εφαρμόζοντας διαλογή των 
ειδών και υλικών στην πηγή.  

56) Η διαχείριση των προερχόμενων από το έργο πλεοναζόντων χωματουργικών υλικών, εκχωμάτων 
και εν γένει μη επικινδύνων αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις θα πραγματοποιείται 
σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/ Ε103/2011 (ΦΕΚ 1312Β΄) και το άρθρο 40 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 
249Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν, πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης κ.ά., όπως εξειδικεύονται στην 
Εγκύκλιο οικ.4834/25-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΨ0-Ξ90) του Υ.Π.Ε.Κ.Α., όπως εκάστοτε ισχύει.  

57) Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλοι κάδοι για τη συλλογή των αστικών 
απορριμμάτων. Τα απόβλητα αυτά είτε θα παραλαμβάνονται από απορριμματοφόρα οχήματα του οικείου 
ΟΤΑ, εφόσον εξυπηρετείται η περιοχή του έργου, είτε θα μεταφέρονται στο πλησιέστερο σημείο 
συλλογής απορριμμάτων του οικείου ΟΤΑ.  

58) Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαρροών στη θάλασσα, που 
ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση, σε περίπτωση βροχοπτώσεων λόγω της μεταφοράς / παράσυρσης 
υλικών στον παρακείμενο θαλάσσιο χώρο, είτε σε περίπτωση πιθανών βλαβών του συστήματος από τους 
χώρους των εγκαταστάσεων (εργοτάξιο, αγωγοί κ.λπ.).  

59) Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου: 

 Να απομακρυνθούν άμεσα οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις και να αποκατασταθεί 
πλήρως το σύνολο των εργοταξιακών χώρων.  

 Να απομακρυνθεί το σύνολο των τυχόντων πλεοναζόντων υλικών και να διαχειριστεί κατάλληλα 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 Να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος του εργοταξίου.  

60) Ο φορέας οφείλει να εφοδιαστεί με την σχετική άδεια επιφανειακής διάθεσης στο παρακείμενο 
υδατόρεμα στη θέση Διχάλι – Σχίζα εκτός οικισμού και εκτός ζώνης Τ.Κ. Κατωμερίου του Δήμου 
Μεγανησίου πριν την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης. 
 
Δ3. Φάση λειτουργίας του έργου 

61) Να γίνεται συστηματική παρακολούθηση (monitoring) της ποιότητας των εκροών του βιολογικού 
καθώς και της περιοχής του αποδέκτη, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της ελληνικής και κοινοτικής 
νομοθεσίας περί αποβλήτων και σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο περιβαλλοντικής παρακολούθησης 
της ΜΠΕ.  

62) Για τα υγρά απόβλητα, να τηρούνται σε κάθε περίπτωση τα όρια διάθεσης που αναφέρονται στην 
κείμενη νομοθεσία 

ΑΔΑ: 60Υ6ΟΡ1Φ-ΣΦΠ



   

Σελίδα 17 από 27 
 

63) Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την 
απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων επέμβασης. 

64) Για λόγους αποφυγής δημιουργίας δυσοσμιών, αλλά και για λόγους υγιεινής, επιβάλλεται ο 
σχολαστικός καθαρισμός όλων των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων των Ε.Ε.Λ. και ιδιαίτερα των 
τοιχωμάτων των φρεατίων και των διαφόρων δεξαμενών στα οποία επικάθονται στερεά και δημιουργούν 
αναερόβιο στρώμα.  

65) Κατά τη λειτουργία του δικτύου και των εργασιών συντήρησης / αποκατάστασης να τηρούνται 
όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης 
νομοθεσίας. 

66) Απαγορεύεται αυστηρά η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων / υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε 
στεγασμένους χώρους. 

67) Να τηρούνται τα όρια που ορίζονται στην Υ.Α. οικ.1811 (ΦΕΚ 3322/Β/30-12-2011) «Ορισμός 
ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών 
ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 
39626/2208/Ε130/2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2075/Β/2009)», με την επιφύλαξη των ορίων και μέτρων που τίθενται 
στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης για το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας ΥΔ04. 

68) Να γίνεται περιοδική συντήρηση των εγκαταστάσεων της μονάδας, των αγωγών μεταφοράς των 
επεξεργασμένων και των αντλιοστασίων, κυρίως στις δεξαμενές και στα φρεάτια, ώστε να αποφεύγονται 
τυχόν διαρροές λυμάτων προς τον υπόγειο υδροφορέα και τα επιφανειακά νερά της περιοχής. 

69) Τα εσχαρίσματα, τα λίπη και η άμμος που θα συλλέγονται στη φάση της προεπεξεργασίας των 
λυμάτων θα συγκεντρώνονται σε κλειστά δοχεία και θα διατίθενται σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης 
απορριμμάτων, ώστε να μην δημιουργούνται εστίες συγκέντρωσης εντόμων, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς 
μήνες.  

70) Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης καθώς και στη 
συντήρηση και λειτουργία της εγκατάστασης καθώς και στους κινδύνους που εγκυμονούν.  

71) Να αποκλείεται η επαφή των εργαζομένων με τα λύματα και τα στερεά απόβλητα που 
προκύπτουν από την επεξεργασία τους (εσχαρίσματα, ιλύς κ.λπ.).  

72) Τυχόν στραγγίσματα των εσχαρισμάτων να οδηγούνται στην πρωτοβάθμια επεξεργασία. 
Αποκλείεται η επαφή των εργαζομένων με αυτά. Τυχόν κακοσμίες κατά την αποθήκευση, να 
καταπολεμούνται με χλωροάσβεστο. 

73) Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των οσμών είναι απαραίτητος ο σωστός υδραυλικός 
σχεδιασμός της εγκατάστασης και η ορθή λειτουργία και συντήρησή της. Στις επιμέρους μονάδες της 
Ε.Ε.Λ. όπου εντοπισθεί πιθανή δημιουργία δυσοσμιών, η παρακολούθηση θα είναι συνεχής και 
προσεκτική. Απαραίτητος είναι και ο συχνός καθαρισμός της εγκατάστασης καθώς και η συνεπής 
συντήρηση και εφαρμογή του κώδικα λειτουργίας των έργων που θα ελαχιστοποιεί την πιθανότητα 
αστοχίας του εξοπλισμού. Ακόμη θα γίνεται προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού από εξειδικευμένο 
προσωπικό με επαρκή όργανα και μέσα. 

74)  Για την αντιμετώπιση έκλυσης σταγονιδίων, οι χώροι στους οποίους αναμένεται να υπάρχει 
έκλυση σταγονιδίων, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από την 
περιοχή όπου βρίσκονται συχνά εργαζόμενοι. 

75) Τα παραπροϊόντα της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, δηλαδή η αφυδατωμένη και πλήρως 
σταθεροποιημένη λάσπη, τα εσχαρίσματα και η άμμος από τη Μονάδα Προεπεξεργασίας λυμάτων θα 
μεταφέρονται με ευθύνη του Δήμου προς τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της περιοχής ή 
σε άλλον κατάλληλο χώρο ο οποίος θα υποδειχθεί από τις αρμόδιες αρχές και η διέλευση των φορτηγών 
θα γίνεται εκτός κατοικημένων περιοχών. 
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76) Αποκλείεται η απευθείας διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στο «έδαφος» για την 
επαναφόρτιση, εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα καθώς και η διάθεση αυτών μέσω 
γεωτρήσεων εισπίεσης κατ’ ευθείαν στον υδροφόρο ορίζοντα. 

77) Για τη σωστή λειτουργία της μονάδας απαιτούνται τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι, επίβλεψη 
χειρισμών από επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό καθώς και μόνιμη απασχόληση εξειδικευμένου 
προσωπικού για τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης. Ο φορέας λειτουργίας του έργου να 
είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη ειδικευμένου προσωπικού και μέσων για την παρακολούθηση της 
λειτουργίας, την συντήρηση και τον έλεγχο της απόδοσης του έργου, με στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

78) Η κίνηση των βυτιοφόρων και το χρονοδιάγραμμα μεταφοράς των βοθρολυμάτων ή της υδαρούς 
λάσπης (περίσσειας ιλύος) να ρυθμίζεται με ευθύνη του φορέα του έργου και με σκοπό να 
ελαχιστοποιούνται οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η όχληση των κατοίκων. Το δρομολόγιο 
των ως άνω οχημάτων θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού να μην διέρχεται από κατοικημένες περιοχές 
καθώς και να μην εκετελείται σε ώρες κοινής ησυχίας.  

79) Τα βοθροφόρα οχήματα που εξυπηρετούν το έργο να διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με 
τα όρια εκπομπών αέριων ρύπων. 

80) Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/2012), απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η 
απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων στο περιβάλλον τόσο στη φάση 
κατασκευής όσο και στη φάση λειτουργίας της ΕΕΛ, σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. Κατά 
προτεραιότητα ισχύει η ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων στα απόβλητα: 

α. Πρόληψη, 

β. Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, 

γ. Ανακύκλωση, 

δ. Άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και 

ε. Διάθεση. 

81) Τα αστικά στερεά απορρίμματα (Α.Σ.Α.) που παράγονται, να συλλέγονται και να απομακρύνονται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, με ευθύνη του οικείου ΟΤΑ. 

82) Απαιτείται η λήψη κατάλληλων μέτρων, για την αποφυγή διαρροών στη θάλασσα, οι οποίες 
ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση, δεδομένου ότι η μονάδα βρίσκεται πλησίον αυτής. 

83) Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα, να παραδίδονται, κατόπιν σχετικής σύμβασης, σε φορέα/εργολάβο, 
ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον 
τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Κατόπιν τούτου, η εταιρεία να διαθέτει τις Αποφάσεις Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών των εκάστοτε αποδεκτών καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά. 

84) Ο καθαρισμός των φίλτρων της μονάδας να πραγματοποιείται με φυσικές μεθόδους και οχι με τη 
χρήση χημικών ουσιών. Σε περίπτωση όπου για λόγους ασφαλείας θα γίνει χρήση χημικών ουσιών, θα 
κατασκευαστεί δεξαμενή όπου θα είναι δυνατός ο χημικός καθαρισμός και στην συνέχεια τα κατάλοιπα θα 
οδηγούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας τους.  

85) Απαγορεύεται η διάθεση των εκπλυμάτων από τον καθαρισμό των διατάξεων της ΕΕΛ στο έδαφος 
και σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη αλλά και η διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων και της ιλύος 
σε οποιοδήποτε αποδέκτη ή με οποιανδήποτε άλλο τρόπο πέραν των ρητά προαναφερθέντων στην 
παρούσα απόφαση.  

86) Απαγορεύεται ρητώς η διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε οποιαδήποτε φυσικό 
αποδέκτη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από ελέγχους ότι τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα δεν τηρούν 
τις απαιτήσεις ποιότητας για τις οριζόμενες χημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους, λόγω ανεπάρκειας 
της σχεδιαζόμενης μεθόδου επεξεργασίας, ο φορέας λειτουργίας της ΕΕΛ, υποχρεούται να προβεί στη 
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λήψη των απαιτούμενων πρόσθετων μέτρων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και στην τροποποίηση 
της ΜΠΕ και της σχετικής αδειοδότησης.  

87) Τα στερεά, η άμμος και τα λίπη που συλλέγονται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να συλλέγονται, απομακρύνονται και υπόκεινται σε κατάλληλη διαχείριση 
είτε από τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής αποβλήτων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β΄) και στο Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α΄), όπως εκάστοτε 
ισχύουν.  

88) Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ΚΥΑ 50910/2727/03 όπως ισχύει και του Ν.4042/12 και τις τεχνικές προδιαγραφές της ΚΥΑ οικ. 
114218/97. Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε 
φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων 
και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή 
αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού 
αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του.  

89) Η διαχείριση των αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01, όπως 
ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε κατηγορία 
Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:  

 Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να 
παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη 
εγκατάσταση. Για τη διευκόλυνση της διάκρισης των αποβλήτων συσκευασίας, προκειμένου να 
ακολουθείται η ορθή διαδικασία διαχείρισής τους, ο φορέας του έργου δύναται να κάνει χρήση 
του Παραρτήματος της ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 286Β΄) όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 
54461/1779/Ε.103/13 (ΦΕΚ 2500Β΄) και ισχύει.  

 Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), των 
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών 
οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ΚΥΑ ΗΠ/23615/651/Ε103/14, της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 και του ΠΔ 109/04 
αντίστοιχα, όπως ισχύουν. ΑΗΗΕ που περιέχουν PCB (π.χ. σε πυκνωτές ή μετασχηματιστές που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο της ΚΥΑ 18083/1098/Ε.103/03) θα πρέπει να διαχειρίζονται ως 
επικίνδυνα απόβλητα και σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις της ΚΥΑ 7589/731/00 και της ΚΥΑ 
18083/1098/Ε.103/03.  

 Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) και πλέον σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 4γ «Απόβλητα 
Έλαια» να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να 
φυλάσσονται εντός της μονάδας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Η.Π.24944/1159/06 
όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε 
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα 
την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 όπως ισχύει. 
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4042/12 απαγορεύεται η διασυνοριακή αποστολή αποβλήτων 
ελαίων από την επικράτεια της χώρας σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης στο 
εξωτερικό, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό η επεξεργασία με αναγέννηση (R9) να πραγματοποιηθεί 
στη χώρα. Απαγορεύεται η διάθεση χρησιμοποιημένων λιπαντικών – ελαίων, καυσίμων και 
γαλακτωμάτων στο έδαφος, στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και καθώς στο δίκτυο 
αποχέτευσης.  

 Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκης διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) ή / και 
των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων (ΑΚΜ) θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο ΠΔ 116/04.  

 Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10, όπως ισχύει.  
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 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ 
13588/725/06, 24944/1159/06, οικ. 62952/5384/16 και τον Ν. 4042/12, όπως ισχύουν. Ως 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων στη συγκεκριμένη περίπτωση νοείται μόνο η 
συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της 
προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση 
επεξεργασίας αποβλήτων. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται σε κατάλληλα 
στεγανά δοχεία και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς 
επικίνδυνων αποβλήτων. Στην περίπτωση που πραγματοποιείται συγκέντρωση αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης 
αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών, 
να φυλάσσονται κατάλληλα συσκευασμένα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του ΕΕΛ, ο 
οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφ. 2 της ΚΥΑ 24944/1159/06, όπως 
εκάστοτε ισχύει.  

90) Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την 
παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης. Προκειμένου για 
επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και 
μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/06. Να 
τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας. 

91) Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών και 
σκόνης. Ειδικότερα για την αντιμετώπιση της εκπομπής δυσάρεστων οσμών θα πρέπει:  

i. Να γίνεται όποτε αυτό απαιτείται απομάκρυνση των στερεών, των λιπών και των επιπλεόντων αφρών 
από τις σηπτικές δεξαμενές για να αποφευχθεί η δημιουργία δυσοσμιών και άλλων προβλημάτων.  

ii. Η παραγόμενη λάσπη και τα λίπη να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να γίνεται έγκαιρη και 
τακτική αποκομιδή τους.  

iii. Να γίνεται τακτικός καθαρισμός των τοιχωμάτων των δεξαμενών και των φρεατίων.  

iv. Οι μεμβράνες πρέπει να είναι πλήρως κλειστές και συνδεδεμένες με σύστημα απόσμησης για να μη 
διαφεύγουν οσμές στον περιβάλλοντα χώρο.  

v. Να υπάρχει πρόβλεψη και κατάλληλες εφεδρείες στο εξοπλισμό σε περίπτωση δυσλειτουργίας της 
εγκατάστασης για εναλλακτική επεξεργασία των λυμάτων. Πρέπει να διασφαλίζεται εφεδρική 
ηλεκτροπαραγωγή και εφεδρεία 100% για τις ανλίες τους φυσητήρες και τους αναδευτήρες της 
εγκατάστασης. 

92) Σε περίπτωση αστοχίας του έργου, θα γίνεται μεταφορά των λυμάτων στην πλησιέστερη ΕΕΛ. Η 
αποκατάσταση των βλαβών να είναι άμεση και χωρίς αναίτια καθυστέρηση.  

93) Ο φορέας του έργου οφείλει να ειδοποιεί άμεσα το Τμ. Περιβ/ντος & Υδροοικ. Π.Ε. Λευκάδας σε 
κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση στον αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων. Εφόσον το 
επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε δυσλειτουργία της μονάδας, ο φορέας του έργου οφείλει να 
γνωστοποιεί στην Υπηρεσία αυτή 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 του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, 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 οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς 
και των Δ/νσεων των συναρμόδιων Υπουργείων.  

94) Ο φορέας του έργου, υποχρεούνται να λαμβάνει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα και μέτρα 
αποκατάστασης του υδάτινου περιβάλλοντος, κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 148/09 (ΦΕΚ 190Α΄), όπως ισχύει. 
Σε περίπτωση που το έργο προκαλέσει ζημία ή άμεση απειλή ζημίας στα υδατικά συστήματα κατά 
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παράβαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την προστασία και διαχείριση των 
υδάτων, ο φορέας του έργου φέρει ευθύνη, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ148/09 αναφορικά 
με την περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον.  

95) Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων, να υπάρχει φρεάτιο 
δειγματοληψίας πριν από την είσοδό τους στον αγωγό διάθεσης. 

96) Να γίνεται τακτικός έλεγχος της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων στην περιοχή εκβολής του 
υδάτινου αποδέκτη. 

97) Σύμφωνα με την ΚΥΑ Ε1β.221/65(ΦΕΚ 138Β/24-2-65) Υγειονομική διάταξη για την διάθεση 
λυμάτων σε ξηρά ή διαλείπουσας ροής ρέματα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη και ανεμπόδιστη 
ροή των λυμάτων, η αποφυγή δημιουργίας στάσιμων νερών και η άρση ουσιών που μπορεί να 
προκαλέσουν οχλήσεις. Ο Δήμος Μεγανησίου οφείλει να συντηρεί τον υδάτινο αποδέκτη, όπου θα 
διατίθενται τα επεξεργασμένα απόβλητα 

98) Να τηρείται κατ’ ελάχιστο το πρόγραμμα περιβαλλοντικών ελέγχων τόσο στις εγκαταστάσεις όσο 
και στο παρακείμενο φυσικό περιβάλλον (ρέμα, θάλασσα κτλ) που προβλέπεται στο κεφ. 11 της ΜΠΕ.  

 

99) ΟΡΟΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΧΕΤ.65 

 
          όροι και προϋποθέσεις που αφορούν στην επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων 
της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της μονάδας:     
 Καθώς σύμφωνα με την ΜΠΕ : 

      1)  η εκροή θα διατίθεται σε επιφανειακό αποδέκτη 
        2)  δεν δίνονται ακριβή στοιχεία ως προς την δυνατότητα του επιφανειακού αποδέκτη για την 
διήθηση του συνόλου των επεξεργασμένων εκροών, με αποτέλεσμα να υφίσταται το ενδεχόμενο 
κατάληξης τους είτε στην παρακείμενη παραλία(για την οποία επίσης δεν δίνονται στοιχεία στην 
μελέτη ως προς την επισκεψιμότητα της ),είτε στο προαναφερόμενο παράκτιο υδατικό σύστημα 
,θεωρούμε ότι ο σχεδιασμός της Ε.Ε.Λ. θα πρέπει να αναβαθμιστεί ώστε τα επεξεργασμένα λύματα 
στην έξοδο της Ε.Ε.Λ. να καλύπτουν τις παρακάτω προδιαγραφές του άρθρου 6  της με αρ. 
145116/02-02-2011 (ΦΕΚ Β’354/2011) Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Τα όρια των μικροβιολογικών, 
συμβατικών και χημικών παραμέτρων για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων 
στην έξοδο της Ε.Ε.Λ. σύμφωνα με το (1) σχετικό είναι: 

Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο 
(BOD5) 

≤ 10 mg/l για το 80% των δειγμάτων 

Ολικά Αιωρούμενα στερεά (ΤSS) ≤ 2 mg/l για το 80% των δειγμάτων 
Ολικά κολοβακτηρίδια (TC) ≤ 2 /100 ml, για το 80% των δειγμάτων            

και 
  ≤ 20 /100 ml, για το 95% των δειγμάτων 

Ολικό Άζωτο 
Αμμωνιακό Άζωτο 

≤15 mg/l 
≤2 mg/l 

Θολότητα (NTU) ≤ 2 διάμεση τιμή 
Υπολειμματικό χλώριο     ≥2 mg/l 

 
 
Ελάχιστη απαιτούμενη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων 
Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
σύμφωνα με το (1) σχετικό είναι: 

Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο 
(BOD5) 

Ένα (1) δείγμα ανά μήνα λειτουργίας το πρώτο 
έτος και ένα (1) δείγμα ανά τρίμηνο 
λειτουργίας τα επόμενα έτη ,εφόσον 
αποδειχθεί το πρώτο έτος ότι το νερό πληροί 
τις απαιτήσεις  της ανώτατης επιτρεπόμενης 
συγκέντρωσης.  

Ολικά Αιωρούμενα στερεά (ΤSS) 
Ολικό Άζωτο 
Αμμωνιακό Άζωτο 

Ολικά κολοβακτηρίδια(TC) Τρία (3) δείγματα ανά εβδομάδα 
Υπολειμματικό χλώριο Συνεχώς 
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Θολότητα - Διαπερατότητα Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδα 
     
 Ως εναλλακτική λύση προτείνεται να εξετασθεί η δυνατότητα διάθεσης των 

επεξεργασμένων  
υγρών αποβλήτων  για άρδευση καλλιεργειών στην περιοχή κοντά στην θέση της Ε.Ε.Λ. 
κατά την «αρδευτική» περίοδο. Σε αυτή την περίπτωση η  επεξεργασία των λυμάτων και η 
επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων θα πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 4 παρ.1β  της με αρ. 145116/02-02-2011 ΚΥΑ(ΦΕΚ Β’354/2011), όπως ισχύει, για την 
άρδευση χωρίς περιορισμούς Τα όρια των μικροβιολογικών, συμβατικών και χημικών παραμέτρων για 
την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων στην έξοδο της Ε.Ε.Λ. σύμφωνα με το (1) 
σχετικό είναι: 

Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο 
(BOD5) 

≤ 10 mg/l για το 80% των δειγμάτων 

Ολικά Αιωρούμενα στερεά (ΤSS) ≤ 10 mg/l για το 80% των δειγμάτων 
Ολικά κολοβακτηρίδια (TC) ≤ 5 /100 ml, για το 80% των δειγμάτων             

και 
  ≤ 50 /100 ml, για το 95% των δειγμάτων 

Ολικό Άζωτο 
Αμμωνιακό Άζωτο 

≤15 mg/l 
≤2 mg/l 

Θολότητα (NTU) ≤ 2 διάμεση τιμή 
   Υπολειμματικό χλώριο     ≥2 mg/l 

 
  
Ελάχιστη απαιτούμενη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων 
Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
σύμφωνα με το (1) σχετικό είναι: 
 

Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5) Ένα (1) δείγμα ανά μήνα λειτουργίας το 
πρώτο έτος και ένα (1) δείγμα ανά τρίμηνο 

λειτουργίας τα επόμενα έτη ,εφόσον 
αποδειχθεί το πρώτο έτος ότι το νερό πληρεί 
τις απαιτήσεις  της ανώτατης επιτρεπόμενης 

συγκέντρωσης.  

Ολικά Αιωρούμενα στερεά (ΤSS) 
Ολικό Άζωτο 

         Αμμωνιακό Άζωτο 

Ολικά κολοβακτηρίδια(TC) Τρία (3) δείγματα ανά εβδομάδα 
Υπολειμματικό χλώριο Συνεχώς 

Θολότητα - Διαπερατότητα Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδα 
 

Όποια από τις προαναφερόμενες μεθόδους επεξεργασίας και διάθεσης  επιλεγεί θα 
πρέπει να ενημερωθεί ή να τροποποιηθεί αντίστοιχα η ΑΕΠΟ 

  
 Αρμόδιος φορέας για τη λειτουργία και συντήρηση της Ε.Ε.Λ. (Φορέας Παροχής), και 

Διαχείρισης του Ανακτημένου νερού είναι  ο Δήμος Μεγανησίου , ο οποίος και θα ορίσει τον 
υπεύθυνο λειτουργίας  της Ε.Ε.Λ. Τα στοιχεία του υπευθύνου λειτουργίας της ΕΕΛ θα 
αναγράφονται μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας του σε ευανάγνωστη πινακίδα στην μονάδα 
επεξεργασίας και θα κοινοποιηθούν στην Αδειοδοτούσα Αρχή 

 Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα καταγράφονται σε σελιδομετρημένο και θεωρημένο, 
από  

την Αδειοδοτούσα Αρχή , βιβλίο. Σε αυτό θα καταχωρούνται τα παραστατικά που θα αφορούν 
την απομάκρυνση της ιλύος της ΕΕΛ , και  την απομάκρυνση των  λυμάτων σε περίπτωση διακοπής 
λειτουργίας της μονάδας  έως την επαναλειτουργία της, καθώς και όλα τα συμβάντα κατά τη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων με τις  ενέργειες που έγιναν για την επαναφορά του συστήματος σε 
κανονική λειτουργία.  
   Η παραγόμενη ιλύς από την επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων να   απομακρύνεται  

μετά την σταθεροποίησης της από αδειοδοτημένο συλλέκτη ή νόμιμο βυτιοφόρο και να διατίθεται σε 
νομίμως υφιστάμενη εγκατάσταση για την επεξεργασία ή την τελική της διάθεση.  

 Η εγκατάσταση του βιολογικού να είναι προστατευόμενη με περίφραξη και ειδική σήμανση 
ώστε  

να εμποδίζεται η είσοδος αναρμόδιων προσώπων.   
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 Ο καθαρισμός των φίλτρων της μονάδας επεξεργασίας να πραγματοποιείται με φυσικές 
μεθόδους  

και όχι με την χρήση χημικών ουσιών. Σε περίπτωση όπου για λόγους ασφαλείας θα γίνει χρήση  
χημικών ουσιών, θα κατασκευασθεί δεξαμενή όπου θα είναι δυνατός ο χημικός καθαρισμός των 
μεμβρανών και στη συνέχεια τα κατάλοιπα  θα οδηγούνται  σε κατάλληλα αδειοδοτημένες 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας τους.  
 Ο Φορέας Διαχείρισης να διακόπτει τη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων προς 

επαναχρησιμοποίηση όταν δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της εκροής , όπως αυτές ορίζονται 
παραπάνω.  
 Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα αστοχίας της μονάδας θα  πρέπει να υπάρχει  

εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή  καθώς και εφεδρεία στο 100% για τις αντλίες , τους φυσητήρες  τους 
αναδευτήρες της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων καθώς και των αντλιών του αντλητικού 
συστήματος άρδευσης. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί στον σχεδιασμό της ΕΕΛ και η 
δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης των λυμάτων σε στεγανή δεξαμενή του βιολογικού, 
από όπου και θα απομακρύνονται με βυτιοφόρα οχήματα σε κατάλληλα αδειοδοτημένο 
φορέα διαχείρισης σε περίπτωση μη ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας ή 
σε περιόδους που οι ανάγκες για άρδευση είναι μικρότερες ή σε περιόδους βροχοπτώσεων, 
προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση επιφανειακών απορροών.  
 Τα όρια της περιοχής διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων να απέχουν τουλάχιστον 30 μ. από  
φρέατα ή πηγές πόσιμου ύδατος και 15 μ. από σωλήνες υδραγωγείου.  
 Πριν από την έναρξη εργασιών για την εγκατάσταση της μονάδας του θέματος ο φορέας 

λειτουργίας θα πρέπει να διερευνήσει την αναγκαιότητα οριοθέτησης του ρέματος ,στο οποίο 
διατίθενται τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα σύμφωνα με τον Ν.4258/2014. 

Οι παραπάνω όροι ως προς την διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο παρακείμενο 
ρέμα δύνανται να αλλάξουν κατά την διαδικασία καθορισμού αποδέκτη 

         Ο Φορέας Διαχείρισης  του ανακτημένου νερού : 
  Να επιτρέπει την είσοδο και να διευκολύνει τον έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
 Να προχωρά σε τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και του συστήματος  

διάθεσης των υγρών αποβλήτων για την σωστή λειτουργία τους. 
 Εάν ο Φορέας Παροχής του ανακτημένου νερού διαπιστώσει από τους ελέγχους που 

πραγματοποιεί κίνδυνο δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον ή και στη δημόσια υγεία, το 
γνωστοποιεί αμέσως στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να καθοριστούν από κοινού, σε 
συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, το είδος και το χρονοδιάγραμμα των 
αναγκαίων επανορθωτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν.  

 
Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

100) Κατά τα λοιπά, θα πρέπει να τηρούνται όλα όσα αναφέρονται στη θεωρημένη Μ.Π.Ε. Η 
θεωρημένη ΜΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας απόφασης κατά το μέρος της, που δεν 
έρχεται σε αντίθεση με τους ανωτέρω επιβαλλόμενους όρους και περιορισμούς. 

101) Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους 
περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν τον φορέα του έργου. 

102) Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του Ν.4014/11, σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού 
του έργου σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της έκδοσης ΑΕΠΟ, ο φορέας του έργου δύναται, 
πριν από την έναρξη της κατασκευής, να υποβάλει στη Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ Ιονίου – Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., Φάκελο 
Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 αυτού, με 
τον οποίο τεκμηριώνεται ότι δεν επέρχονται σημαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις ως προς τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και, επομένως, εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση. Ο 
φάκελος αυτός αποτελεί στοιχείο για την ενημέρωση του φακέλου της ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα 
απόφαση. Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα έντυπα «Τ» & «Υ» της ΥΑ Οικ.: 
167563/ΕΥΠΕ/13. 

103) Ο φορέας του έργου οφείλει: 
i. Να τηρεί όλους τους όρους ή ως τέτοιους ορίζουν οι αρμόδιοι φορείς με σκοπό την προστασία του 
αποδέκτη και του περιβάλλοντος. 
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ii. Να προσαρμόζει σε κάθε νεότερη απαίτηση με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και της 
δημόσιας υγείας, τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων της ΕΕΛ, όπως και σε κάθε άλλο 
ειδικό όρο που απαιτείται, για να διασφαλιστεί η ποιότητα του αποδέκτη. 
iii. Να λαμβάνει κάθε μέτρο για την αποφυγή και πρόληψη δημιουργίας προβλημάτων δημόσιας υγείας και 
ρύπανσης περιβάλλοντος καθώς και διορθωτικά μέτρα με σκοπό τη συνεχή προστασία του αποδέκτη και 
του περιβάλλοντος ή ως τέτοια ορίζουν οι αρμόδιοι φορείς. 
iv. Να μεριμνά για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του αγωγού διάθεσης για την προστασία του 
αποδέκτη και κατ΄ επέκταση του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων και χρήσεων / δραστηριοτήτων 
της περιοχής. 

104) Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με το Ν. 4014/2011, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν 
τούτο προκύψει από νέα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνικής στον τομέα της προστασίας και 
διαχείρισης του περιβάλλοντος.  

105) Η παρούσα Απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες 
ισχύουσες διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 

106) Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται μόνο στις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την 
κατασκευή και λειτουργία του έργου χωρίς να εξετάζονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας, δεν καλύπτει θέματα 
ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας ή ασφάλειας & υγιεινής του 
προσωπικού και δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού της με άλλες άδειες 
που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.  

107) Η παρούσα Απόφαση εξεδόθη βάσει των προσκομισθέντων στοιχείων και εκπίπτει ως άκυρη εάν 
αποδειχθεί ότι αυτά ήταν αναληθή. 

108) Η παρούσα Απόφαση ενσωματώνει την άδεια διάθεσης λυμάτων – βιομηχανικών αποβλήτων, 
σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Ν. 4014/2011, περιλαμβάνοντας σχετικούς όρους και περιορισμούς. 

109) Η παρούσα Απόφαση ενσωματώνει την Έγκριση Επέμβασης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 12 
του Ν. 4014/2011 και την Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/9-04-2012). 
 
 
ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 
Η παρούσα ΑΕΠΟ και η σχετική θεωρημένη ΜΠΕ πρέπει να είναι διαθέσιμες στο χώρο του εξεταζόμενου 
έργου και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο 
Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση: 
 

 Να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, παραστατικά, μητρώα καταγραφής στοιχείων κτλ) βάσει 
των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα 
στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου. 

 Να επιτρέπει την είσοδο σε κλιμάκια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. 
 Να διευκολύνει τον έλεγχο και να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες. 
 Να συμμορφώνεται στις συστάσεις – υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των 

διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 
 Να αναφέρει στις αρμόδιες Υπηρεσίες κάθε έκτακτο περιστατικό. 

 
Τυχόν θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, 
επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, βάσει 
της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ και του φακέλου που τη συνοδεύει. 
 
Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης 
των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπευθύνους του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
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διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/2001, Ν. 
4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει. 
 
Επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων και άρση ισχύος της παρούσας είναι δυνατόν να γίνει, εάν 
κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 προκύψει ότι δεν προστατεύεται 
επαρκώς το περιβάλλον. Επίσης, μπορεί να ζητηθεί η εκπόνηση ειδικής μελέτης ή νεας ΜΠΕ για την 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4014/2011). 
 
 
Ζ. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Ο. – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ / 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ.  
Η παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έχει διάρκεια ισχύος δέκα (10) έτη από την 
έκδοσή της, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Η περίοδος 
ισχύος τους δύναται να επαυξηθεί υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ.8α του Ν.4014/11. Η παρούσα 
ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι:  
α) Θα τηρούνται οι όροι και περιορισμοί που τίθενται με την παρούσα απόφαση,  
β) θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της εγκεκριμένης ΜΠΕ, κατά το μέρος της που δεν έρχεται σε 
αντίθεση με τους ανωτέρω επιβαλλόμενους όρους και περιορισμούς.  
 
 
Αν αλλάξουν τα δεδομένα βάσει των οποίων εκδίδεται η παρούσα απόφαση ή αποδειχθεί κατά την 
λειτουργία της μονάδας ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον, παύει να ισχύει η Απόφαση αυτή 
και θα πρέπει να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο νέα Μ.Π.Ε. Δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της διάρκειας 
ισχύος της παρούσας απόφασης, η επιχείρηση, εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας της, οφείλει να 
επανέλθει με νεότερη αίτησή της προς τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Ιονίου της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., προκειμένου να 
ανανεωθεί η Α.Ε.Π.Ο. Οι προϋποθέσεις ανανέωσης / τροποποίησής της Α.Ε.Π.Ο. αναφέρονται στα άρθρα 
5 και 6, αντίστοιχα, του Ν.4014/11.  
 
 
Επιπλέον αναφέρεται ότι:  
Η Α.Ε.Π.Ο. εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή 
τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή 
τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε 
απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
 
 
Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη 
Μ.Π.Ε. και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της Α.Ε.Π.Ο. απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 
του Ν. 4014/11.  
 
 
Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά 

προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον, που δεν 

είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την Α.Ε.Π.Ο., επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή 

τροποποιούνται οι όροι της Α.Ε.Π.Ο., όπως προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το 

άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την 

έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/11.  
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Η. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 
 
Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας Απόφασης πραγματοποιείται με την 
ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο,  στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012). 
 
Κατά της παρούσας Απόφασης,  επιτρέπεται να ασκηθεί προσφυγή, μόνο για παράβαση Νόμου, ενώπιον 
του Υπουργού Περιβάλλοντος  & Ενέργειας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία ανάρτησης της Απόφασης στο διαδίκτυο. 
 
 
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 
1. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. ΙΟΝΙΟΥ 
2. Χρονολογικό Αρχείο 
 

Ο Συντονιστής  
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
 
 

Νικόλαος Παπαθεοδώρου 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν 
 

 
 
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ 
α) Δ/νση Υδάτων ενταυθα  
β) Δ/νση Δασών, Ξ. Γρηγόρη, 31100 Λευκάδα  
 
3. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
α) Γενική Δ/νση Εσωτ. Λειτουργίας/ Δνση Διοίκησης  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων/ Περιφερειακό Συμβούλιο  
Σαμάρα 13, 49 100 Κέρκυρα  
(δημοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης)  
β) Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. 
Λευκάδας  
Διοικητήριο 31100  
γ) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λευκάδας 
Διοικητήριο 31100  
 
 
4. Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού 
α) Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας – Λευκάδας  
Αγ. Αθανασίου 4 (Κ.Ε.Γ.Ε.) 30200 Μεσολλόγι 
β) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Εργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας  
Αρχοντικό Μισιού, Ασωπίου 9, 45444 Ιωάννινα 
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