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ΘΔΜΑ:     Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζ. πξση. νηθ. 128991/16-5-2007 Κνηλήο Απφθαζε Τπ. ΠΔΥΧΓΔ – Τπ. 

Δζσηεξηθψλ, Γεκ. Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο- Τπ. Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο – Τπ. 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ – Τπ. Πνιηηηζκνχ Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ 
έξγνπ: «Υψξνο Τγεηνλνκηθήο ηαθήο Απνξξηκκάησλ, Μνλάδα Μεραληθήο – Βηνινγηθήο 
Δπεμεξγαζίαο (Μ.Μ.Β.Δ.) θαη Κέληξνπ Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ ηνπ Ννκνχ εξξψλ 
ζηελ ζέζε «Δξείπηα Νεξάηδαο» Γ.Δ. θνηνχζζαο (πξψελ Γ. θνηνχζζαο)» Γ. Ζξάθιεηαο ΠΔ 
εξξψλ.  

 

ΑΠΟΦΑΖ 
Ζ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΡΗΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ 

 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ  
ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ 
 

Έρνληαο ππφςε: 
i.  Νομοθεζία για ηη πεπιβαλλονηική αδειοδόηηζη: 

1. Σν Ν. 1650/1986 (ΦΔΚ 160/Α/16.10.1986) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο», 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην: α) Ν.3010/2002 (ΦΔΚ 91/Α/25.4.2002) «Δλαξκφληζε ηνπ 
Ν. 1650/1986 κε ηηο Οδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ, δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη 
ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» β) Ν.4014/2011 (ΦΔΚ 
209/Α/21.9.2011) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, θ.ά.», θαη γ) 
Ν.4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/13.2.2012) «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο - 
Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ - Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ - Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ, θ.ά.». 

2. Σν Ν.4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α/21.9.2011) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ 
ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο», φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

3. Σν Ν.4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/2012) «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο - Δλαξκφληζε 
κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ - Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ - 
Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ, θ.ά.». 

4. Σν Ν. 998/1979 (ΦΔΚ 289/Α/29.12.1979) «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ 
ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο Υψξαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 2040/1992 (ΦΔΚ 
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70/Α/23.4.1992) «Ρχζκηζε Θεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη λνκηθψλ 
πξνζψπσλ επνπηείαο ηνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαη ην Ν. 3208/2003 (ΦΔΚ 
303/Α/24.12.2003). 

5. Σν Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ 179/Α/6.8.2001) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 
ζπζθεπαζηψλ άιισλ πξντφλησλ - Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο 
Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη άιισλ Πξντφλησλ (ΔΟΔΓΑΠ) θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο 
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

6. Σν Ν. 3028/2002 (ΦΔΚ 153/Α/28.6.2002) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ 
γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο». 

7. Σν Ν. 3199/2003 (ΦΔΚ 280/Α/9.12.2003) γηα ηελ «Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ 
- Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ 
ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2000», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

8. Σν Ν. 3208/2003 (ΦΔΚ 303/Α/24.12.2003), «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζηθψλ 
νηθνζπζηεκάησλ, θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, ξχζκηζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί δαζψλ 
θαη δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

9. Σν Ν.3378/2005 (ΦΔΚ 203/Α/2005) «Κχξσζε ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο αξραηνινγηθήο θιεξνλνκηάο (αλαζεσξεκέλε)». 

10. Σν Ν. 3937/2011 (ΦΔΚ 60/Α/31.3.2011) «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 

11. Ο Ν. 4258/2014 (ΦΔΚ 94Α/14-4-2014) «Γηαδηθαζία Οξηνζέηεζεο θαη   ξπζκίζεηο ζεκάησλ 
γηα ηα πδαηνξέκαηα − ξπζκίζεηο Πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

12. Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Π.Γ.) 221/1998 (ΦΔΚ 174Α/24.7.1998) «χζηαζε Δηδηθήο 
Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο (Δ.Τ.ΠΔ.) ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 
Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΤΠΔΥΧΓΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ.269/2001 (ΦΔΚ 
192Α/27.08.01) θαη ην Π.Γ.35/20.3.2009 (ΦΔΚ 51/Α/27.03.2009). 

13. Σν Π.Γ. 82/2004 (ΦΔΚ 64/Α/2004) «Αληηθαηάζηαζε ηεο 98012/2001/1996 ΚΤΑ 
‘’Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ» 
(Β' 40)’’ Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ 
Ληπαληηθψλ Διαίσλ». 

14. Σν Π.Γ. 109/2004 (ΦΔΚ 75/Α/2004) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 
κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. Πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή 
ηνπο». 

15. Σν Π.Γ. 115/2004 (ΦΔΚ 80/Α/5.3.2004), «Αληηθαηάζηαζε ηεο 73357/148/1995 ΚΤΑ 
‘Γηαρείξηζε ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ πνπ πεξηέρνπλ νξηζκέλεο επηθίλδπλεο 
νπζίεο’ (Β’ 781) θαη ηεο 19817/2000 ΚΤΑ ‘Σξνπνπνίεζε ηεο 73357/1995 ΚΤΑ θ.ι.π. (Β’ 
963)’. Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ  Ζιεθηξηθψλ 
ηειψλ θαη πζζσξεπηψλ». 

16. Σν Π.Γ. 116/2004 (ΦΔΚ 81/Α/5.3.2004), «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ 
ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθψλ 
κεηαηξνπέσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/53/ΔΚ ‘γηα ηα νρήκαηα 
ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο’ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο επηεκβξίνπ 2000».  

17. Σν Π.Γ. 117/2004 (ΦΔΚ 82/Α/5.3.2004), «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, 
ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ 2002/95 ‘ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 
ρξήζεο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε είδε εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 
εμνπιηζκνχ’ θαη 2002/96 ‘ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 
εμνπιηζκνχ’ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηαλνπαξίνπ 2003», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην 
Π.Γ. 15/3.2.2006 (ΦΔΚ 12/Α/2006), «Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 117/2004 ζε ζπκκφξθσζε 
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2003/108 ‘γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2002/96 
ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ)’ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2003». 

18. Σν Π.Γ. 51/2007 (ΦΔΚ 54/Α/2007), «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 
νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ ‘Γηα ηελ ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 
πνιηηηθήο ησλ πδάησλ’ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο 
Οθησβξίνπ 2000». 
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19. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) 114218/1997 (ΦΔΚ 1016/Β/17.11.1997), 
«Καηάξηηζε πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 
απνβιήησλ». 

20. Σελ ΚΤΑ 5673/400/1997 (ΦΔΚ 192/Β/14.3.1997), «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ επεμεξγαζία 
αζηηθψλ ιπκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 19661/1982/31.08.99 (ΦΔΚ 
1811/Β/29.09.1999). 

21. Σελ ΚΤΑ 33318/3028/1998 (ΦΔΚ 1289/Β/28.12.1998) «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη 
δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ (ελδηαηηεκάησλ) θαζψο θαη ηεο 
άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο», φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

22. Σελ ΚΤΑ Ζ.Π.15393/2332/2002 (ΦΔΚ 1022 Β/05-08-02) «Καηάηαμε δεκφζησλ θαη 
ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 
1650/1986 (Α’160), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3010/2002...», 
παξάηεκα ΗΗ. 

23. Σελ ΚΤΑ Ζ.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΔΚ 332Β/20-03-2003) «Γηαδηθαζία 
Πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο θαη Έγθξηζεο 
Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ …….» 

24. Ζ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξ. Ζ.Π. 37338/1807/Δ.103/2010 (Φ.Δ.Κ. 1495Β/06 -09-
2010) «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο 
θαη ησλ νηθνηφπσλ/ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 
79/409/ΔΟΚ, «Πεξί δηαηεξήζεσο ησλ άγξησλ πηελψλ», ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 
2αο Απξηιίνπ 1979, φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2009/147/ΔΚ.».  

25. Ζ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξ. Ζ.Π. 8353/276/Δ103/2012 (Φ.Δ.Κ. 415Β/23-02-
2012) «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 37338/1807/2010 θνηλήο 
ππνπξγηθήο απφθαζεο «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ…». 

26. Σελ ΚΤΑ 29407/3508/2002 (ΦΔΚ 1572/Β/15.12.2002) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ 
πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ». 

27. Σελ ΚΤΑ ΖΠ 50910/2727/2003 (ΦΔΚ 1909/Β/2003) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ Γηαρείξηζε 
ηεξεψλ Απνβιήησλ. Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο».  

28. Σελ ΚΤΑ 41624/2057/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1625/Β/11.10.2010) «Μέηξα, φξνη θαη 
πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη 
ζπζζσξεπηψλ ζε ζπκκφξθσζε κε...». 

29. Σελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312/Β/24.8.2010), «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα 
γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη 
θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)». 

30. Σελ ΚΤΑ 145116/2011 (ΦΔΚ 354Β/8.3.2011) «Καζνξηζκφο κέηξσλ, φξσλ θαη 
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ΚΤΑ191002/2220/2013.  

31. Ζ κε αξηζκ. πξση. 191002/2013 (ΦΔΚ Β 2220/9-9-2013) Σξνπνπνίεζε ηεο (28) ζρεηηθήο 
Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ. 

32. Σελ ΚΤΑ 14122/549/Δ103/2011 (ΦΔΚ 488/Β/30.3.11) «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2008/50/ΔΚ 
«γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη θαζαξφηεξν αέξα γηα ηελ Δπξψπε» ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 21εο 
Μαΐνπ 2008». 

33. Σελ ΚΤΑ 21938/2012 (ΦΔΚ 1470/Β/3.5.2012) «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εηδηθνχ δηθηπαθνχ 
ηφπνπ γηα ηελ αλάξηεζε ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΠΟ), ησλ 
απνθάζεσλ αλαλέσζεο ή ηξνπνπνίεζεο ΑΔΠΟ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19α ηνπ Ν. 
4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α)». 

34. Σελ ΚΤΑ νηθ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΔΚ 1948/Β/4.4.2012) «Αληηζηνίρεζε ησλ 
θαηεγνξηψλ ησλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο κε ηνπο βαζκνχο φριεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνιενδνκηθά δηαηάγκαηα». 

35. Σελ ΚΤΑ 36060/1155/Δ.103/2013 (ΦΔΚ 1450 Β/14.6.2013) «Καζνξηζκφο πιαηζίνπ 
θαλφλσλ, κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο 
ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζε ζπκκφξθσζε πξνο 
ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2010/75/ΔΔ «πεξί βηνκεραληθψλ εθπνκπψλ (νινθιεξσκέλε 
πξφιεςε θαη έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο)» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2010». 
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36. Σελ ΚΤΑ 167563/ΔΤΠΔ/2013 (ΦΔΚ 964/19.4.2013) «Δμεηδίθεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 
ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ έξγσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ ησλ άξζξσλ 3,4,5,6 θαη 7 ηνπ Ν. 4014/2011, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 13 απηνχ, ησλ εηδηθψλ εληχπσλ ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ, 
θαζψο θαη θάζε άιινπ είδνπο ζρεηηθνχ κε ηηο δηαδηθαζίεο ζέκαηα».  

37. Σελ ΚΤΑ 1649/45/2014 (ΦΔΚ 45/Β’/15.1.2014) «Δμεηδίθεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
γλσκνδνηήζεσλ θαη ηξφπνπ ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη ζπκκεηνρήο ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ θνηλνχ ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαηά ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε 
έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο Καηεγνξίαο Α’ ηεο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ ππ’ 
αξηζκ. 1958/2012 (ΦΔΚ Α’ 21), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 παξάγξαθνο 9 
ηνπ λ. 4014/2011 (ΦΔΚ Α’ 209), θαζψο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο». 

38. Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε (Τ.Α.) κε Αξηζκ. 1958/2012 (Φ.Δ.Κ. 21Β/13-01-2012) «Καηάηαμε 
δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο 
ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Νφκνπ 4014/21-09-2011 (Φ.Δ.Κ. 
209Α/2011)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε Αξηζκ. 20741/2012 (Φ.Δ.Κ. 1565Β/08-05-
2012) «Σξνπνπνίεζε ηεο 1958/13-1-2012 απφθαζεο…» Τπνπξγηθή Απφθαζε (Τ.Α) 
θαζψο θαη ηελ κε αξηζκ. 173829/2014 (ΦΔΚ 2036β/25-7-2014) Τπνπξγηθή Απφθαζε 
(Τ.Α) «Σξνπνπνίεζε ηεο 1958/13-1-2012 απφθαζεο…» 

39. Σελ ΤΑ 15277/2012 (ΦΔΚ 1077/Β/9.4.2012) «Δμεηδίθεπζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 
ελζσκάησζε ζηηο Απνθάζεηο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ή ζηηο Πξφηππεο 
Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Γαζηθήο 
Ννκνζεζίαο έγθξηζεο επέκβαζεο, γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξηψλ Α θαη Β ηεο 
ππνπξγηθήο απφθαζεο κε αξ. 1958/2012 (ΦΔΚ21/Β /13.1.2012), ζχκθσλα κε ην άξζξν 
12 ηνπ Ν. 4014/2011». 

40. Σελ ΤΑ 48963/2012 (ΦΔΚ 2703/5.10.2012) «Πξνδηαγξαθέο πεξηερνκέλνπ Απνθάζεσλ 
Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξίαο Α’ 
ηεο ππ’ αξ. 1958/13.1.2012 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Β’ 21), φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 7 ηνπ Ν. 
4014/2011 (Α’ 209)». 

41. Σελ ΤΑ 170225/2014 (ΦΔΚ 135/Β’/27.1.2014) «Δμεηδίθεπζε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ 
θαθέισλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο Καηεγνξίαο Α' 
ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε αξ. 
1958/2012 (Β' 21) φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 4014/2011 (Α' 209), 
θαζψο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο». 

42. Σελ Οδεγία 2008/1/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο 
Ηαλνπαξίνπ 2008, ζρεηηθά κε ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη έιεγρν ηεο ξχπαλζεο, πνπ 
αληηθαζηζηά ηελ νδεγία 96/61/ΔΚ. 

43. Σελ Οδεγία 2010/75/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο 
Ννεκβξίνπ 2010, πεξί βηνκεραληθψλ εθπνκπψλ (νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη έιεγρνο 
ηεο ξχπαλζεο) - αλαδηαηχπσζε. 

44. Σν ππ’ αξ. νηθ.141002/1714/1-6-2010 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ 
Τ.Π.Δ.Κ.Α, κε ην νπνίν καο θνηλνπνηείηαη ε επηθαηξνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 
Γηθηχνπ Natura 2000». 

45. Σελ Δγθχθιην κε αξ. πξ. νηθ. 145447/2011 (ΑΓΑ: 4Α3Τ0-4) «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 
νξζή εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ 145116/2.2.2011 (ΦΔΚ 354Β/8.3.2011) ‘’Καζνξηζκφο κέηξσλ, 
φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ 
θαη άιιεο δηαηάμεηο’’». 

46. Σελ Δγθχθιην κε αξ. πξ. νηθ. 1589/2011 (ΑΓΑ: 45ΒΜ0-Π8Β) «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε 
ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ 145116/2011 (ΦΔΚ 354Β/8.3.2011) ‘’Καζνξηζκφο κέηξσλ, 
φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ 
θαη άιιεο δηαηάμεηο’’». 

47. Σελ Δγθχθιην κε αξ. πξ. νηθ. 205998/2011 (ΑΓΑ: 45Φ40-5ΒΗ) «Γηεπθξηλίζεηο επί ησλ 
ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ λφκνπ 4014/2011, ζρεηηθά κε ηελ άδεηα 
δηάζεζεο ιπκάησλ ή βηνκεραληθψλ απνβιήησλ». 

48. Σνλ ππ’ αξ. 166/2006 Καλνληζκφ (ΔΚ) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Ηαλνπαξίνπ 2008 γηα ηε ζχζηαζε επξσπατθνχ κεηξψνπ έθιπζεο 
θαη κεηαθνξάο ξχπσλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 91/689/ΔΟΚ θαη 96/61/ΔΚ 
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ηνπ πκβνπιίνπ. 
49. Σελ ππ. αξ. 2003/33/ΔΚ Απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ (19.12.02) «Γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ θαη δηαδηθαζηψλ απνδνρήο ησλ απνβιήησλ ζηνπο ρψξνπο 
πγεηνλνκηθήο ηαθήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 θαη ην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο νδεγίαο 
1999/31/ΔΚ». 

50. Σε κε αξηζκ. πξση 639/02-12-2005 (Οξζή Δπαλάιεςε: 29-03-2006) Απφθαζε ηνπ 
Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ζέκα «Έγθξηζε 
Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) Πεξηθέξεηαο 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο». 

51. Σε κε αξηζ. 873/23-12-2010 (ΦΔΚ 711Γ/31-12-2010) κε ζέκα: «Καζνξηζκφο ρξήζεσλ 
ησλ λεξψλ ηνπ πνηακνχ ηξπκφλα, ηεο ιίκλεο Κεξθίλεο, ησλ ρεηκάξξσλ, ηάθξσλ θαη 
ινηπψλ πγξψλ απνδεθηψλ ηνπ λνκνχ εξξψλ θαη θαζνξηζκφο εηδηθψλ φξσλ γηα ηελ 
δηάζεζε ιπκάησλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ ζε θάζε απνδέθηε ηνπ λνκνχ εξξψλ .  

52. Σελ Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ κε αξηζκ. 15/25-5-2005 (ΦΔΚ 124Α/26-5-2005) γηα ηελ 
παξαρψξεζεο έθηαζεο γηα δεκηνπξγία  ΥΤΣΑ Ν. εξξψλ (δηφξζσζε - ΦΔΚ 137Α/15-6-2005). 

53. Σελ Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ κε αξηζκ. 28/24-8-2011 (ΦΔΚ184Α/25-8-2011) ηξνπνπνίεζε 
ηεο κε αξηζκ. 15/25-5-2005 (ΦΔΚ 124Α/26-5-2005) γηα ηελ παξαρψξεζεο έθηαζεο γηα δεκηνπξγία 
 ΥΤΣΑ Ν. εξξψλ. 
 

ii. Νομοθεζία για ηιρ απμοδιόηηηερ ηηρ Αποκενηπωμένηρ Διοίκηζηρ: 
54. Σν Ν.3852/04.06.2010 (ΦΔΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»  
55. Σν Π.Γ.142/23.12.2010 (ΦΔΚ 142Α/27-12-2010), «Οξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο – Θξάθεο» 
56. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2503/97 (ΦΔΚ 107Α/30-5-97) «Γηνίθεζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
57. Σν Ν. 2647/19-10-98 (ΦΔΚ 22-12-98) «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηελ 

Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
58. Σε κε αξ. πξση. 3314/31-05-12 Απφθαζε γηα ηε πγθξφηεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 

Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδφηεζεο (ΠΔΠΑ) απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο (ΑΓΑ: Β4ΛΒΟΡ1Τ-ΥΗ5) θαη ηελ ηξνπνπνίεζε απηήο κε ηελ αξ. 
πξση. νηθ.8325/10-12-12 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Μαθεδνλίαο Θξάθεο (ΑΓΑ: Β4ΜΟΟΡ1Τ-ΖΚΗ). 

59. Σε κε αξηζκ. νηθ. 99386/2014 (ΦΔΚ Β3105/18-11-2014) Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε ζέκα «Αλάζεζε άζθεζεο 
αξκνδηνηήησλ ζε νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο 
θαη παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ «Με εληνιή Γεληθνχ 
Γξακκαηέα» ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο».  

60. Σo κε Α.Π. ΔΤΠΔ νηθ. 200389/06-07-2012 Έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε ζέκα «Παχζε ηεο θνηλνπνίεζεο πξνο ηηο 
Τπεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ ησλ ΑΔΠΟ, αδεηψλ ή απνθάζεσλ 
πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο», ην νπνίν πεξηήιζε ζηελ 
Τπεξεζία καο ζηηο 20-07-2012 κε Αξ. Πξση. 5472. 
 

iii. Διαδικαζία γνωμοδοηήζεων καηά ηην πεπιβαλλονηική αδειοδόηηζη ηος έπγος ηος θέμαηορ: 
61. Σελ κε αξηζ. πξση. νηθ. 128991/16-5-2007 Κνηλή Απφθαζε Τπ. ΠΔΥΧΓΔ – Τπ. Δζσηεξηθψλ, 

Γεκ. Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο- Τπ. Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο – Τπ. Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ – Τπ. Πνιηηηζκνχ  κε ζέκα «Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ Υψξνπ 
Τγεηνλνκηθήο ηαθήο Απνξξηκκάησλ, Μνλάδα Μεραληθήο – Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο (Μ.Μ.Β.Δ.) 
θαη Κέληξνπ Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ ηνπ Ννκνχ εξξψλ ζηελ ζέζε «Δξείπηα 
Νεξάηδαο» ηνπ Γ. θνηνχζζαο». 

62. Σε κε αξηζκ. πξση. 4496/19-8-2003 Απφθαζε ηνπ Γ/ληε Γεκνζίσλ Έξγσλ ΠΚΜ κε ζέκα 
«Έγθξηζε Οξηζηηθήο κειέηεο θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο παξάπιεπξήο νδνχ κε ηελ Δζληθή Οδφ 
εξξψλ – Πξνκαρψλα γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ ΥΤΣΑ Ν. εξξψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ 
Μειεληθηηζίνπ».  

63. Σελ κε αξηζκ. πξση. 1568/12-5-2010 Απφθαζε ηνπ Γαζάξρε εξξψλ πεξί Υνξήγεζεο Άδεηαο 
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εγθαηάζηαζεο ηνπ ΥΤΣΤ ηνπ ζέκαηνο ηνπ Γαζάξρε εξξψλ.  
64. Σν απφ 12-5-2010 Πξσηφθνιιν Δγθαηάζηαζεο ηνπ Γαζαξρείνπ εξξψλ γηα ηνλ ΥΤΣΤ ηνπ 

ζέκαηνο.  
65. Σε κε αξηζκ.πξση.ΓΑ/Φ14.860/4360/30-8-2012 (ΑΓΑ: Β4Γ57ΛΛ-ΣΖ2) Άδεηα ιεηηνπξγίαο 

Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο εξξψλ, ανξίζηνπ δηαξθείαο ηεο ΔΑΝ ΑΑΔ, γηα ην 
Βηνινγηθφ Καζαξηζκφ – Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο ηξαγγηζκάησλ ηνπ Υψξνπ Τγεηνλνκηθήο 
Σαθήο Τπνιεηκκάησλ (ΥΤΣΤ) Ννκνχ εξξψλ. 

66. Σε κε αξηζκ. πξση. 315246/10-9-2012  (ΑΓΑ: Β4Θ67ΛΛ-6ΚΛ) Απφθαζε Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο εξξψλ, κε ζέκα «Υνξήγεζε Άδεηαο ιεηηνπξγίαο ρψξνπ πγεηνλνκηθήο 
ηαθήο αζηηθψλ κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ Ννκνχ εξξψλ, ζηελ ζέζε «Δξείπηα 
Νεξάηδαο», ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Παιηφθαζηξνπ ηνπ Γήκνπ Ζξάθιεηαο ΠΔ εξξψλ» 

67. Ζ κε αξηζκ. πξση. 3308/13-5-2014 Γηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ΑΓ Μ-Θ γηα ηελ 
παξάηαζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο έσο 16-5-2017. 

68. Ζ κε αξηζκ. πξση. 1832/25-4-2014 Βεβαίσζε Υξήζεσλ γεο ηεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο Γήκνπ 
εξξψλ πνπ αθνξά ζην έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ε κνλάδα επεμεξγαζίαο 
απνξξηκκάησλ Ν. εξξψλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή φπνπ δελ ππάξρνπλ απαγνξεχζεηο ζηηο ρξήζεηο 
γεο απφ εγθεθξηκέλα ΓΠ, ΥΟΟΑΠ ή ΕΟΔ. 

69. Σε κε αξηζκ. πξση. 2622/5-5-2014 αίηεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πλδέζκνπ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο 
ηεξεψλ Απνβιήησλ ΝΠΓΓ (ΦνΓΑ) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ην νπνίν ππνβιήζεθε ν θάθεινο 
Σξνπνπνίεζεο ηεο (61) ζρεηηθήο Απφθαζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο 
(αξηζκ. πξση. ΓΗΠΔΥΧ/ΚΜ 3400/6-5-2014). 

70. Σν κε αξηζκ. πξση. 3400/14-5-2014 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο καο κε ην νπνίν δεηήζεθαλ 
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη δηεπθξηλήζεηο. 

71. Σε κε αξηζκ. πξση. 3227/1-7-2014 αίηεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πλδέζκνπ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο 
ηεξεψλ Απνβιήησλ ΝΠΓΓ (ΦνΓΑ) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ην νπνίν επαλαππνβιήζεθε ν 
θάθεινο ηξνπνπνίεζεο ηεο (61) ζρεηηθήο απφθαζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ ηνπ 
ζέκαηνο (αξηζκ. πξση. ΓΗΠΔΥΧ/ΚΜ 5531/1-7-2014 & 5490/1-7-2014). 

72. Σε κε αξηζκ. πξση. 4326/14-7-2014 αίηεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πλδέζκνπ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο 
ηεξεψλ Απνβιήησλ ΝΠΓΓ (ΦνΓΑ) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ην νπνίν ππνβιήζεθαλ πξφζζεηα 
ζηνηρεία (αξηζκ. πξση. ΓΗΠΔΥΧ/ΚΜ 6099/14-7-2014). 

73. Σν κε αξηζκ. πξση. 6099/15-7-2014 έγγξαθν ηεο Τπεξεζία καο κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ε 
κειέηε ηξνπνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, γηα δεκνζηνπνίεζε ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην 
θαζψο θαη ζηηο ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο ΑΓΜ-Θ θαη Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 
πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεηο παξαηεξήζεηο - γλσκνδνηήζνπλ ζρεηηθά κε ηελ πξνηεηλφκελε 
ηξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, βάζεη  ηνπ 
Ν 4042/12  θαζψο θαη βάζεη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12  ηνπ Ν 
4014/11 θαη ησλ (30), (31) θαη (39) Τ.Α. 

74. Σν κε αξηζκ. πξση. 14145/29-7-2014 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Γαζψλ 
ηεο Γ/λζεο Γαζψλ ΠΔ. εξξψλ ΑΓΜ-Θ πξνο ην  Γαζαξρείν εξξψλ (αξηζκ. πξση. ΓΗΠΔΥΧ/ΚΜ 
6847/5-8-2014). 

75. Σν κε αξηζκ. πξση. 14450/14-8-2014 έγγξαθν ηνπ Γαζαξρείνπ εξξψλ πξνο ηελ Γ/λζε 
πληνληζκνχ & Δπηζεψξεζεο Γαζψλ ΑΓΜ-Θ ζην νπνίν αλαθέξνπλ φηη νη απφςεηο ηνπο έρνπλ ήδε 
δηαηππσζεί ζην κε αξηζκ. πξση. 2084/11-7-2003 έγγξαθφ ηνπο κε ην νπνίν ζπκθσλνχλ κε ηελ 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ Ν. εξξψλ, κε ηνπο εμήο φξνπο: 

 Να κελ γίλεη ελαπφζεζε πξντφλησλ εθζθαθήο θιπ ζε ξέκαηα θαη επηθάλεηεο κε δαζηθή 
βιάζηεζε.  

 Να γίλεη πεξίθξαμε θαη δελδξνθχηεπζε πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ ηνπ ΥΤΣΑ κε ηαρπαπμή θαη 
απηφρζνλα είδε. 

 Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ λα γίλνπλ κέζα ζηελ έθηαζε πνπ ζα παξαρσξεζεί. 
 Γηα θάζε δεκία ζε ηξίηνπο, ε ελ ιφγσ εηαηξεία ζα είλαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλε γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο. 
 Οη εξγαζίεο λα γίλνπλ ζχκθσλα κε  ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 
 Να εμαζθαιηζηεί ε άδεηα ηνπ άξζξνπ 48 παξ. 1 ηνπ Ν 998/79 γηα ηελ δηάλνημε 

ζπλνδεπηηθψλ λέσλ έξγσλ νδνπνηίαο δηακέζνπ εθηάζεσλ δαζηθνχ ραξαθηήξα. 
 Ζ θζνξά δαζηθήο βιάζηεζεο λα πεξηνξηζηεί ζηελ ειάρηζηε δπλαηή. 
 Ζ πινηνκία θαη ε ελδερφκελε εθξίδσζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο δαζηθήο Τπεξεζίαο. 
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 Μεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο λα απνκαθξπλζνχλ νη πάζεο θχζεσο εγθαηαζηάζεηο.  
 Να γίλεη δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ θαη απνθαηάζηαζε ησλ επηπηψζεσλ ζηηο δαζηθέο 

εθηάζεηο πνπ ηπρφλ ζα ζηγνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Ζ απνθαηάζηαζε απηή ζα 
γίλεη κε βάζε «Δηδηθέο Γαζνηερληθέο Μειέηεο» ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 998/79 θαη 
ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ. 

 Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηπρφλ δαλεηνζαιάκνπο εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ (αξηζκ. πξση. 
ΓΗΠΔΥΧ/ΚΜ 7354/25-8-2014). 

76. Σν κε αξηζκ. πξση. 72566/22-8-2014 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνζηαζίαο Γαζψλ ηεο Γ/λζεο 
πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ ΑΓΜ-Θ θαη ζην νπνίν αλαθέξεη ηα εμήο: 

 Ζ έθηαζε κε ζηνηρεία (Α1,Α2.Α3...Α35,Α35α,Α35β,Α35γ,Α35δ,Α36...Α43,Α44.Α1) εκβαδνχ Δ-
619.454,42 ηκ., φπσο απνηππψλεηαη ζην απφ Ηνχλην 2014 ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ 
δηάγξακκα ηνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ Γεψξγηνπ φτιεκεδφγινπ, θιηκ. 1:2000, ζηελ νπνία 
αλαπηχζζεηαη ην ππφ ηξνπνπνίεζε έξγν, απνηειεί δεκφζηα επνηθηζηηθή έθηαζε (δαζηθή-
ρνξηνιηβαδηθή). 

 Γηα ηελ ελ ιφγσ έθηαζε εθδφζεθαλ: 

-  Ζ ππ’άξηζκ. 15/25-05-2005 Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (ΦΔΚ 125/Α /2005) κε ηελ 
νπνία παξαρσξήζεθε δσξεάλ θαηά θπξηφηεηα έθηαζε 637.806,28 η.κ. αγξφθηεκα 
«Ρεχκαηα - Νεξάηδα», ζηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε εξξψλ γηα δεκηνπξγία Υ.Τ.Σ. 

- Ζ ππ'αξηζκ. 1568/12-05-2010 «Άδεηα εγθαηάζηαζεο Υ.Τ.Σ.Α, ζηε ζέζε «Δξείπηα 
Νεξάηδα», ηνπ Γ.Γ. Παιαηνθάζηξνπ, Γ. θνηνχζαο Ν. εξξψλ» απφθαζε ηνπ Γαζάξρε 
εξξψλ ε νπνία είλαη ζε ηζρχ. 

           Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζπκθσλνχλ κε ηελ έγθξηζε απφθαζεο ηξνπνπνίεζεο ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ κε ηελ πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία θαη 
αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο λα ηεξνχληαη νη θάησζη φξνη: 

1. Ζ απνκάθξπλζε ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο απφ ηε δψλε θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κεηά 
απφ άδεηα ηεο νηθείαο Γαζηθήο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Γαζηθήο 
Ννκνζεζίαο. 

2. Ζ πξνζσξηλή απφζεζε νησλδήπνηε πιηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 
ζα γίλεη απνθιεηζηηθά εληφο ηεο δψλεο θαηάιεςήο ηνπ έξγνπ. 

3. Ζ πεξίζζεηα ησλ πξντφλησλ ζα δηαηεζνχλ ζηνπο λνκίκσο ιεηηνπξγνχληεο, γηα ηνλ ζθνπφ 
απηφ ρψξνπο. 

4. Να γίλεη πεξηκεηξηθή δελδξνθχηεπζε ηνπ φινπ ρψξνπ ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλε 
θπηνηερληθή κειέηε ππνγεγξακκέλε απφ Γαζνιφγν  κειεηεηή φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο. 

5. Ο Φνξέαο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ έθηαζε απφ θάζε θίλδπλν ππξθαγηάο σο 
θαη ηελ εμάπισζε απηήο ζηηο παξαθείκελεο δαζηθέο εθηάζεηο, ιακβάλνληαο φια ηα 
πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά αληηππξηθά κέηξα, ηα νπνία ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ απφ ηελ 
νηθεία Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. 

Σέινο επηζεκαίλνπλ φηη, ε ππφ έθδνζε ΑΔΠΟ δελ απνηειεί άδεηα επέκβαζεο ζηα πιαίζηα ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο (αξηζκ. πξση. ΓΗΠΔΥΧ/ΚΜ 73646/26-8-2014). 

77. Σν κε αξηζκ. πξση. Φ.916.74/285/398636/.2093/27-8-2014 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τπνδνκήο/2ν 
ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ε κειέηε ηξνπνπνίεζεο  ηνπ έξγνπ ηνπ 
ζέκαηνο πξνο ην 10 Π/3Ο ΔΓ, πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη ην αξγφηεξν κέρξη 20-9-2014  
(αξηζκ. πξση. ΓΗΠΔΥΧ/ΚΜ 8295/24-9-2014). 

78. Σν κε αξηζκ. πξση. 64242/28-8-2014 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Παξαθνινχζεζεο θαη Πξνζηαζίαο 
ησλ Τδαηηθψλ Πφξσλ ηεο Γ/λζεο Τδάησλ ΑΓΜ-Θ θαη ζην νπνίν αλαγξάθνληα ηα αθφινπζα: 

χκθσλα κε ην Δγθεθξηκέλν ρέδην Γηαρείξηζεο ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο: 

 Α.   Σν έξγν αλήθεη ζην Τδαηηθφ Γηακέξηζκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο (ΤΓ11) θαη ζηε ιεθάλε 

απνξξνήο ηξπκφλα (GR06). 

Β.    Όζνλ αθνξά ηα ππφγεηα χδαηα, ε πεξηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ, βάζε ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, αλήθεη ζην ππφγεην πδαηηθφ ζχζηεκα 

εξξψλ (GR1100010) θαη ζην ππφγεην πδαηηθφ ζχζηεκα Βξνληνχο (GR110B110) ησλ 

νπνίσλ ε ρεκηθή θαη πνζνηηθή θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη θαιή. 

Γ.    Σν ππφγεην πδαηηθφ ζχζηεκα εξξψλ θαη ε ιεθάλε πδξνζπιινγήο ηνπ πνηακνχ ηξπκφλα, 

ζηελ νπνία αλήθεη ν ρείκαξξνο Παιαηνθάζηξνπ θαη απνηειεί ηνλ απνδέθηε ησλ 
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επεμεξγαζκέλσλ ζηξαγγηζκάησλ ηνπ ΥΤΣ, έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο πδαηηθά ζπζηήκαηα 

εππξφζβιεηα ζηελ ληηξνξξχπαλζε. 

Γ.   Ο ρείκαξξνο Παιαηνθάζηξνπ δελ έρεη ηαμηλνκεζεί - ραξαθηεξηζζεί ζην ρέδην Γηαρείξηζεο. 
Δ.   Σν σο άλσ έξγν θαζψο θαη νη επηπηψζεηο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα 

πδαηηθά ζπζηήκαηα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην ρέδην Γηαρείξηζεο ζην νπνίν πξνηείλεηαη ε 
εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο δηεξεπλεηηθήο παξαθνινχζεζεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ 
ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ πδάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΥΤΣΤ (Μ05-04 ηνπ ζεκ.2.1). 

Μεηά ηα παξαπάλσ δελ έρνπλ αληίξξεζε κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ 
έξγνπ ηνπ ζέκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ θαη ηελ 
δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ζηξαγγηζκάησλ ηνπ ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο ζε παξαθείκελν 
ξέκα κε ηνπο εμήο φξνπο: 

1. Να ηεξνχληαη νη ππνρξεψζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί ησλ Πηλάθσλ 2 (Παξάξηεκα I) θαη 4 
(Παξάξηεκα II) ηνπ ζεκ.2.5 αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ 
απνβιήησλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο θνκπνζηνπνίεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε 
πεξίπησζε πνπ κε ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ δελ 
επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί αλαβάζκηζε ηνπ. 

2. Να ηεξνχληαη ηα φξηα δηάζεζεο πνπ νξίδνληαη ζηελ κε Αξ. 873/2010 Απφθαζε Ν. εξξψλ 
(ΦΔΚ 771 Γ'/31-12-2010) αλαθνξηθά κε ηελ δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ζηξαγγηζκάησλ 
ηνπ ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο ζε παξαθείκελν ξέκα ην νπνίν θαηαιήγεη ζην ρείκαξξν 
Παιαηνθάζηξνπ. 

3. Να εθαξκφδεηαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε ηνπ δηθηχνπ ζπιινγήο θαη 
επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ. 

4. Να ππάξμεη πξφβιεςε εθεδξηθνχ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ 
ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ηνπ θχξηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο θαζψο θαη πξφβιεςε 
ελαιιαθηηθήο δηάζεζεο ζηξαγγηζκάησλ (π.ρ. κέζσ βπηηνθφξσλ θιπ). 

5. Να δηαζθαιηζηεί ε απνθπγή επηθαλεηαθήο δηάζεζεο κε επεμεξγαζκέλσλ ζηξαγγηζκάησλ 
θαη φκβξησλ απφ ην ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο. 

6. Να ηεξείηαη πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ πδάησλ 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 29407/3508/2002 θαη φπσο εηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη 
ζηελ κε Α.Π. νηθ 128991/16-5- 2007 Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ 
έξγνπ. 

7. Να ζπκπεξηιεθζεί ζην πξφγξακκα πνηνηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ ππφγεησλ πδάησλ ην 
ζεκείν αλάβιπζεο λεξνχ πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 100 κέηξσλ λφηηα ησλ νξίσλ ηνπ 
έξγνπ, ε χπαξμε ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη ζηελ ΜΠΔ. 

8. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηεξεπλεηηθήο 
παξαθνινχζεζεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ 
πδάησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο (κέηξν Μ05-04 ηνπ 
ζεκ.2.1), λα απνζηέιιεη ζηελ Γ/λζε Τδάησλ εηήζηα εηδηθή έθζεζε κε ηα ζπγθεληξσηηθά, 
πξσηνγελή θαη επεμεξγαζκέλα απνηειέζκαηα, ηηο εθηηκήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο. 

9. Να θαζνξηζηεί ζηελ ππφ έθδνζε Απφθαζε Σξνπνπνίεζεο Πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ε ζέζε 
απφιεμεο ηνπ αγσγνχ κεηαθνξάο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ζηξαγγηζκάησλ ζην ξέκα - 
απνδέθηε (ζε ζπληεηαγκέλεο ΔΓΑ'87)  (αξηζκ. πξση. ΓΗΠΔΥΧ/ΚΜ 7523/1-9-2014).  

79. Σν κε αξηζκ. πξση. 294991/11-9-2014 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο 
ΠΔ εξξψλ ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο – Τδξννηθνλνκίαο ΠΚΜ, κε απφςεηο θαη ζρφιηα φζνλ 
αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ σο πξνο ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο  θαη ηελ 
εμέηαζε ηεο ζπκβαηφηεηα ηεο κε ην ΠΔΓΑ ΚΜ, σο αξκφδηα Τπεξεζία γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ ΠΔΓΑ/ΚΜ (Ν 3852/10) θαη ζην νπνίν  αλαθέξνληαη επίζεο 
παξαηεξήζεηο επί ηνπ ηεχρνο ηξνπνπνίεζεο θαζψο θαη πξνηείλνληαη φξνη γηα ηε κνλάδα 
επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ ηνπ ΥΤΣΤ, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηε παξνχζα. 
Σέινο αλαθέξνπλ φηη, ε παξαπάλσ Τπεξεζία δελ έρεη αληίξξεζε ηα έξγα λα θαηαζθεπαζζνχλ 
ηκεκαηηθά, αξθεί λα κελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Πεξηθεξεηαθφ ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ 
Απνξξηκκάησλ (ΠΔΓΑ) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη λα ηεξείηαη ε ηεξάξρεζε ησλ δξάζεσλ θαη 
εξγαζηψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην αξ.(29) ηνπ Ν. 4042/12 θαζψο θαη νη 
ζηφρνη πνπ ηίζεληαη απφ ηελ εθάζηνηε θείκελε λνκνζεζία. (αξηζκ. πξση. ΓΗΠΔΥΧ/ΚΜ 8349/24-9-
2014 & 8055/18-9-2014).   

80. Σν κε αξηζκ. πξση. 367788 (741)/16-9-2014 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο πιινγηθψλ Οξγάλσλ ηεο 
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Γ/λζεο Γηνίθεζεο ηεο ΠΚΜ κε ζέκα «Απνζηνιή αλαθνίλσζεο γηα δεκνζίεπζε» κε ην νπνίν έγηλε ε 
δεκνζηνπνίεζε ηεο κειέηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο (αξηζκ. πξση. ΓΗΠΔΥΧ/ΚΜ 
8146/19-9-2014). 

81. Σν κε αξηζκ. πξση. ΓΑ/4146/15-9-2014 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο ΠΔ εξξψλ ΠΚΜ κε ην 
νπνίν γλσκνδνηεί ζεηηθά επί ηεο κειέηεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ΑΔΠΟ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, 
κε παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο επί πεξηερνκέλνπ ηεο κειέηεο ηξνπνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ 
ιεθζνχλ ππφςε θαη λα πεξηιεθζνχλ ζηνλ παξαπάλσ θάθειν θαζψο θαη πξνηείλνληαη  φξνη νη 
νπνίνη πεξηιήθζεζαλ παξνχζα απφθαζε (αξηζκ. πξση. ΓΗΠΔΥΧ/ΚΜ 8260/23-9-2014). 

82. Σν κε αξηζκ. πξση. 3344/19-9-2014 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο θαη 
Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ΠΔ εξξψλ ΠΚΜ 
ζην νπνίν αλαθέξνπλ φηη εγθξίλνπλ ηελ δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ ηνπ 
ΥΤΣΑ Παιαηνθάζηξνπ ζηνλ Ξεξνρείκκαξν Παιαηνθάζηξνπ πνπ νξηνζεηείηαη κε ηηο παξαθάησ 
ζπληεηαγκέλεο : 
εκείν ηειηθήο δηάζεζεο ,ηάθξνο Μπέιηηζα  
0: Υ453843 , Φ4545980 
εκείν εθβνιήο ζηνλ μεξνρείκκαξν Παιαηνθάζηξνπ  
6: Υ453382.70 , Φ4559302 
Οξηνζέηεζε θαηεχζπλζεο μεξνρεηκκάξνπ Παιαηνθάζηξνπ: 
εκείν 5: Υ451485 , Φ4555217  
εκείν 4: Υ451458 , Φ4555053  
εκείν 3: Υ452026 , Φ4554276  
εκείν 2: Υ453600 , Φ4552260  
εκείν 1: Υ454667 , Φ4549830 
Μεηά απφ δηαδξνκή πεξίπνπ 15 ρικ ηα επεμεξγαζκέλα πγξά απφβιεηα ζα θαηαιήγνπλ ζηελ 
αξδεπηηθή ηάθξν Μπέιηηζα κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά  πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ αξ. 873/20-12-
2010(ΦΔΚ 711Γ/31-12-10) Απφθαζε(αξηζκ. πξση. ΓΗΠΔΥΧ/ΚΜ 8196/22-9-2014 & 8514/29-
9-2014). 

83. Σν κε αξηζκ. πξση. 8055/22-9-2014 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο καο πξνο ηνλ Πεξηθεξεηαθφ 
χλδεζκν Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ΝΠΓΓ (ΦνΓΑ) κε ζπλεκκέλεο ηηο 
γλσκνδνηήζεηο  (78), (79) θαη (81) ησλ  Τπεξεζηψλ ηεο ΠΚΜ πξνθεηκέλνπ  λα ιεθζνχλ ππφςε ηα 
αλαγξαθφκελα ζε απηέο θαη  λα ηξνπνπνηεζνχλ ηα αληίζηνηρα ηεχρε ηεο κειέηεο ηξνπνπνίεζεο 
έηζη ψζηε λα πεξηιεθζνχλ νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο.   

84. Σν κε αξηζκ. πξση. νηθ. 8392/25-9-2014 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο καο πξνο ηελ Γ/λζε 
Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο ΠΚΜ θαη Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο 
ΠΔ εξξψλ πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζην (79) ζρεη. 
σο πξνο ηελ ζπκβαηφηεηαο ηεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο ηεξεψλ Απνβιήησλ κε ην εγθεθξηκέλν  
ΠΔΓΑ/ΚΜ. 

85. Σν κε αξηζκ. πξση. 380494/9486/14-10-2014 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηεο Γ/λζεο 
Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ΠΚΜ κε ην νπνίν πξνηείλεηαη ε ππνβνιή 
ζπκπιεξσκαηηθνχ ηεχρνπο ζην νπνίν λα ηεθκεξηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε ηεο πξνηεηλφκελεο 
κεζφδνπ κε ηνπο πνζνηηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο ινηπέο απαηηήζεηο ηεο (50) ζρεη. Απφθαζεο 
Έγθξηζεο ΠΔΓΑ ΚΜ (αξηζκ. πξση. ΓΗΠΔΥΧ/ΚΜ 9026/15-10-2014). 

86. Σν κε αξηζκ. πξση. 9026/15-10-2014 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο καο πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 
χλδεζκν Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ΝΠΓΓ (ΦνΓΑ) κε ην νπνίν δεηήζεθε  
ζπκπιεξσκαηηθφ ηεχρνο ζην νπνίν λα ηεθκεξηψλεηαη, κε επαξθή ζηνηρεία, ε ζπκκφξθσζε ηεο 
πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ κε ηνπο πνζνηηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο ινηπέο απαηηήζεηο ηεο (50) ζρεη. 
Απφθαζεο Έγθξηζεο ΠΔΓΑ ΚΜ. 

87. Σν κε αξηζκ. πξση. 6944/22-10-2014 έγγξαθν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πλδέζκνπ Φνξέσλ 
Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ΝΠΓΓ (ΦνΓΑ)  κε ην νπνίν ππνβιήζεθε ζηελ Τπεξεζία καο ε 
παξαπάλσ Έθζεζε Σεθκεξίσζε-Δλαξκφληζεο  κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηζρχνληνο Πεξηθεξεηαθνχ 
ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (αξηζκ. πξση. 9274/22-10-
2014). 

88. Σν κε αξηζκ. πξση. 6943/22-10-2014 έγγξαθν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πλδέζκνπ Φνξέσλ 
Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ΝΠΓΓ (ΦνΓΑ) κε ην νπνίν ππνβιήζεθαλ  ζηελ Τπεξεζία καο 
ζπκπιεξσκέλα ηεχρε κειέηεο ηξνπνπνίεζεο βάζεη ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ (78), (79) θαη (81) 
ζρεη. ησλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ (αξηζκ. πξση. ΓΗΠΔΥΧ/ΚΜ 9273/22-10-2014). 

89. Σν κε αξηζκ. πξση. 425344/5-11-2014 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηεο Γ/λζεο 
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Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ΠΚΜ ζην νπνίν αλαθέξνπλ φηη ε ΜΔΑ ηνπ ΥΤΣ εξξψλ, 
φπσο απηή πξνηείλεηαη ζηε ζρεηηθή κειέηε ηξνπνπνίεζεο ηεο Α.Δ.Π.Ο , κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 
εθπιεξψλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΠΔΓΑ, σο πξνο ηα ΒΑΑ, ππφ ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο: 
1. Δμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη πνζνηηθνί ζηφρνη ζρεδηαζκνχ πνπ έρνπλ ηεζεί ζηνλ ΠΔΓΑ θαη 

νη νπνίνη αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπνκέλσλ κνλάδσλ θαη δξάζεσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο 
ελφηεηαο ηεο ΠΔ εξξψλ ζηε κέγηζηε εθηηκψκελε παξαγσγή ΑΑ. 

2. Ζ δπλακηθφηεηα ζρεδηαζκνχ ηεο ΜΔΑ. λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 90.000 tn/y, ζχκθσλα κε τις 

επηηαγέο ηνπ ηζρχνληνο ΠΔΓΑ. 
3. Να επεμεξγάδεηαη φιν ην παξαγφκελν ζχκκεηθην ΑΣΑ ζηελ ΠΔ εξξψλ, κέρξη εμάληιεζεο ηεο 

πξνβιεπφκελεο δπλακηθφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο. 
4. Να εθηξέπεηαη ε κέγηζηε δπλαηή πνζφηεηα νξγαληθνχ-δπκψζηκνπ πιηθνχ πνπ είλαη εθηθηφ απφ 

ηελ εθαξκνδφκελε ηερλνινγία (ηνπιάρηζηνλ 70%). 
5. Να επεμεξγάδεηαη ην νξγαληθφ-δπκψζηκν θιάζκα κεηά απφ δηαινγή ζηελ πεγή βάζεη ηνπ 

αξ.(41) ηνπ Ν.4042/12 κε ηηκή ζηφρν θαη’ ειάρηζηνλ 2.115 t/y (έσο ην 2015) ή 4.230 t/y 
(έσο 2020) γηα 90.000 t/y ή αλαινγηθά βάζεη ησλ πνζνηήησλ πνπ εηζέξρνληαη ζηε 
κνλάδα (t/y*47%*5% ή t/y*47%* 10%). 

6. Να γίλεηαη αλαθχθισζε πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη θπξίσο ράξηνπ θαη έληππνπ ράξηνπ απφ ην 
ζχλνιν ησλ εηζεξρφκελσλ ζχκκεηθησλ ΑΑ πέξαλ ησλ άιισλ πιηθψλ π.ρ. ζηδεξνχρσλ. 

7. Να κελ επηζηξέθεη ην compost ζην ΥΤΣΤ γηα ηαθή (αξηζκ. πξση. ΓΗΠΔΥΧ/ΚΜ 9852/12-
11-2014 & 9685/5-11-2014). 

90. Σν κε αξηζκ. πξση. Φ.916.74/426/401417/ζ.2787/3-11-2014 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τπνδνκήο /2ν  
ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ ζην αλαθέξεηαη φηη ην ΓΔ δελ έρεη αληίξξεζε γηα ηελ έγθξηζε 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θάζε επέθηαζε ζα ππφθεηηαη ζηελ 
έγθξηζε ηεο ζηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο (αξηζκ. πξση. ΓΗΠΔΥΧ/ΚΜ 9905/14-11-2014). 

91. Σν γεγνλφο φηη: 
 Σα πξνβιεπφκελα έξγα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ ΠΔ εξξψλ ζα 

έπξεπε βάζεη ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ΠΚΜ   λα 
έρνπλ νινθιεξσζεί  έσο  ην έηνο 2010 θαη ήδε ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζή ηνπο, 
γεγνλφο πνπ ππαγνξεχεη ηελ άκεζε πξνψζεζε ηνπο. 

 Ο Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο ΠΔ εξξψλ ήδε ιεηηνπξγεί σο ΥΤΣΑ θαη δέρεηαη 
αλεπεμέξγαζην ην ζχλνιν ησλ απνξξηκκάησλ ηεο ΠΔ.  

 Ζ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο ΑΔΠΟ ηνπ ζέκαηνο ππαγνξεχεηαη θαη απφ ηελ αλάγθε γηα 
νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ηνπ ΥΤΣΤ κε αλαβάζκηζε ηεο Μνλάδαο 
Δπεμεξγαζίαο ηξαγγηζκάησλ ηνπ. 

 Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζέκαηνο έρεη ππνρξέσζε εθαξκνγήο Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ 
(ΒΓΣ) κε βάζε ηελ Οδεγία 96/61/ΔΚ «γηα ηελ Οινθιεξσκέλε Πξφιεςε θαη Έιεγρν ηεο 
Ρχπαλζεο απφ νξηζκέλεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο» θαη ηζρχνπλ γηα απηή ηα αλαθεξφκελα 
ζηελ ΚΤΑ 36060/1155/Δ.103/2013 (ΦΔΚ 1450 Β’), δει. φηη ν θαζνξηζκφο πιαηζίνπ θαλφλσλ, 
κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο απφ βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 
νδεγίαο 2010/75/ΔΔ (IPPC). 

92. Σνπο εμαηξεηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ νκαιή απνθνκηδή θαη δηάζεζε ησλ 
απνξξηκκάησλ θαη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο-δηάζεζεο ησλ 
απνξξηκκάησλ ζηε ΠΔ εξξψλ. 

 
 

Απνθαζίδνπκε 
 
 

Σελ Σξνπνπνίεζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί κε ηελ αξηζ. πξση. νηθ. 128991/16-
5-2007 Κνηλή Απφθαζε Τπ. ΠΔΥΧΓΔ – Τπ. Δζσηεξηθψλ, Γεκ. Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο- Τπ. 
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο – Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ – Τπ. Πνιηηηζκνχ ηνπ 
έξγνπ: «Υψξνο Τγεηνλνκηθήο ηαθήο Απνξξηκκάησλ, Μνλάδα Μεραληθήο – Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο 
(Μ.Μ.Β.Δ.) θαη Κέληξνπ Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ ηνπ Ννκνχ εξξψλ ζηελ ζέζε «Δξείπηα 
Νεξάηδαο» ηνπ Γ. θνηνχζζαο» ΠΔ εξξψλ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνχλ φξνη γηα: 

Α.   Σελ θαηαζθεπή κνλάδαο επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ κε κεραληθή αλαθχθισζε θαη 

παξαγσγή θφκπνζη δπλακηθφηεηαο 63.000 tn/yr, κε πξφβιεςε γηα 90.000 tn/yr, ζηε ζέζε 
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«Δξείπηα Νεξάηδαο» ηνπ Γήκνπ Ζξάθιεηαο ΠΔ εξξψλ. 
Β.    Σελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ζηξαγγηζκάησλ ηνπ ελ ιεηηνπξγία 

ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο κε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζηξαγγηζκάησλ κε ηελ πξνζζήθε 
κνλάδαο αληίζηξνθεο φζκσζεο θαη δηάζεζή ηνπο ζε παξαθείκελν ξέκα ην νπνίν θαηαιήγεη 
ζηνλ Ξεξνρείκκαξν Παιαηνθάζηξνπ, ν νπνίνο εθβάιεη ζηνλ πνηακφ ηξπκφλα. 

 
Μεηά ηα παξαπάλσ ε (61) ζρεηηθή Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΠΟ) ηξνπνπνηείηαη 
σο πξνο ηα αθφινπζα: 

       

I. ΔΝΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ: 
 

Α. Δίδνο θαη κέγεζνο δξαζηεξηόηεηαο 
 
       Ζ παξάγξ. 2 (ζει. 5) ηεο ελόηεηαο Α, αληηθαζίζηαηαη ωο αθνινύζωο: 
       

2. Μνλάδα κεραληθήο - βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο (ΜΜΒΔ).  
 
Ζ κνλάδα ζρεδηάδεηαη λα ιεηηνπξγεί γηα  εηήζηα δπλακηθφηεηα 63.000 tn/yr, γηα 250 εκέξεο ην ρξφλν ζε 
κία νθηάσξε εκεξήζηα βάξδηα. Ζ κέγηζηε εκεξήζηα θαη σξηαία δπλακηθφηεηα ηεο ΜΔΑ ζα είλαη 
αληίζηνηρα 252 tn/d θαη 36 tn/hr.  Δπίζεο γίλεηαη ε πξφβιεςε ε Μνλάδα λα είλαη ζε ζέζε λα 
επεμεξγάδεηαη εηήζηα πνζφηεηα απνξξηκκάησλ 90.000 tn/yr, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα ΠΔΓΑ. Ζ 
επεμεξγαζία ηεο πνζφηεηαο απηήο επηηπγράλεηαη κε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο 
κνλάδαο (επέθηαζε ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηεο κε πξνζζήθε κέρξη θαη 2εο βάξδηαο εθφζνλ απηφ 
απαηηεζεί). 
       
Ζ κνλάδα πεξηιακβάλεη πγθξφηεκα Μεραληθήο Γηαινγήο/Υεηξνδηαινγήο ζε ζπλδπαζκφ κε βηνινγηθή 
επεμεξγαζία ηνπ δηαρσξηδφκελνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο γηα ηελ αλάθηεζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη 
ηελ παξαγσγή πιηθνχ ηχπνπ θνκπφζη (CLO). 
 
Ζ ΜΔΑ ζα δχλαηαη λα επεμεξγαζηεί θαη πξνδηαιεγκέλα βηναπφβιεηα 3.000 tn/yr. Γηα ην ιφγν 
απηφ ζα πξνβιεθζεί μερσξηζηή αεξφβηα επεμεξγαζία γηα ην ξεχκα απηφ ησλ απνβιήησλ  
 
Ζ ρσξνζέηεζε ησλ ππνδνκψλ ηεο ΜΔΑ ζα γίλεη ζε ηκήκα ηεο έθηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
ΥΤΣΤ, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 56.990m2  ζπκθσλά κε ην ζπλεκκέλν ζεσξεκέλν ηνπνγξαθηθφ 
δηάγξακκα  θι. 1:2000 (ζρέδην 04) πνπ ζπλνδεχεη ηελ κειέηε ηξνπνπνίεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
φξσλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο.  

 
Οη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ρψξνπ ζε ΔΓΑ 87 αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 
Α/Α X Τ 

1 453092,23 4559307,78 

2 453179,58 4559279,17 

3 453195,7 4559314,63 

4 453214,16 4559392,55 

5 453321,53 4559366,9 

6 453305,88 4559313,53 

7 453341,92 4559302,1 

8 453379,53 4559504,52 

9 453424,74 4559546,01 

10 453266,27 4559653,68 

11 453256,96 4559672,1 

12 453235,29 4559611,35 
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13 453234,88 4559594,3 

14 453229,74 4559579,41 

15 453216,56 4559563,13 

16 453180,86 4559464,58 

17 453166,16 4559449,42 

18 453143,06 4559425,13 

19 453128,49 4559378,73 

 
Ζ πξφζβαζε ζηελ ελ ιφγσ ζέζε ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ ππάξρνληνο νδηθνχ δηθηχνπ ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζήκεξα γηα ηελ πξφζβαζε ζην ΥΤΣΤ Ν. εξξψλ κε κηθξή βειηίσζε ηνπ.  

 
2.1 Καηεγνξίεο απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη ζηε ΜΔΑ 

Οη θαηεγνξίεο ησλ απνβιήησλ πνπ ζα νδεγνχληαη ζηελ είζνδν ηεο εγθαηάζηαζεο ΜΔΑ είλαη 
δεκνηηθά ζηεξεά απφβιεηα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 20 ηνπ Δληαίνπ Καηαιφγνπ Απνβιήησλ – 
ΔΚΑ θαζψο θαη ηα πξνζνκνηάδνληαη ζηα δεκνηηθά απφβιεηα. 

 
πγθεθξηκέλα: 

 
ΚΩΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

20 
ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ (ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 
ΑΠΟ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ ΗΓΡΤΜΑΣΑ), 
ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ ΥΩΡΗΣΑ ΤΛΛΔΓΔΝΣΩΝ 

20 01 ρσξηζηά ζπιιερζέληα κέξε 

20 01 01 ραξηηά θαη ραξηφληα 

20 01 02 Γπαιηά 

20 01 08 βηναπνηθνδνκήζηκα απφβιεηα θνπδίλαο θαη ρψξσλ ελδηαίηεζεο  

20 01 10 ξνχρα 

20 01 11 Τθάζκαηα 

20 01 32 θάξκαθα άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 20 01 31 

20 01 34 κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 20 01 33 

20 01 36 
απνξξηπηφκελνο ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο άιινο απφ ηνλ 
αλαθεξφκελν ζηα ζεκεία 20 01 21, 20 01 23 θαη 20 01 35  

20 01 38 μχιν εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 20 01 37 

20 01 39 Πιαζηηθά 

20 01 40 Μέηαιια 

20 01 41 απφβιεηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ θακηλάδσλ 

20 01 99 άιια κέξε κε πξνδηαγξαθφκελα άιισο 

20 02 απφβιεηα θήπσλ θαη πάξθσλ (πεξηιακβάλνληαη απφβιεηα λεθξνηαθείσλ) 

20 02 01 βηναπνηθνδνκήζηκα απφβιεηα 

20 02 02 ρψκαηα θαη πέηξεο 

20 02 03 άιια κε βηναπνηθνδνκήζηκα απφβιεηα 

20 03 άιια δεκνηηθά απφβιεηα 

20 03 01 αλάκεηθηα δεκνηηθά απφβιεηα 

20 03 02 απφβιεηα απφ αγνξέο 

20 03 03 ππνιείκκαηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ δξφκσλ 

20 03 99 δεκνηηθά απφβιεηα κε πξνδηαγξαθφκελα άιισο 

 

 

ηελ παξνχζα θάζε, εμαηξείηαη ε ππνδνρή ηεο ηιχνο (θσδηθνί 19 08 01 «εζραξίζκαηα», 19 

08 02 «απφβιεηα απφ εμάκκσζε», 19 08 05 «ιάζπεο απφ επεμεξγαζία ιπκάησλ»)  απφ 

κνλάδεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ησλ ΟΣΑ ηνπ Ννκνχ (Δλφηεηα Γ4α, παξαγξ. 1.2, ζει 12 

ηεο (61) ζρεη. ΚΤΑ) ιακβάλνληαο ππφςε ηα φζα αλαθέξνληαη ζην (79) θαη (66) ζρεη. ηεο 

παξνχζεο θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ηα έξγα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ ΠΔ εξξψλ 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ (61) ζρεη. ΑΔΠΟ θαζψο θαη ε αλαβάζκηζε ησλ έξγσλ 

ππνδνκψλ ηνπ ΥΤΣΤ (κνλάδα επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ) δελ έρνπλ νινθιεξσζεί 
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αθφκε.     

        
2.2 πλνπηηθά ηα ηκήκαηα απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη ε ΜΔΑ είλαη ηα αθφινπζα : 

- Έιεγρνο θαη δχγηζε ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρφκελσλ νρεκάησλ  
- Τπνδνρή θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε απνβιήησλ 
- Μεραληθή Γηαινγή θαη ρεηξνδηαινγή 
- Κνκπνζηνπνίεζε – Χξίκαλζε (νη δηαδηθαζίεο θνκπνζηνπνίεζεο θαη σξίκαλζεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη δηαδνρηθά ζε εληαίν δφθηκν ζχζηεκα εληφο θηηξίνπ)  
- Ραθηλαξία 
- Σειηθή Απνζήθεπζε 

 
2.3 Σα παξαγφκελα πξντφληα ηεο κνλάδαο ζα είλαη: 

- Αλαθπθιψζηκα πιηθά (κέηαιια, ραξηί, πιαζηηθφ, γπαιί). 
- Τιηθφ ηχπνπ θφκπνζη (CLO).  
- Κφκπνζη απφ πξνδηαιεγκέλα βηναπφβιεηα 
- Τπνιείκκαηα 

 
2.4 Υξήζε ηνπ παξαγφκελνπ πιηθνχ ηχπνπ θφκπνζη (CLO) 

Σν παξαγφκελν CLO ελδεηθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, εθφζνλ  εμεηαζηεί  θαη πιεξνί ηηο 
αληίζηνηρεο αλά ρξήζε πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, σο αθνινχζσο: 
α)  Χο πιηθφ επίρσζεο ή απνθαηάζηαζεο εδάθνπο: 

1. Γηα ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο ζε έξγα ή   δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ 
θαηεγνξία Α ηεο Τ.Α. 1958/2012, φπσο ηζρχεη: 
- ε ελ ελεξγεία εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηελ πιήξσζε θαη απνθαηάζηαζε 

νξπγκάησλ ησλ νπνίσλ ε εθκεηάιιεπζε έρεη πεξαησζεί, 
- ε έξγα νδνπνηίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πξαλή νξπγκάησλ ή επηρσκάησλ ζε 

θιεηζηνχο απηνθηλεηνδξφκνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βιάζηεζεο,  
- Χο πιηθφ πξνο δηακφξθσζε αλαγιχθνπ (landscaping), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ε ηειηθή ζηξψζε επηθάιπςεο ηνπ λένπ αλαγιχθνπ ζα απνηειείηαη απφ θπηηθή γε 
πάρνπο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) κέηξνπ, 

- Χο πιηθφ θαζεκεξηλήο θαη ηειηθήο επηθάιπςεο ζε Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο 
(ΥΤΣ) εθφζνλ ην πιηθφ πιεξνί ηηο δεζκεχζεηο πνπ ζέηεη ε ΚΤΑ 114248/11 θαη ν 
ζπληειεζηήο πδξνπεξαηφηεηαο ηνπ Κ είλαη > 1x10-6 m/sec, ψζηε αθ' ελφο λα 
απνζηξαγγίδεηαη επηθαλεηαθά κεγάιε πνζφηεηα νκβξίσλ, κε θαηάιιειεο θιίζεηο 
ηεο επηθαλείαο, αθ' εηέξνπ λα επηηξέπεηαη ε αξγή θαηείζδπζε ησλ 
ζηξαγγηζκάησλ απφ ζηξψζε ζε ζηξψζε αληί απηά λα νδεγνχληαη εθηφο ηνπ 
φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ.   

2. ε εξγαζίεο επίρσζεο - απνθαηάζηαζεο εδάθνπο ζε αλελεξγά, πξνο 
απνθαηάζηαζε, νξπρεία, ιαηνκεία, κεηαιιεία. 

3. Χο πιηθφ απνθαηάζηαζεο ζε Υψξνπο Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ 
(ΥΑΓΑ). 

β)  Χο πιηθφ βηνθίιηξνπ γηα ηελ απνξξφθεζε νζκψλ απφ βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο κε 
δχζνζκα απαέξηα, εμαεξηζκψλ ζε εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ, 
κεραληθήο δηαινγήο, θνκπνζηνπνίεζεο, καδηθήο δηαηήξεζεο δψσλ θιπ.  

γ)   Χο ζπζηαηηθφ ηερλεηψλ εδαθψλ  ή ζε εθαξκνγέο ζηελ γε πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα παξαγσγή 
ηξνθψλ ή δσνηξνθψλ  θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη   πξνδηαγξαθέο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο. 

Γηα ηηο ρξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ (α) ην πιηθφ ηχπν θνκπφζη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 
ζε αλάκημε κε άιια πιηθά ζην βαζκφ πνπ ηεθκεξηψλεηαη ε επίηεπμε ησλ εθάζηνηε 
απαηηνχκελσλ εδαθνινγηθψλ θαη κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ 
πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ. 
 

2.5 Οξηαθέο ηηκέο θνκπφζη γηα ηηο παξαπάλσ ρξήζεηο: 
Οη νξηαθέο ηηκέο θνκπφζη γηα ηηο παξαπάλσ ρξήζεηο θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα πξφηππα 
εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ, θαζνξίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:  
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Γηα ηελ εδαθηθή εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ ηχπνπ θνκπφζη ή ρσλεχκαηνο, πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππ' φςε θαη λα δηελεξγνχληαη ιεπηνκεξείο έιεγρνη ζρεηηθά κε ηηο 
πξναλαθεξφκελεο παξακέηξνπο, θαη αλάινγα κε ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο θαη θαηεγνξίεο 
πνηφηεηαο ηνπ θνκπφζη: πνζφηεηα εθαξκνγήο, πεξηεθηηθφηεηα ζε ζξεπηηθά, ηρλνζηνηρεία, 
βαξέα κέηαιια, επηβιαβείο νξγαληθέο ελψζεηο, παζνγφλα θιπ., επίπεδν σξίκαλζεο 
θνκπφζη (θξέζθν ή ψξηκν θνκπφζη), ρξνληθή πεξίνδνο εθαξκνγήο, ζπρλφηεηα 
εθαξκνγήο, βάζνο ελζσκάησζεο ζην έδαθνο, ηχπνο εδάθνπο θαη ραξαθηήξεο απηνχ θ.ά  
 
Οη νξηαθέο ηηκέο θνκπφζη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο, ζχκθσλα θαη κε ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξνβιέπεηαη. 

 
2.6 Τγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο θνκπνζηνπνίεζεο/αλαεξφβηαο ρψλεπζεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ κεραληθήο - βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο: 
 

Γηα ηε ρξήζε ηνπ θνκπφζη ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο 
θαηά ηηο δηαδηθαζίεο θνκπνζηνπνίεζεο/ αλαεξφβηαο ρψλεπζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
κεραληθήο - βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο: 

 Αεξφβηα επεμεξγαζία (Κνκπνζηνπνίεζε) 

- Δπίηεπμε ζεξκνθξαζίαο ≥55°C γηα δηάζηεκα δχν εβδνκάδσλ θαηά ηελ 
θνκπνζηνπνίεζε ζε ζεηξάδηα αλνηρηνχ ηχπνπ, κε 5 αλακίμεηο ζην δηάζηεκα απηφ. 
Δλαιιαθηηθά, επίηεπμε ζεξκνθξαζίαο >65νC γηα δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο θαηά 
ηελ θνκπνζηνπνίεζε ζε ζεηξάδηα αλνηρηνχ ηχπνπ, κε 2 αλακίμεηο. 

- Δπίηεπμε ζεξκνθξαζίαο >60oC γηα δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο θαηά ηελ 
θνκπνζηνπνίεζε ζε αληηδξαζηήξεο θιεηζηνχ ηχπνπ. 

 Αλαεξφβηα ρψλεπζε 

- Δπίηεπμε ζεξκνθξαζίαο >55°C γηα ζπλερφκελε πεξίνδν 24h (ρσξίο δηαθνπή) θαη 
πδξαπιηθφο ρξφλνο παξακνλήο ζηνλ αληηδξαζηήξα ηνπιάρηζηνλ 20 εκέξεο. 

- ε πεξίπησζε ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίαο ή κηθξφηεξνπ ρξφλνπ έθζεζεο ή 
πδξαπιηθνχ ρξφλνπ παξακνλήο ζηνλ αληηδξαζηήξα κηθξφηεξν απφ 20 εκέξεο 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ - ΜΟΝΑΓΑ ΟΡΗΑΚΔ 

ΣΗΜΔ 

ΠΡΟΣΤΠΑ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ 

ΔΛΔΓΥΩΝ 

Cd, m 

g/kg μεξνχ βάξνπο 

≤3 ΔΝ 13650:2001 

Cr ΗΗΗ θαη Cr VI, mg/kg μεξνχ βάξνπο ≤250 ΔΝ 13650:2001 

Cu, mg/kg μεξνχ βάξνπο ≤400 ΔΝ 13650:2001 

Hg, mg/kg μεξνχ βάξνπο ≤2,5 ISO 16772 

Ni, mg/kg μεξνχ βάξνπο ≤100 ΔΝ 13650:2001 

Pb, mg/kg μεξνχ βάξνπο ≤300 ΔΝ 13650:2001 

Zn, mg/kg μεξνχ βάξνπο ≤1200 ΔΝ 13650:2001 

As, mg/kg μεξνχ βάξνπο ≤10 ΔΝ 13650:2001 

Πνιπρισξησκέλα Γηθαηλχιηα (PCBs), mg/kg 

μεξνχ βάξνπο 
(1)

 

≤0,4 ISO 10382:2002 

Πνιπθπθιηθνί Αξσκαηηθνί Τδξνγνλάλζξαθεο 

(PAH), mg/kg μεξνχ βάξνπο 
(2)

 

≤3 ISO 18287:2006 

Πξνζκίμεηο > 2 mm, % ζε μεξή βάζε
(3)

 ≤3  

Τγξαζία <40%  

 

(1) Άθποιζμα ηων πολςσλωπιωμένων διθαινςλίων ςπ. απιθ. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 

(2) Άθποιζμα ηων ακόλοςθων πολςκςκλικών απωμαηικών ςδπογονανθπάκων acenapthene, acenaphtylene, 
anthracene, benzo(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(g,h,i)perylene, 
benzo(a)pyrene, chrysene, dibenzo(a,h)anthracene, fluorene, fluoranthene, indeno(1,2,3-c,d)pyrene, naphthalene, 
phenanthrene, pyrene. 

(3) Ωρ πποζμίξειρ εννοούνηαι θπαύζμαηα πλαζηικών, γςαλιών, μεηάλλων ή άλλων παπόμοιων μη βιοδιαζπώμενων 
ςλικών, εξαιποςμένων ηηρ άμμος, ηος σαλικιού ή άλλων μικπών πεηπών. 
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(αιιά ηνπιάρηζηνλ 14 εκέξεο), ηα απφβιεηα ζα πξν-επεμεξγάδνληαη ζηνπο 70°C 
γηα 1 ψξα, ή ην πξντφλ ρψλεπζεο ζα πθίζηαηαη κεηα-επεμεξγαζία ζηνπο 70°C γηα 
1 ψξα ή ην πξντφλ ρψλεπζεο ζα ππφθεηηαη ζε θνκπνζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα αλσηέξσ. 

- Απαηηείηαη θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ησλ θξίζηκσλ παξακέηξσλ 
(ζεξκνθξαζία, πγξαζία, ζπρλφηεηα αλάκημεο) θαηά ηελ σο άλσ θάζε εμπγίαλζεο.  

 
Θα πξέπεη επίζεο λα πιεξνχληαη ηα παξαθάησ: 
a. Καζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ησλ θξίζηκσλ παξακέηξσλ (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, 

ζπρλφηεηα αλάκημεο) θαηά ηελ σο άλσ θάζε εμπγίαλζεο. 

b. Σα επίπεδα ησλ πξσηνγελψλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ζηα πξντφληα δελ 
ππεξβαίλνπλ ηηο παξαθάησ κέγηζηεο ηηκέο: Salmonella spp. (ζαικνλέια): απνπζία ζε 50 
g πξντφληνο (ISO 6579:2002) 

c. Βηψζηκνη ζπφξνη/πνιιαπιαζηαζηηθέο κνλάδεο: Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 
ζε ζπφξνπο δηδαλίσλ θαη ζε βιαζηηθά αλαπαξαγσγηθά κέξε επηζεηηθψλ δηδαλίσλ δελ ζα 
ππεξβαίλεη ηηο 3 κνλάδεο αλά ιίηξν πξντφληνο. 

Οη πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο  ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο, ζχκθσλα θαη κε ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξνβιέπεηαη. 

  
2.7 ηεξεά ππνιείκκαηα  

Σα ζηεξεά ππνιείκκαηα επεμεξγαζίαο, ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα κεηαθέξνληαη θαζεκεξηλά 
ζην ΥΤΣΤ ΠΔ εξξψλ. Ζ  πνηφηεηα ησλ ππνιεηκκάησλ ζα παξαθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθά ψζηε λα 

ηεξνχληαη ηα θξηηήξηα απνδνρήο απνβιήησλ ζε ΥΤΣ κε Δπηθηλδχλσλ ηεο απφθαζεο 2003/33/ΔΚ. 
 
2.8 Οη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο πεξηιακβάλνπλ: 

- Πχιε εηζφδνπ 
Ζ πχιε ζα είλαη πιάηνπο 6,00m κε δχν αλνηγφκελα θχιια θαη χςνπο ηνπιάρηζηνλ 2,5m απφ 
βακκέλν ή γαιβαληζκέλν κνξθνζίδεξν ή απφ ηζνδχλακν πιηθφ.  

- Γεθπξνπιάζηηγγεο 
Οη γεθπξνπιάζηηγγεο ζα είλαη δηαζηάζεσλ 18x3m  ειεθηξνληθέο θαη ζα ιεηηνπξγνχλ κε 
δπλακνθπςέιεο (LOAD CELLS). Θα είλαη ππέξγεηεο κε κεηαιιηθή γέθπξα θαη ππφβαζε απφ 
κπεηφλ. Θα έρνπλ ηθαλφηεηα δχγηζεο κέρξη 60 ηφλνπο θαη ηθαλφηεηα θφξηηζεο 70 ηφλνπο. Ζ 
θιίκαθα ησλ ελδείμεσλ ηνπ δπγηζηεξίνπ θαη εθηππσηή ζα έρεη κηθξφηεξε ππνδηαίξεζε 10 Kg. 

- Έξγα νπηηθήο απφθξπςεο: 
α)  Πεξηκεηξηθή δεληξνθχηεπζε 

Ζ πξνθάιπςε ζα αλαπηπρζεί πεξηθεξεηαθά ηνπ ρψξνπ παξάιιεια κε ηελ πεξίθξαμε. Γηα ηελ 
ηερλεηή απνκφλσζε ηνπ ρψξνπ ελδείθλπηαη ε θχηεπζε δέληξσλ γξήγνξεο αλάπηπμεο κε 
πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηεο λέαο κε ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε ζηελ πεξηνρή.  

β)  Πεξίθξαμε 
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο πεξίθξαμεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γαιβαληζκέλνη απφ κνξθνζίδεξν 
πάζζαινη, χςνπο ηνπιάρηζηνλ 2,5 κέηξσλ απφ ην έδαθνο, ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 
ηνπιάρηζηνλ 3 κέηξσλ, ζηεξεσκέλνη ζε κπεηφλ θαη ζπξκαηφπιεγκα κε αληεξίδα. Σα ηειεπηαία 
50 εθαηνζηά ηνπ ζηδεξνπαζζάινπ ζα έρνπλ απφιεμε ππφ γσλία 30ν πξνο ηελ εμσηεξηθή 
πιεπξά ηεο πεξίθξαμεο. ε φιν ην κήθνο ηεο πεξίθξαμεο θαηαζθεπάδεηαη ηνηρίν δηαζηάζεσλ 30 
cm x 30 cm, κε ζεκέιην 30 cm απφ ζθπξφδεκα. 

- Έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο 
Γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ησλ επηκέξνπο θαηαζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ απφ ηα 
επηθαλεηαθά χδαηα, πξνβιέπνληαη ηάθξνη ζπιινγήο νκβξίσλ, θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη θιίζεο νη 
νπνίεο, φπνπ απαηηείηαη, είλαη επελδπκέλεο κε ζθπξφδεκα. 

- πλεξγείν – Απνζήθε  
Θα θαηαζθεπαζηεί θηίξην πλεξγείνπ – Απνζήθεο  γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηκήκαηνο 
ζπληήξεζεο ηεο ΜΔΑ θαζψο θαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ 
παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηε ζπλερή θαη νξζή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ 
θηηξίνπ ζα γίλεη απφ θέξνληα κεηαιιηθφ ζθειεηφ. Ο ρψξνο ζα δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο 
δηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία. Σέινο ην θηίξην ζα δηαζέηεη 
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εζσηεξηθνχο ρψξνπο γξαθείσλ θαη πγηεηλήο. 
Ζ θαζαξή επηθάλεηα ηνπ ρψξνπ ζπλεξγείνπ αλέξρεηαη ζε ηάμε κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 170m2 ελψ 
ην ζχλνιν ηεο επηθάλεηαο θάιπςεο ηνπ θηηξίνπ αλέξρεηαη ζε ηάμε κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 220m2. 

- Πξαηήξην θαπζίκσλ 
Σν πξαηήξην ρσξνζεηείηαη  ζε εζνρή ηεο λφηηαο νδνπνηίαο κεηαμχ ησλ θηηξίσλ ξαθηλαξίαο θαη 
Απνζήθεο  κε ηε δεμακελή απνζήθεπζεο Diesel λα είλαη ρσξεηηθφηεηαο ην πνιχ  11m3, ελψ ζα 
δηαζέηεη αληιία κε νγθνκεηξεηή. Θα δηαζέηεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο απφ ηε λνκνζεζία 
ζσιελψζεηο θαη θξεάηηα ηξνθνδνζίαο εμαεξηζκνχ θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο αζθαιείαο θαη ειέγρνπ 
ξνήο θαπζίκνπ. 

- Πιπληήξην νρεκάησλ 
Θα πξνβιεθζεί ρψξνο (ξάκπα), ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχλ λα γίλνπλ εξγαζίεο έθπιπζεο ησλ 
νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηεο ΜΔΑ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ παξαγσγηθψλ 
ρψξσλ. Σν λεξφ απφ ηηο εξγαζίεο πιπζίκαηνο ζα πθίζηαηαη πξνεπεμεξγαζία κε θξεάηην 
θαηαθξάηεζεο ζηεξεψλ (ιάζπεο νρεκάησλ) θαη ιηπνζπιιέθηε (γξάζηα, ιάδηα) θαη ελ ζπλερεία ην 
πξνεπεμεξγαζκέλν λεξφ ζα δηνρεηεχεηαη ζηε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ. 

- Οδνπνηία 
α)Εξωηεπικό δίκηςο 

Ζ είζνδνο ζηε κνλάδα γίλεηαη απφ ηε βνξεηνδπηηθή γσλία ηνπ γεπέδνπ φπνπ ζα ρσξνζεηεζεί 
ε ΜΔΑ, κε ηελ πξφζβαζε ζε απηήλ λα νινθιεξψλεηαη κε βειηίσζε κηθξνχ ηκήκαηνο ηε 
πθηζηάκελεο νδνχ, εμσηεξηθά ηνπ γεπέδνπ ηνπ ΥΤΣΤ. 

β) Εζωηεπική οδοποιία 
Πξνβιέπεηαη λα ζρεδηαζηεί εζσηεξηθή νδφο πξφζβαζεο. Θα μεθηλάεη απφ ηελ είζνδν ηνπ 
νηθνπέδνπ θαη ζα θαηεπζχλεηαη πξνο φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο θαζψο θαη ηνλ 
ελεξγφ ρψξν απφζεζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Ζ ράξαμή ηεο παξνπζηάδεηαη ζην ζρέδην 
ηεο γεληθήο δηάηαμεο έξγσλ. Σν εζσηεξηθφ νδηθφ δίθηπν απνηειείηαη απφ δξφκνπο δηπιήο 
θπθινθνξίαο πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 6,0m (3,0m αλά θαηεχζπλζε) κε κέγηζηε θαηά κήθνο θιίζε 
8%. 

- Γεμακελή χδξεπζεο θαη ιηκλνδεμακελή νκβξίσλ πιαηείαο CLO 
Θα θαηαζθεπαζηεί δεμακελή χδξεπζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 
Δπίζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νηθνλνκία ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε λεξνχ, ζα 
θαηαζθεπαζηεί ιηκλνδεμακελή ζπιινγήο νκβξίσλ πδάησλ ηεο πιαηείαο CLO, πξνθεηκέλνπ απηά 
λα ρξεζηκνπνηνχληαη φπνπ είλαη επηηξεπηφ ζηελ εγθαηάζηαζε, ή/θαη γηα άξδεπζε ησλ ρψξσλ 
πξαζίλνπ.  

- Κεληξηθφ χζηεκα Διέγρνπ 
Οη ιεηηνπξγηθέο παξάκεηξνη ηεο κνλάδαο ζα ειέγρνληαη απφ Οινθιεξσκέλν χζηεκα Λνγηζκηθνχ 
θαη κηαο ζεηξάο Απηνκαηνπνηεκέλσλ πζηεκάησλ θαη Οξγάλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρνπ θαη ηειε-
δηαρείξηζεο απηνκαηηζκψλ ψζηε ε επνπηεία ηεο εγθαηάζηαζεο λα είλαη πιήξεο. 

- Έξγα δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ 
Σν δίθηπν απνρέηεπζεο ζα θαιχςεη ην ζχλνιν ηεο κνλάδαο. Σα ζπιιεγφκελα πγξά απφβιεηα ζα 
ζπιιέγνληαη ζε δεμακελή θαη απφ εθεί ζα νδεγνχληαη πξνο επεμεξγαζία ζηε Μνλάδα 
Δπεμεξγαζίαο ηνπο. Σα επεμεξγαζκέλα πγξά ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζχλνιν ηνπο ζηελ 
δηεξγαζία ηεο θνκπνζηνπνίεζεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο επηζπκεηήο πγξαζίαο ηνπ πιηθνχ. 
Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ζα παξάγνληαη πγξά απφβιεηα απφ ην 
πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο, ην πιπληήξην νρεκάησλ θαη ηελ πιχζε ησλ δαπέδσλ εγθαηάζηαζεο. 
Απφ ηε δηαδηθαζία ηεο θνκπνζηνπνίεζεο δελ παξάγνληαη πγξά απφβιεηα θαζψο ηα παξαγφκελα 
δηαζηαιιάδνληα πγξά πνπ παξάγνληαη ζηα ζηάδηα ηεο βηνινγηθήο δηεξγαζίαο επαλαθπθινθνξνχλ 
ζην ζχλνιφ ηνπο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο επηζπκεηήο πγξαζίαο. 
Σα πγξά απφβιεηα ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα επεμεξγάδνληαη κέζσ ελφο compact βηνινγηθνχ 
ζηαζκνχ ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: ζεπηηθή δεμακελή, θίιηξν - θφζθηλν, 
βηνινγηθά θίιηξα πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο, ζχζηεκα θαηαζηξνθήο παζνγφλσλ, δεμακελή 
επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ θαη κεηά ζα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία ηεο θνκπνζηνπνίεζεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο επηζπκεηήο πγξαζίαο.  
Ζ δηαδηθαζία απηή εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ζεκ. 2.5 (επαλαρξεζηκνπνίεζε γηα 
βηνκεραληθή ρξήζε)  θαη ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη ππνρξεψζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί ησλ Πηλάθσλ 
2 (Παξάξηεκα I) θαη 4 (Παξάξηεκα II) ηνπ ζεκ.2.5 αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ 
πγξψλ απνβιήησλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο θνκπνζηνπνίεζεο (78 ζρεη.). 
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2.9 Υξήζε λεξνχ θαη ελέξγεηαο 
 

- Υξήζε λεξνχ 
ηηο εγθαηαζηάζεηο πξνβιέπνληαη νη αθφινπζεο ρξήζεηο λεξνχ: 
α) Πιχζε πξνζσπηθνχ 
β) Υψξνη πγηεηλήο 
γ) Πιχζε κεραλεκάησλ έξγνπ 
δ) Γηαβξνρή εζσηεξηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ φηαλ ν θαηξφο είλαη μεξφο θαη θπζάεη άλεκνο. 
ε) Ππξφζβεζε. 
ζη) Άξδεπζε θπηψλ 
δ) Υξήζε λεξνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΜΔΑ 
ε) Λνηπέο ρξήζεηο 
 
Χο ελδεηθηηθή πνζφηεηα εκεξήζηαο θαηαλάισζεο λεξνχ απφ ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζην 
έξγν ιακβάλνληαη ηα 60 lt/εκέξα γηα θάζε εξγαδφκελν. πλνιηθά ζην έξγν αλακέλεηαη λα 
απαζρνινχληαη θαζεκεξηλά πεξίπνπ 35 εξγαδφκελνη.  
 
Ζ θάιπςε ησλ αλσηέξσ αλαγθψλ ζα γίλεηαη είηε απφ κεηαθνξά λεξνχ κε βπηίν ζηε δεμακελή 
λεξνχ, είηε κε ζχλδεζε κε ην δίθηπν πδξνδφηεζεο ηνπ πιεζηέζηεξνπ νηθηζκνχ.  
 
Θα θαηαζθεπαζηεί ιηκλνδεμακελή φγθνπ 1.040 m3, ζην λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηνπ γεπέδνπ, ζηελ 
νπνία ζα ζπιιέγνληαη ηα φκβξηα χδαηα απφ ηελ επηθάλεηα ηεο πιαηείαο CLO, πξνθεηκέλνπ απηά λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ είλαη επηηξεπηφ, ζηελ εγθαηάζηαζε θαη γηα άξδεπζε ησλ ρψξσλ 
πξαζίλνπ.  
 
ηε βφξεηα πιεπξά ηεο ιηκλνδεμακελήο ζα θαηαζθεπαζηνχλ νη δεμακελέο χδξεπζεο θαη 
ππξφζβεζεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, καδί κε ηα αληίζηνηρα πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα. 
 Γηα ηηο αλάγθεο ζε πφζηκν λεξφ, πξνβιέπνληαη δνρεία 20lt ηχπνπ «θηάιεο λεξνχ γηα ςχθηε», ηα 
νπνία ζα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο ζε φια ηα θηίξηα φπνπ εξγάδεηαη κφληκα 
πξνζσπηθφ. 
 

- Υξήζε ελέξγεηαο: 
 
Οη αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαθάησ 
δξαζηεξηφηεηεο: 

 Λεηηνπξγία Μνλάδαο Μεραληθήο Δπεμεξγαζίαο 

 Λεηηνπξγία Μνλάδαο Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο 

 Λεηηνπξγία Μνλάδαο Ραθηλαξίαο 

 Φσηηζκφο επξχηεξνπ ρψξνπ 

 Λνηπέο Δγθαηαζηάζεηο ΜΔΑ 
 
Ζ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ εθηηκάηαη φηη ζα είλαη ηεο ηάμεο 
κεγέζνπο ησλ 2.800 MWh/έηνο. Ζ δήηεζε απηή ζα θαιπθζεί κε ζχλδεζε ηεο κνλάδαο κε δίθηπν 

παξνρήο ξεχκαηνο. 

 
2.10  ην ρψξν επίζεο πξνβιέπεηαη απφ ηελ (61) ζρεηηθή ΑΔΠΟ λα θαηαζθεπαζηεί κνλάδα αμηνπνίεζεο 

ησλ πξντφλησλ RDF θαη ηνπ d- RDF κέζσ ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο. ηελ 
κειέηε ηξνπνπνίεζε πνπ ππνβιήζεθε ζηελ Τπεξεζία καο απφ ηνλ αξκφδην θνξέα δελ πξνηείλεηαη 
ε θαηαζθεπή ηεο ζηελ παξνχζα θάζε.  

 

Σν ζχλνιν ηνπ έξγνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθφηεξα ζηνλ  θάθειν ηξνπνπνίεζεο ηεο ΜΠΔ (θείκελν 
θαη ράξηεο) πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα απφθαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο φζνλ 
αθνξά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο απηήο. 
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Ζ παξάγξαθνο 3 (ζει. 5) ηεο παξαγξάθνπ Α, πνπ αθνξά ζην ρώξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο 
ππνιεηκκάηωλ  (ΥΤΣΤ),  ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ην αθξηβέο εκβαδφλ ηεο έθηαζεο πνπ 
θαηαιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΥΤΣΤ θαη πνπ ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν 
ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ θ. Γεψξγηνπ ντιεκεδφγινπ, θιηκ. 1:2000 
πνπ ζπλνδεχεη ηελ κειέηε ηξνπνπνίεζεο αλέξρεηαη ζε  619.454,42 m2 , κε ζπληεηαγκέλεο ΔΓΑ 
87: 

 

Α/Α X Τ 

Α1 4532804191 45597237201 

A2 4532483006 45597604740 

A3 4532380387 45598375275 

Α4 4532061563 45599174841 

Α5 4530584971 45600487913 

Α6 4530079820 45600487913 

Α7 4529539948 45599908149 

Α8 4529293818 45599346791 

Α9 4529096472 45599183980 

Α10 4528659429 45599244909 

Α11 4527110846 45599946401 

Α12 4526491624 45599941552 

Α13 4526072747 45599530090 

Α14 4525234683 45597222951 

Α15 4524580226 45594491277 

Α1β 4524374183 45593998885 

Α17 4524285889 45593658004 

Α18 4525104899 45592389613 

Α19 4525531702 45591952269 

Α20 4525938425 45591678072 

Α21 4526055983 45591624772 

Α22 4526298491 45591654765 

Α23 4626564783 45591759280 

Α24 4526749043 45591871726 

Α25 4526814055 45591959961 

Α26 4526959703 45592046769 

Α27 4527345136 45592193660 

Α28 4528171389 45592159760 

Α29 4528342948 45591638853 

Α30 4529024234 45591088798 

Α31 4529210935 45591133747 

Α32 4529475198 45592078226 
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Α33 4529681307 45592078226 

Α34 4529906222 45592172056 

Α35 4530587265 45592027189 

A35α 4530858609 45592814571 

Α35β 4531941554 45592459849 

Α35γ 4532213657 45593058494 

Α35δ 4532341938 45593600011 

Α36 4530876298 45591137970 

Α37 4532737547 45590712296 

Α38 4532950092 45591981875 

Α39 4533671834 45592902905 

Α40 4534044314 45594907223 

Α41 4534524564 45595348065 

Α42 4534520771 45595600788 

Α43 4532870997 45596721700 

Α44 4532650156 455971438391 

 

 

ηελ παξάγξαθν Α επίζεο πξνζηίζεληαη ηα αθόινπζα: 

- Καηάηαμε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία: 

Με δεδνκέλν φηη ε ζέζε ησλ εμεηαδφκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ΓΑ βξίζθεηαη εθηφο πεξηνρήο Γηθηχνπ 
Natura θαη επεηδή ν ηζνδχλακνο πιεζπζκφο Π είλαη θάησ απφ 300.000 η.π., ην έξγν θαηαηάζζεηε, 
βάζεη ηεο (36) ζρεηηθήο ΚΤΑ (Παξάξηεκα ΗV, νκάδα 4ε – ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθψλ 
ππνδνκψλ,α/α 13 θαη 14)  ζηελ Τπνθαηεγνξία Α2. 

       
- Οη εξγαζίεο πνπ ζα ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηα 

Παξαξηήκαηα I θαη II ηνπ Ν. 4042/2011 είλαη νη εμήο: 

• R3 Αλαθχθισζε/ αλάθηεζε νξγαληθψλ νπζηψλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηαιχηεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνκπνζηνπνίεζεο θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ βηνινγηθνχ 
κεηαζρεκαηηζκνχ) 

• D1, D5 -  Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ 

• R12 Αληαιιαγή απνβιήησλ γηα λα ππνβιεζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο εξγαζίεο R1 έσο 

R11. 

• R13 Απνζήθεπζε ελ αλακνλή ππνβνιήο ζηηο δηεξγαζίεο R1 έσο R12 

• D15 Απνζήθεπζε ελ αλακνλή ππνβνιήο ζηηο δηεξγαζίεο D1 έσο D14 

- Τπαγσγή ζηελ Οδεγία 96/61 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζέκαηνο ππάγεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 96/61/ΔΚ (ΗPPC) «γηα ηελ 
Οινθιεξσκέλε Πξφιεςε θαη Έιεγρν ηεο Ρχπαλζεο απφ νξηζκέλεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο» 
θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο ΚΤΑ 36060/115/Δ.103/2013 (ΦΔΚ 1450/Β/14.6.2013). 
 

- Θεζκνζεηεκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ θαη ησλ επαίζζεησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο 

1. Ζ πεξηνρή κειέηεο ρσξνζεηείηαη ζηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα Γ.E. θνηνχζζαο Γ. Ζξάθιεηαο ΠΔ 
εξξψλ, θαη δηνηθεηηθά ππάγεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο. 

2. Σν έξγν βξίζθεηαη ζε πεξηνρή φπνπ δελ ππάξρνπλ απαγνξεχζεηο ζηηο ρξήζεηο γεο απφ 
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εγθεθξηκέλα ΓΠ, ΥΟΟΑΠ ή ΕΟΔ. 
3. Ζ πεξηνρή κειέηεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο δελ εκπίπηεη ζε θακία πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ 

δηθηχνπ Natura 2000, αιιά νχηε ζε θάπνηα πεξηνρή πνπ λα δηέπεηαη απφ θάπνηα άιιε ζεζκηθή 
ξχζκηζε.  

4. Ζ έθηαζε ζηελ νπνία αλαπηχζζεηαη ην ππφ ηξνπνπνίεζε έξγν, απνηειεί δεκφζηα 
επνηθηζηηθή έθηαζε (δαζηθή-ρνξηνιηβαδηθή). 

 Γηα ηελ ελ ιφγσ έθηαζε εθδφζεθαλ: 

- Ζ ππ’άξηζκ. 15/25-05-2005 Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (ΦΔΚ 125/Α /2005) κε ηελ 
νπνία παξαρσξήζεθε δσξεάλ θαηά θπξηφηεηα έθηαζε 637.806,28 η.κ. αγξφθηεκα 
«Ρεχκαηα - Νεξάηδα», ζηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε εξξψλ γηα δεκηνπξγία Υ.Τ.Σ. 

- Ζ ππ'αξηζκ. 1568/12-05-2010 «Άδεηα εγθαηάζηαζεο Υ.Τ.Σ.Α, ζηε ζέζε «Δξείπηα 
Νεξάηδαο», ηνπ Γ.Γ. Παιαηνθάζηξνπ, Γ. θνηνχζζαο Ν. εξξψλ» απφθαζε ηνπ 
Γαζάξρε εξξψλ ε νπνία είλαη ζε ηζρχ. 

5. χκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ Τ.Γ. 11 (Απφθαζε κε αξηζκ. νηθ. 
1007/2013 (ΦΔΚ 2291Β/2013):  

 Ζ πεξηνρή κειέηεο αλήθεη ζην πδαηηθφ δηακέξηζκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο (ΤΓ11) θαη ζηε 
ιεθάλε απνξξνήο ηξπκφλα (ΛΑΠ GR06). 

 Όζνλ αθνξά ηα ππφγεηα χδαηα, ε πεξηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, βάζε ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, αλήθεη ζην ππφγεην 
πδαηηθφ ζχζηεκα εξξψλ (GR1100010) θαη ζην ππφγεην πδαηηθφ ζχζηεκα Βξνληνχο 
(GR110B110) ησλ νπνίσλ ε ρεκηθή θαη πνζνηηθή θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη θαιή. 

 Σν ππφγεην πδαηηθφ ζχζηεκα εξξψλ θαη ε ιεθάλε πδξνζπιινγήο ηνπ πνηακνχ 
ηξπκφλα, ζηελ νπνία αλήθεη ν ρείκαξξνο Παιαηνθάζηξνπ θαη απνηειεί ηνλ απνδέθηε 
ησλ επεμεξγαζκέλσλ ζηξαγγηζκάησλ ηνπ ΥΤΣ, έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο πδαηηθά 
ζπζηήκαηα εππξφζβιεηα ζηελ ληηξνξχπαλζε. 

 Ο ρείκαξξνο Παιαηνθάζηξνπ δελ έρεη ηαμηλνκεζεί - ραξαθηεξηζζεί ζην ρέδην 
Γηαρείξηζεο. 

 Σν σο άλσ έξγν θαζψο θαη νη επηπηψζεηο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηα επηθαλεηαθά θαη 
ππφγεηα πδαηηθά ζπζηήκαηα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην ρέδην Γηαρείξηζεο ζην νπνίν 
πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο δηεξεπλεηηθήο παξαθνινχζεζεο πνηνηηθήο 
θαηάζηαζεο ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ πδάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΥΤΣΤ (Μ05-
04 ηνπ ζεκ.2.1). 

    
      Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξάγξαθν Α ηεο (61) ζρεη. 
       
      Β. Βαζηθέο παξαγωγηθέο δηεξγαζίεο 
       

Οη ππνπαξάγξαθνη β, γ θαη δ ηεο  παξαγξ. «Βαζηθά παξαγωγηθά ηκήκαηα» (ζει. 6) ηεο Δλφηεηαο 
Β αληηθαζίζηαληαη σο αθνινχζσο: 

      
Ζ κνλάδα επεμεξγαζίαο ησλ απνξξηκκάησλ ζα απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ παξαγσγηθέο κνλάδεο: 
 
β.  Σκήκα ππνδνρήο απνξξηκκάησλ 
β1.  Επγηζηήξην-Φπιάθην 

 Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ησλ εηζεξρφκελσλ / εμεξρφκελσλ νρεκάησλ 
β2.  Μνλάδα Τπνδνρήο 

 Τπνδνρή θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε απνξξηκκάησλ 

 Σεκαρηζκφο ζάθσλ 

 Πξνδηαινγή θαη απνκάθξπλζε νγθσδψλ θαη επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ 

 Γνζνκέηξεζε απνξξηκκάησλ 
 
γ. Μνλάδα Μεραληθήο Γηαινγήο 

 Γηαρσξηζκφο απνξξηκκάησλ 

 Αλάθηεζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ 

 Γηαρσξηζκφο νξγαληθνχ θιάζκαηνο 
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δ. Μνλάδα επεμεξγαζίαο νξγαληθνχ Κιάζκαηνο 
δ1. Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο 

 Αεξφβηα επεμεξγαζία (θνκπνζηνπνίεζε) θαη σξίκαλζε  
δ2. Μνλάδα Ραθηλαξίαο 

 Ραθηλάξηζκα παξαγφκελνπ πιηθνχ ηχπνπ θφκπνζη (CLO) 
δ3. Μνλάδα Πξνδηαιεγκέλσλ Βηναπνβιήησλ 

       
Ζ παξάγξαθνο «Δκπνξεύζηκα Πξνϊόληα» ηεο εγθαηάζηαζεο (ζει. 7) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 
 
Σα εκπνξεχζηκα πξντφληα ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο ΜΔΑ είλαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν Α2.3 ηεο 
παξνχζεο. 
 
Γ4. Μνλάδα Μεραληθήο Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάηωλ  
   
Ζ παξάγξαθνο Γ4α «Σκήκα Τπνδνρήο Απνξξηκκάηωλ θαη Σκήκα Μεραληθήο Γηαινγήο»  (ζει. 11) 
αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 
 

1. Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ λα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. 114218/97 
(ΦΔΚ1016/Β/17.11.97) «Καηάξηηζε πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο 
ζηεξεψλ απνβιήησλ» θαη ηελ ΚΤΑ 29407/3508/2002 «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ 
απνβιήησλ», κε ηνπο πξφζζεηνπο φξνπο, πεξηνξηζκνχο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη κε ηελ 
παξνχζα απφθαζε. ε θάζε πεξίπησζε ηεο παξνχζαο θαηηζρχεη ε ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία. 

2. Ζ εγθαηάζηαζε ζα ηξνθνδνηείηαη κε ζχκκεηθηα αζηηθά απνξξίκκαηα, πνπ θαηά θχξην ιφγν 
πεξηιακβάλνπλ νηθηαθά θαη ηα πξνζνκνηάδνληα πξνο απηά, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξζεθε ζηελ 
παξάγξαθν Α2.1 ηεο παξνχζεο. Γελ γίλνληαη απνδεθηά ηα απφβιεηα πνπ αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 6 ηεο ΚΤΑ 29407/3508/02 θαη ζπγθεθξηκέλα:  
 α)   Γνρεία πεξηέρνληα πγξά ή αέξηα ππφ πίεζε 
 β)  Απφβιεηα ηα νπνία είλαη εθξεθηηθά, δηαβξσηηθά, νμεηδσηηθά, πνιχ εχθιεθηα ή εχθιεθηα 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 
 γ) Ννζνθνκεηαθά απφβιεηα θαη ζπλαθή, πξνεξρφκελα απφ ηαηξηθέο ή θηεληαηξηθέο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο, ηα νπνία είλαη κνιπζκαηηθά θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο  
δ)  Οιφθιεξα κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά απηνθηλήησλ, εθηφο απφ ηα πιηθά πνπ πξννξίδνληαη 

γηα ρξήζε ζε θαηαζθεπαζηηθά έξγα εληφο ηνπ ΥΤΣΤ θαη ηεκαρηζκέλα κεηαρεηξηζκέλα 
ειαζηηθά απηνθηλήησλ, (εμαηξνπκέλσλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ησλ ειαζηηθψλ 
πνδειάησλ θαη ησλ ειαζηηθψλ κε εμσηεξηθή δηάκεηξν άλσ ησλ 1400 mm) 

ε)    Οπνηνζδήπνηε άιινο ηχπνο απνβιήησλ πνπ δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα απνδνρήο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ άξζξνπ 20 ηεο ΚΤΑ 29407/3508/02 
φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 6 ηεο ίδηαο ΚΤΑ, θαζψο θαη  

ζη)  Αδξαλή πιηθά, πέξαλ απηψλ πνπ απαηηνχληαη σο πιηθφ επηθάιπςεο θαη ησλ ινηπψλ 
εδαθηθψλ πιηθψλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ (π.ρ. 
αλπςνχκελα αλαρψκαηα, πιηθά ππξφζβεζεο θιπ.)  

δ)    Απφβιεηα κε πςειφ πνζνζηφ πγξαζίαο ή πγξψλ.  
ε)    Ραδηελεξγά απφβιεηα. 

3. Ζ κνλάδα λα επεμεξγάδεηαη φιν ην παξαγφκελν ζχκκεηθην ΑΑ ηεο ΠΔ εξξψλ. 
4. Ζ κνλάδα λα επεμεξγάδεηαη ην νξγαληθφ-δπκψζηκν θιάζκα κεηά απφ δηαινγή ζηελ πεγή 

βάζεη ηνπ αξ.(41) ηνπ Ν.4042/12 κε ηηκή ζηφρν θαη’ ειάρηζηνλ 2.115 t/y (έσο ην 2015) ή 
4.230 t/y (έσο 2020) γηα 90.000 t/y ή αλαινγηθά βάζεη ησλ πνζνηήησλ πνπ εηζέξρνληαη ζηε 
κνλάδα (t/y*47%*5% ή t/y*47%* 10%) (89 ζρεη.). 

5. Να εθηξέπεηαη ε κέγηζηε δπλαηή πνζφηεηα δπκψζηκνπ πιηθνχ πνπ είλαη εθηθηφ απφ ηελ 
εθαξκνζκέλε ηερλνινγία (ηνπιάρηζηνλ ην 70%) (89 ζρεη).  

6. ηε κνλάδα λα γίλεηαη αλάθηεζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. Μεηά ηελ αλάθηεζε ηνπο, λα εμεηαζηεί ε 
δπλαηφηεηα δεκαηνπνίεζεο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνκαθξχλνληαη απφ ηε Μνλάδα ζε ηειηθνχο 
απνδέθηεο αδεηνδνηεκέλσλ γηα ην ζθνπφ απηφ εηαηξεηψλ. Σα ειάρηζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
κεηάιισλ πνπ αλαθηψληαη απφ εγθαηαζηάζεηο κεραληθήο - βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ζπκκείθησλ 
αζηηθψλ απνβιήησλ, είλαη θαηά είδνο πιηθνχ ηα εμήο: 
- ηδεξνχρα κέηαιια: ζπλνιηθή πνζφηεηα μέλσλ πιψλ < 5% θ.β. 
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- Αινπκίλην: πλνιηθή πνζφηεηα μέλσλ πιψλ < 5 % θ.β 
7. Να γίλεηαη αλαθχθισζε πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη θπξίσο ραξηηνχ θαη έληππνπ ραξηηνχ απφ ην ζχλνιν 

ησλ ζχκκεηθησλ ΑΑ πέξαλ ησλ άιισλ πιηθψλ π.ρ. ζηδεξνχρσλ (89 ζρεη.) 
8. Σα κεραλήκαηα επεμεξγαζίαο ηεο Μνλάδαο λα ππεξδηαζηαζηνινγεζνχλ θαηά 10% ηεο κέγηζηεο 

απαηηνχκελεο δπλακηθφηεηαο, κε βάζε ην δπζκελέζηεξν ζελάξην ηζνδπγίνπ κάδαο πνπ αληηζηνηρεί ζηε 
δπζκελέζηεξε πεξίπησζε θφξηηζήο ηεο. 

9. Ο ζρεδηαζκφο ησλ έξγσλ εηζφδνπ λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηθαλή πξνζπέιαζε ησλ 
νρεκάησλ θαη λα απνθεχγεηαη ε δηαζηαχξσζε εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ νρεκάησλ.   

10. Σα δάπεδα ησλ ρψξσλ ησλ παξαγσγηθψλ ηκεκάησλ ηεο Μνλάδαο λα είλαη ζηεγαλά, απφ πιηθά 
κεγάιεο αληνρήο θαη αλζεθηηθά ηφζν ζηνλ ρξφλν φζν θαη ζε ζπλζήθεο βαξηάο ρξήζεο. 

11. Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο, λα πξνβιέπεηαη απηνκαηνπνηεκέλν άλνηγκα – θιείζηκν ησλ 
ζπξψλ εθθφξησζεο, ζέζε δεηγκαηνιεςίαο, ελψ ε ρσξεηηθφηεηα ησλ ηάθξσλ ππνδνρήο λα 
εμαζθαιίδεη ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ απνξξηκκάησλ ζπλήζσο δχν εκεξψλ.  

12. Όινη νη θιεηζηνί παληαρφζελ ρψξνη παξαγσγήο νζκψλ λα είλαη ζε ππνπίεζε 
13. Να αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά κε θαηάιιεια ζπζηήκαηα νη βαζηθέο πεξηβαιινληηθέο 

νριήζεηο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο: 
 Οζκέο θαη ζθφλε πνπ παξάγνληαη απφ ηηο δηεξγαζίεο ηεο. 

 Τγξά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ ηηο δηεξγαζίεο ηεο, ηνπο θαζαξηζκνχο απηήο 
θαζψο θαη απφ ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 ηεξεά απφβιεηα πνπ αθνξνχλ ζηα ππνιείκκαηα ηεο. 

 Θφξπβνο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο. 

14. Να εθαξκφδνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ 
ππάξρνπζα λνκνζεζία. 

15. Ο ρψξνο εθθφξησζεο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ λα δηαζέηεη: 

 εληζρπκέλν θσηηζκφ πνπ λα εμαζθαιίδεη επαξθή νξαηφηεηα. 

 Κνπξηίλα λεξνχ γηα λα θαηαθξάηεζε ησλ νζκψλ, ηεο ζθφλεο θαη ησλ εληφκσλ.  
16. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο λα ηεξνχληαη νη παξαθάησ αξρέο ζρεδηαζκνχ: 
16.1 Όιεο νη δηαδηθαζίεο κεραληθήο δηαινγήο λα γίλνληαη ζε θιεηζηφ ρψξν, εμνπιηζκέλν κε θαηάιιειν 

ζχζηεκα εμαεξηζκνχ, απνθνλίσζεο θαη απφζκεζεο 
16.2 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αέξησλ εθπνκπψλ λα εθαξκφδνληαη θαη’ ειάρηζην ηα αθφινπζα: 

α)    Ο ρψξνο ππνδνρήο ησλ απνξξηκκάησλ λα βξίζθεηαη ζε ππνπίεζε πξνο απνθπγή έθιπζεο 
νζκψλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Σν ζχζηεκα εμαεξηζκνχ - αεξαγσγψλ ζρεδηάδεηαη φπσο 
πξνβιέπεη ε ζρεηηθή Ννκνζεζία, (ΚΤΑ 114218/17-11-1997, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη). Σα 
απαέξηα ηειηθά λα νδεγνχληαη ζε θαηάιιειεο δηαηάμεηο απφζκεζεο θαη απνθνλίσζεο. 

β)    ην θηίξην ησλ κεραληθψλ δηαρσξηζκψλ (κεραληθή δηαινγή) λα γίλεηαη αλαξξφθεζε ηνπ αέξα 
ηνπηθά, απφ ηα ζεκεία ζηα νπνία κεγηζηνπνηείηαη ε επηθάλεηα ησλ ππφ επεμεξγαζία πιηθψλ 
(π.ρ. θφζθηλα, ηεκαρηζηέο, πηψζεηο απφ ηαηλία ζε ηαηλία) ν νπνίνο λα νδεγείηαη πξνο 
επεμεξγαζία ζε θαηάιιειεο δηαηάμεηο απφζκεζεο θαη απνθνλίσζεο, κε επί ηφπνπ 
αλαξξφθεζε κέζσ δηθηχνπ αεξαγσγψλ. Σα απαέξηα ησλ αεξνδηαρσξηζηψλ λα 
επεμεξγάδνληαη θαηάιιεια.  

γ)     ηνπο ζαιάκνπο πξνζσπηθνχ ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο λα γίλεηαη αλαξξφθεζε ηνπ αέξα 
ν νπνίνο ζα νδεγείηαη πξνο επεμεξγαζία θαζψο θαη αλαλέσζε απηνχ κε ηαπηφρξνλε 
πξνζαγσγή θξέζθνπ αέξα.  

16.3 Οη νζκέο λα απάγνληαη απφ ηα ζεκεία δεκηνπξγίαο ηνπο θαη λα πθίζηαληαη επεμεξγαζία 
ζε θεληξηθά ζπζηήκαηα απφζκεζεο 

16.4 Γηα ηελ απφζκεζε ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο λα εγθαηαζηαζεί βηνινγηθφ θίιηξν (βηφθηιηξν) κε 
απφδνζε άλσ ηνπ 95%  ή άιιν δφθηκν ζχζηεκα. Ζ παξνρή ησλ νζκψλ απφ ηελ έμνδφ ηνπ λα 
είλαη θαηά κέγηζην 500ou/m3. 

16.5 Σα δίθηπα απνθνλίσζεο ζα θαηαιήγνπλ ζε θπθιψλεο θαη ελ ζπλερεία ζε ζαθθφθηιηξα ή 
απεπζείαο ζε ζαθθφθηιηξα αλαιφγσο ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο πνζφηεηαο ηεο ζθφλεο ή άιιν δφθηκν 
ζχζηεκα. 

16.6 Γελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζθπξφκπινο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο κεραληθήο δηαινγήο. 
16.7 Όιεο νη εζσηεξηθέο κεηαθνξέο πιηθψλ εληφο ηεο κνλάδαο λα πξαγκαηνπνηνχληαη κεραληθά, ρσξίο 

ηελ ρξήζε νρεκάησλ ή θνξησηψλ πιελ ηνπ ηκήκαηνο ππνδνρήο φπνπ επηηξέπεηαη ε δηαρείξηζε 
κε θνξησηέο. 

16.8 Οη θχξηεο δηεξγαζίεο λα είλαη απηνκαηνπνηεκέλεο κε ζθνπφ ηε κεγίζηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε 
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δπλαηφηεηα ειέγρνπ απφ ζχζηεκα απηνκαηηζκψλ, ζπλδεδεκέλν κε Ζ/Τ. 
16.9 Σπρφλ θξίζηκεο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο λα 

θαηαγξάθνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη λα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα απηνκαηνπνηεκέλεο ξχζκηζεο 
ηνπο. 

16.10 Ζ δηάηαμε ηνπ εμνπιηζκνχ λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεη απξφζθνπηε πξφζβαζε γηα 
επηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ. 

16.11 Απφ φια ηα ξεχκαηα ηεο κνλάδαο κεραληθήο δηαινγήο λα γίλεηαη ε κέγηζηε αλάθηεζε ζηδεξνχρσλ 
πιηθψλ. 

16.12 ην ηκήκα κεραληθήο δηαινγήο θαηά ην δπλαηφλ λα απνκαθξχλνληαη ηα θάησζη πιηθά ε παξνπζία 
ησλ νπνίσλ είλαη αλεπηζχκεηε: 
- θφλε ή/ θαη ιεπηφθνθθα αδξαλή πνπ ιφγσ ηεο πεξηεθηηθφηεηάο ηεο δελ πξέπεη λα 

αλακεηρζνχλ ζην ξεχκα παξαγσγήο ηνπ compost 
- Αδξαλή πιηθά (πέηξεο, θεξακηθά, γπαιί θιπ) ησλ νπνίσλ ε παξνπζία ζην compost 

κεηαβάιιεη δπζκελψο ηελ πνηφηεηά ηνπ. 
17. Δλδερφκελν πξφβιεκα νζκψλ λα αληηκεησπίδεηαη κε ηελ θαιή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ 

θαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. πγθεθξηκέλα: 
• Να απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία ζεπηηθψλ ζπλζεθψλ. 
• Να δηαηεξείηαη ν ρψξνο ηεο εγθαηάζηαζεο θαζαξφο. 
• Να πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ε πηζαλφηεηα αζηνρίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο κε ζπλεπή 

ζπληήξεζε απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 
18. Πξηλ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα θαηαηεζεί γηα έγθξηζε Σερληθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε (ΣΔΠΔΜ) 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξαγξ. 2 ηνπ Ν 4014/11 φπνπ ζα θαζνξίδνληαη αλαιπηηθά φια ηα 
απαηηνχκελα ηερληθά ζηνηρεία ησλ ζπζηεκάησλ αληηξξχπαλζεο. 

19. Γηα ηα αλαθηψκελα ζηδεξνχρα κέηαιια θαη ην αινπκίλην θαζψο θαη γηα ηα ξεχκαηα ραξηηνχ, γπαιηνχ, 
θαη πιαζηηθνχ λα πξνβιέπεηαη μερσξηζηφο γηα θάζε ξεχκα ρψξνο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο. 

20. Γηα ηα αλεπηζχκεηα αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζηελ κάδα ησλ εηζεξρφκελσλ ζάθσλ 
απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζχζηεκα απνκάθξπλζεο ηνπο. 

21. Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2939/2001 (Α 179) πεξί 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ θαη 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ αληίζηνηρσλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην ΤΠΔΚΑ 
ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 

22. Ζ δηαρείξηζε ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
13588/725/2006 (Β’ 383), 24944/1159/2006 (Β’ 791) θαη 8668/2007 (Β’ 287) θνηλψλ ππνπξγηθψλ 
απνθάζεσλ φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

23. Ζ δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ηπρφλ δηαξξνψλ ηνπο) λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Π.Γ.) 82/2004 
(ΦΔΚ 64/Α/2.3.2004), ηελ ΚΤΑ 13588/725/2006 (ΦΔΚ 383/Β/28.3.2006) θαη ηελ ΚΤΑ 
24944/1159/2006 (ΦΔΚ 791/Β/2006) φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

24. ε θάζε πεξίπησζε ε δηαρείξηζε ησλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ 50910/2727/2003 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (Β 1909) θαη ζην Ν. 4042/2012 (Α 24), 
φπσο απηνί ηζρχνπλ. 

25. Σα άρξεζηα ππνιείκκαηα απφ ηα ζπζηήκαηα αληηξξχπαλζεο ηεο εγθαηάζηαζεο (ζθφλε απφ ηνλ 
θαζαξηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ απνθνλίσζεο, θίιηξα, θ.ι.π.) ηα νπνία αλακέλεηαη λα είλαη κε επηθίλδπλα 
εθφζνλ δελ πξνθχςεη απφ ηηο ηδηφηεηέο ηνπο θαηάιιεινο ηειηθφο απνδέθηεο λα κεηαθέξνληαη ζε 
θαηάιιειε κνξθή θαη λα δηαηίζεληαη ζην ΥΤΣΤ, ηεξνχκελσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο θαη 
αζθαιείαο ηνπ.  

26. Σα άρξεζηα πιηθά (ππνιείκκαηα) πνπ δηαρσξίδνληαη θαηά ηνπο κεραληθνχο δηαρσξηζκνχο λα 
νδεγνχληαη ζηνλ παξαθείκελν Υ.Τ.Σ.Τ. Ζ  πνηφηεηα ησλ ππνιεηκκάησλ ζα παξαθνινπζείηαη 
ζπζηεκαηηθά ψζηε λα ηεξνχληαη ηα θξηηήξηα απνδνρήο απνβιήησλ ζε ΥΤΣ Με Δπηθηλδχλσλ ηεο 

απφθαζεο 2003/33/ΔΚ. 
27. Να ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ππξαλίρλεπζεο, ππξαζθάιεηαο θαη ππξφζβεζεο ζε φια ηα ηκήκαηα 

θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ θεξαπλνχο λα πξνβιεθζνχλ εγθαηαζηάζεηο γείσζεο θαη 
αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. 

28. Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα απνκνλψλεηαη, φπνπ είλαη εθηθηφ, κε πάλει ή ζα 
ηνπνζεηείηαη ζε αλεμάξηεηα δσκάηηα θαη ε πξφζβαζε ζε απηφλ ζα γίλεηαη κε απηφλνκεο ζχξεο πνπ ζα 
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θιείλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο. Δηδηθά νη αλεκηζηήξεο ζα θέξνπλ ζηγαζηήξεο ηφζν ζηελ 
αλαξξφθεζε φζν θαη ζηε θαηάζιηςε. 

29. Όια ηα ζνξπβψδε κεραλήκαηα (γελλήηξηεο, θπζεηήξεο θιπ) λα βξίζθνληαη εληφο ερνκνλσκέλνπ 
νηθίζθνπ. 

30. Οη εθπνκπέο ζνξχβνπ λα αληηκεησπίδνληαη κε κέηξα θαη ζπζηήκαηα ερνκφλσζεο, ψζηε ηα επίπεδα 
ζνξχβνπ ηφζν κέζα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο φζν θαη ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ λα βξίζθνληαη εληφο ησλ 
νξίσλ ησλ πθηζηάκελσλ δηαηάμεσλ. Να δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ηκήκαηα φπνπ ζηεγάδνληαη νη 
δηάθνξεο παξαγσγηθέο κνλάδεο π.ρ. ηα ηκήκαηα Τπνδνρήο, Μεραληθήο Γηαινγήο, θιπ. 

31. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ λα ιακβάλνληαη ηα εμήο κέηξα: 
α) Όιεο νη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο λα εθηεινχληαη εληφο θιεηζηψλ θηεξίσλ ή ζπζηεκάησλ. 
β) Να ηεξνχληαη ηα φξηα ηνπ Π.Γ.1180/293Α/1981. πγθεθξηκέλα, σο αλψηαην επηηξεπηφ φξην 

ζνξχβνπ ηίζεληαη ηα 65dΒ(A) ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ.  
γ) Οη εθπνκπέο ζνξχβνπ λα αληηκεησπίδνληαη κε κέηξα θαη ζπζηήκαηα ερνκφλσζεο, ψζηε ηα επίπεδα 

ζνξχβνπ κέζα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο λα βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ 
ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Υεηξηζηήξηα θαη γξαθεία δελ ζα πξέπεη λα 
παξνπζηάδνπλ ζνξχβνπο άλσ ησλ 50dB(A). 

    ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εμνπιηζκφο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, λα ηεξνχληαη ηα 
ζεζκνζεηεκέλα φξηα εθπνκπψλ ζνξχβνπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ΚΤΑ 
37393/2028/29.3.2003 (ΦΔΚ 1418Β), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 9272/471/2.3.2007 
(ΦΔΚ286Β).  

δ) Να γίλνληαη πεξηνδηθέο δεηγκαηνιεπηηθέο ερνκεηξήζεηο πεξηκεηξηθά ηνπ γεπέδνπ, θαζψο θαη 
κεηξήζεηο ζνξχβνπ βάζνπο.  

ε) Να γίλεηαη ηαθηηθφο έιεγρνο/ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ.  
ζη) Να γίλεη πεξηκεηξηθή δελδξνθχηεπζε ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ έξγνπ. 

32. Σα έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ηνπ ρψξνπ ηεο ΜΔΑ λα εμαζθαιίδνπλ φηη ηπρφλ επηθαλεηαθά 
λεξά απφ εμσηεξηθέο ιεθάλεο απνξξνήο ζηα αλάληε λα παξνρεηεχνληαη εθηφο ηνπ ρψξνπ πξνο ηνπο 
θπζηθνχο απνδέθηεο. Να γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ηνπο (δεκηνπξγία θξεαηίσλ δεηγκαηνιεςίαο 
ησλ ζπιιεγφκελσλ νκβξίσλ) πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη εάλ απηά είλαη πξάγκαηη θαηάιιεια γηα 
απφξξηςε ζην ξέκα ζχκθσλα κε ηελ Ννκαξρηαθή Απφθαζε 873/2010 (ΦΔΚ 711/Γ/2010) θαη εάλ φρη 
λα ζπιιέγνληαη θαη λα νδεγνχληαη ζηελ κνλάδα επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ. Παξάιιεια, λα 
εμαζθαιίδεηαη ε νξζή απνζηξάγγηζή ηνπ ρψξνπ θαη ηεο εζσηεξηθήο νδνχ κε ηελ θαηαζθεπή δηθηχνπ 
ηάθξσλ θαη νρεηψλ. 

33. Γηα ηελ πεξηβαιινληηθή παξαθνινχζεζε ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 
ΚΤΑ 114218/1997 ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

34. Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε (monitoring) ησλ αέξησλ, πγξψλ θαη ζηεξεψλ εθπνκπψλ λα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηα πξνηεηλφκελα ζηελ Οδεγία IPPC θαη ηνπο Δπξσπατθνχο Οδεγνχο γηα ηελ εθαξκνγή 
ησλ Β.Γ.Σ. (Waste Treatment & Monitoring). 

35. Μεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ αεξίσλ εθπνκπψλ ηεο κνλάδαο νη ξχπνη (κεηξνχκελνη ζην ζεκείν έθιπζεο 
ζηελ αηκφζθαηξα) λα είλαη εληφο ησλ παξαθάησ νξίσλ ζχκθσλα κε ην θείκελν BREF ζρεηηθά κε ηελ 
εθαξκνγή Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ ζηνλ Σνκέα ηεο Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ (BREF - 
Σreatment). 

36. Καηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ λα ηεξεζνχλ ηα αλαγξαθφκελα ζηηο (75)  θαη (76) ζρεηηθέο 
γλσκνδνηήζεηο ηνπ Γαζαξρείν εξξψλ θαη ηεο Γ/λζεο πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 

37. Καηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηζρχνπλ νη δεζκεχζεηο γηα ηα 
κεραλήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 37393/2028/2003 (ΦΔΚ 1418/Β/1.10.2003), φπσο απηή 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 9272/471/2007 (ΦΔΚ 286/Β/2.3.2007). 
 

Γ5. Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Οξγαληθνύ θιάζκαηνο 

Ζ παξάγξαθν Γ5 ζει. (13)  «Μνλάδα επεμεξγαζίαο νξγαληθνχ θιάζκαηνο» αληηθαζίζηαηαη σο 

αθνινχζσο: 

1. Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ λα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. 114218/97 
(ΦΔΚ1016/Β/17.11.97) «Καηάξηηζε πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο 
ζηεξεψλ απνβιήησλ» θαη ηελ ΚΤΑ 29407/3508/2002 «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ 
απνβιήησλ», κε ηνπο πξφζζεηνπο φξνπο, πεξηνξηζκνχο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη κε ηελ 
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παξνχζα απφθαζε. ε θάζε πεξίπησζε ηεο παξνχζαο θαηηζρχεη ε ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία. 
2. Όζνλ αθνξά ζην ηκήκα επεμεξγαζίαο πξνδηαιεγκέλσλ βηναπφβιεησλ ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο 
πνπ δχλαηαη λα εμππεξεηεί έηζη ε δπλακηθφηεηα ηνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο  
επεμεξγαζίαο πξνδηαιεγκέλσλ βηναπφβιεησλ ηεο ΠΔ εξξψλ ζχκθσλα κε ηα 
αλαγξαθφκελα ζην ζρεηηθφ (89). 

3. Σν ζχλνιν ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο κνλάδαο (Μνλάδα Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο 
θαη Ραθηλαξία), λα ιακβάλεη ρψξα εληφο θιεηζηψλ θηηξίσλ ή ζπζηεκάησλ. 

4. Σα πξντφληα απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο κνλάδαο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 
Α2.3 ηεο παξνχζαο απφθαζεο.  

5. ηε κνλάδα ζα παξάγεηαη θνκπφζη απφ ηα ζχκκεηθηα απφβιεηα. Σα πνηνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνκπφζη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν Α2.5 
ηεο παξνχζεο. 

6. Γελ επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ηνπ compost ζηνλ ΥΤΣΤ γηα ηαθή. 
7. Ζ θνκπνζηνπνίεζε ηνπ νξγαληθνχ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θιεηζηφ ζχζηεκα. Ζ δηεξγαζία 

βηναπνδφκεζεο λα γίλεηαη ζε έλα πιήξσο ειεγρφκελν πεξηβάιινλ κε ηελ παξνρή νμπγφλνπ 
δηακέζνπ ζπλερνχο αεξηζκνχ θαη ηαθηηθήο αλάδεπζεο. Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγνχληαη νη 
θαηάιιειεο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ησλ αεξφβησλ κηθξννξγαληζκψλ ζα εμαζθαιίδεηαη ν 
έιεγρνο θαη ε θαηάιιειε ξχζκηζε ησλ πνηνηηθψλ παξακέηξσλ  ηνπ πιηθνχ. ε θάζε 
πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ΚΤΑ 114218 (ΦΔΚ 1016 
/ Β’/ 17.11.1997). 

8. Δθηφο ησλ αλσηέξσ λα ηεξνχληαη θαη ηα αθφινπζα : 

- Σν βηνζηαζεξνπνηεκέλν πιηθφ ηεο Μνλάδαο Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο ζα ξαθηλάξεηαη γηα ηελ 
απνκάθξπλζε πξνζκίμεσλ.  

- Σν κε εθκεηαιιεχζηκν πιηθφ ηεο επεμεξγαζίαο (ξαθηλαξία) λα νδεγείηαη ζηνλ παξαθείκελν Υ.Τ.ΣΤ. 
σο εζσηεξηθφ απφβιεηφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ.   

- Οη δηεξγαζίεο σξίκαλζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε θπζηθφ ή εμαλαγθαζκέλν αεξηζκφ ζε 
ζεηξάδηα, θνληέηλεξ, ή άιιν δφθηκν ζχζηεκα. Αλεμάξηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα εθαξκνζηεί ζα 
αθνινπζνχληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ΚΤΑ 114218/97.  

- Μεηά ηελ σξίκαλζε ην πιηθφ (θνκπφζη) ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εθάζηνηε 
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ζχκθσλα θαη κε ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξνβιέπεηαη.  

Θα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ε πνηφηεηά ηνπ κε κεηξήζεηο ησλ αθφινπζσλ παξακέηξσλ :Cd (mg/kg 
dm), Cu (mg/kg dm), Ni (mg/kg dm), Pb (mg/kg dm), Cr+3 (mg/kg dm), Cr+6 (mg/kg dm), Zn (mg/kg dm), As 
(mg/kg dm), Hg (mg/kg dm), Μο (mg/kg dm), Se (mg/kg dm), F (mg/kg dm), Σαλμονέλα, Helminth Ova, E. Coli 
(MPN), PCB’s (mg/kg), PAHs (mg/kg), Πποζμίξειρ> 2mm (d.w.), Χαλίκι και πέηπερ > 5mm, Πεπιεκηικόηηηα ζε 
πλαζηικό (% Ξηπού βάποςρ), Πεπιεκηικόηηηα ζε γςαλί (% ξ.β.), Πεπιεκηικόηηηα ζε μέηαλλο (% ξ.β.), Πεπιεκηικόηηηα 
ζε πέηπερ >5mm (% ξ.β.), Υγπαζία (%), Οπγανική ύλη (%), Ολικό Ν( %), Κοκκομεηπική διαβάθμιζη για ηο 90% 

κ.β., Ηλεκηπική αγωγιμ., dS/m, βάζεη ησλ νξίσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
9. Γηα ηηο ρξήζεηο ηνπ παξαγφκελνπ πιηθνχ ηχπνπ θνκπφζη ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξάγξαθν Α2.4 ηεο παξνχζαο. Σν θνκπφζη πνπ ζα παξάγεηαη δελ ζα δηαηίζεηαη ζε 
θαιιηεξγνχκελεο αγξνηηθέο εθηάζεηο ή ζε εθαξκνγέο ζηελ γε πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα παξαγσγή 
ηξνθψλ ή δσνηξνθψλ. 

10. Γηα ηε ρξήζε ηνπ θνκπφζη ζηηο εθαξκνγέο ηεο Α2.4 παξαγξάθνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη 
νη πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο θνκπνζηνπνίεζεο/αλαεξφβηαο ρψλεπζεο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ κεραληθήο - βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 
Α2.6. 

11. Καηά ηελ ρξήζε ηνπ θφκπνζη απαηηείηαη θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ησλ θξίζηκσλ 
παξακέηξσλ (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, ζπρλφηεηα αλάκημεο). 

12. Να ιακβάλνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα δείγκαηα απφ ηα ππνιείκκαηα πνπ ζα 
δηαηίζεληαη ζηνλ ΥΤΣΤ θαη ζηα νπνία λα γίλεηαη πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε. Σα 
απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ λα θαηαγξάθνληαη.   

13. Ζ κνλάδα ζα πξέπεη λα αμηνπνηεί κε ην βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν ηα παξαγφκελα δεπηεξνγελή 
πξντφληα, ζπκβάιινληαο θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ θαη 
ελέξγεηαο. 

14. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί απνζήθεπζε ησλ βηνινγηθψλ απνβιήησλ ζε θάδνπο/δνρεία (ηα 
νπνία ζα νδεγνχληαη γηα θνκπνζηνπνίεζε) πξηλ ηελ βηνινγηθή επεμεξγαζία ηνπο,  λα 
πξνβιεθζεί ρψξνο θαη ν απαηηνχκελνο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο γηα ην πιχζηκν ησλ 
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δνρείσλ απηψλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Σα πγξά απφβιεηα απφ 
ηελ πιχζε ηνπο λα νδεγνχληαη ζηελ κνλάδα επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ ηεο ΜΔΑ (89 
ζρεη.)  

15. ε φηη αθνξά ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ, πξνβιέπεηαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 
επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο θαη νη φπνηεο αλάγθεο ζε λεξφ λα πξνθχπηνπλ θπξίσο γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

16. Να ηεξνχληαη νη ππνρξεψζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί ησλ Πηλάθσλ 2 (Παξάξηεκα I) θαη 4 (Παξάξηεκα II) 
ηνπ ζεκ.2.5 ησλ (30) θαη (31) ζρεη. αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ 
ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο θνκπνζηνπνίεζεο. ε πεξίπησζε πνπ κε ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα 
επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ δελ επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί 
αλαβάζκηζε ηνπ. 

17. ην ηκήκα θνκπνζηνπνίεζεο λα γίλεηαη αλαξξφθεζε ηνπ αέξα ν νπνίνο ζα νδεγείηαη ζε δηαηάμεηο 

απφζκεζεο. 
18. Γηα ηελ κείσζε ησλ νζκψλ λα ιακβάλνληαη ηα εμήο κέηξα:  

• Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε απαηηνχκελε απφδνζε απφζκεζεο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ βηφθηιηξα, πιπληεξίδεο αέξα (scrubber), ή νπνηαδήπνηε άιιε ηερληθή 
ιχζε ε νπνία ζα επηηπγράλεη ηα επηζπκεηά φξηα εθπνκπψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε 
απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ απφζκεζεο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 98%. Οη νζκέο 
ζηελ έμνδν ησλ ζπζηεκάησλ απφζκεζεο λα είλαη θαηά κέγηζην <500 ou/m3. 

• Καηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο θαη ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο ηνπιάρηζηνλ, λα 
πινπνηνχληαη επηηφπηνη έιεγρνη ησλ νζκψλ ζε δηάθνξεο ψξεο ηεο εκέξαο θαη κε 
δηαθνξεηηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ζε πηζαλνχο θνληηλνχο απνδέθηεο (φξηα ηεο 
κνλάδαο, γεηηνληθφο νηθηζκφο θιπ), πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο 
ή/θαη ε έληαζε ησλ νζκψλ πξνεξρφκελεο απφ ηε κνλάδα. Οη κεηξήζεηο απηέο λα 
θαηαγξάθνληαη ζην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηεο κνλάδαο. 

19. Καηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο θαη ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο ηνπιάρηζηνλ, λα 
πινπνηνχληαη επηηφπηνη έιεγρνη ησλ νζκψλ ζε δηάθνξεο ψξεο ηεο εκέξαο θαη κε 
δηαθνξεηηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ζε πηζαλνχο θνληηλνχο απνδέθηεο (φξηα ηεο κνλάδαο , 
γεηηνληθφο νηθηζκφο θιπ), πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ή/θαη ε έληαζε 
ησλ νζκψλ πξνεξρφκελεο απφ ηε κνλάδα. Οη κεηξήζεηο απηέο λα θαηαγξάθνληαη ζην 
πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηεο κνλάδαο. 

20. Μεηά ηελ νξηζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ λα εθπνλεζεί θαη λα ππνβιεζεί αξκνδίσο Σερληθή Πεξηβαιινληηθή 
Μειέηε (ΣΔΠΔΜ) κε ηα εηδηθά ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ 
αληηξξχπαλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΜΔΑ (ή γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ηερληθψλ κέηξσλ ηεο 
παξνχζαο). 

21. Ζ απνζήθεπζε ηνπ CLO ζα γίλεηαη ζε ππφζηεγν ή ζε θιεηζηφ ρψξν ή ζε θάζε πεξίπησζε  
ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. αέξαο, βξνρή θιπ) 
πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχεηαη ελ γέλεη ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο (81 ζρεη.).  

22. Γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο λα ιακβάλνληαη φια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο ζχκθσλα θαη κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Δηδηθφηεξα:  

α)  Να δηακνξθσζεί κέζα ζην γήπεδν ηεο εγθαηάζηαζεο ΜΔΑ ακέζσο κεηά ηελ πεξίθξαμε, 
κηα αληηππξηθή δψλε. 

β) Σφζν θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο φζν θαη θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο, λα αλαξηεζεί 
πξφγξακκα νδεγηψλ ππξφζβεζεο.  

γ) Να θαηαζθεπαζηεί δίθηπν ππξφζβεζεο, πνπ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο φισλ ησλ 
ππνκνλάδσλ ηεο εγθαηάζηαζεο κε ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, ελψ λα ππάξρνπλ θαη 
εμσηεξηθνί θξνπλνί γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ. Σν δίθηπν 
ππξφζβεζεο λα ηξνθνδνηείηαη απφ δεμακελή θαηάιιεινπ φγθνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο 
ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο, ε νπνία λα ειέγρεηαη ψζηε λα είλαη 
πάληνηε πιήξεο χδαηνο, κέρξη ηελ απαηηνχκελε ειάρηζηε ζηάζκε. 

δ)  Να θαηαζθεπαζζνχλ ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, πνπ ζα είλαη πιεζίνλ φισλ ησλ επαίζζεησλ 
πεξηνρψλ, θαζψο θαη δίθηπα θαηαηνληζηήξσλ (sprinklers) φπνπ απηφ είλαη απαηηεηφ απφ 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

ε)  Να ηνπνζεηεζνχλ θνξεηά κέζα ππξφζβεζεο φπσο ππξνζβεζηήξεο CO2 ή αθξνχ θαηά 
πεξίπησζε, θαζψο θαη δνρεία αθξνπνηεηηθνχ κίγκαηνο κε θνξεηά αθξνθχζηα 
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(αλακίθηεο) γηα ηελ παξαζθεπή αθξνχ ππξφζβεζεο. 
ζη) Γηα ην ζχλνιν ησλ ππνκνλάδσλ ηεο εγθαηάζηαζεο, λα ηεξεζνχλ φια ηα πξνβιεπφκελα 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, θαη ηηο ελδερφκελεο απαηηήζεηο ηεο 
ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο γηα αληηππξηθή πξνζηαζία. Να ζπζηαζεί ζρέδην 
αληηκεηψπηζεο ελδερφκελεο ππξθαγηάο.  

δ)  ε ζεκεία θαη ρψξνπο φπνπ αλακέλεηαη έθιπζε ή θαη ζπγθέληξσζε  εχθιεθησλ αεξίσλ, 
λα ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεινη αληρλεπηέο ψζηε λα ελεκεξψλνπλ γηα ζρεηηθφ ζπκβάλ θαη 
λα ελεξγνπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, φπσο απνκάθξπλζε πξνζσπηθνχ, 
εμαεξηζκφο ρψξνπ, ελεξγνπνίεζε ζπζηεκάησλ ππξφζβεζεο θαηά πεξίπησζε.  

ε) Να πξαγκαηνπνηείηαη ηαθηηθή επηζεψξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία λα 
δίλεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

ζ) Να πξνβιεθζνχλ απαξαίηεηα πηλαθίδεο αλαγλσξίζηκεο απφ απφζηαζε γηα ηελ 
απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο. 

23. Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε (monitoring) ησλ αέξησλ, πγξψλ θαη ζηεξεψλ εθπνκπψλ λα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηα πξνηεηλφκελα ζηελ Οδεγία IPPC θαη ηνπο Δπξσπατθνχο Οδεγνχο γηα ηελ εθαξκνγή 
ησλ Β.Γ.Σ. (Waste Treatment & Monitoring). 

24. Μεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ αεξίσλ εθπνκπψλ ηεο κνλάδαο νη ξχπνη (κεηξνχκελνη ζην ζεκείν έθιπζεο 
ζηελ αηκφζθαηξα) λα είλαη εληφο ησλ παξαθάησ νξίσλ ζχκθσλα κε ην θείκελν BREF ζρεηηθά κε ηελ 
εθαξκνγή Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ ζηνλ Σνκέα ηεο Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ (BREF - 
Σreatment). 

25. Καηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ λα ηεξεζνχλ ηα αλαγξαθφκελα ζηηο (75)  θαη (76) ζρεηηθέο 
γλσκνδνηήζεηο ηνπ Γαζαξρείν εξξψλ θαη ηεο Γ/λζεο πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο.  

26. Καηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηζρχνπλ νη δεζκεχζεηο γηα ηα 
κεραλήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 37393/2028/2003 (ΦΔΚ 1418/Β/1.10.2003), φπσο απηή 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 9272/471/2007 (ΦΔΚ 286/Β/2.3.2007). 

  
  Γ7. Υώξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάηωλ 

 
Ο όξνο (17) ηεο ζει. 17 ηεο (61) ζρεηηθήο ΑΔΠΟ αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο σο αθνινχζσο: 

    
17.  Όζνλ αθνξά ζηελ επεμεξγαζίαο ησλ ζηξαγγηζκάησλ ηνπ ΥΤΣΤ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα 

παξαθάησ: 
α)  Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηξαγγηζκάησλ ηνπ Υψξνπ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ ΠΔ 

εξξψλ ε αληίζηνηρε εγθαηάζηαζε (ΔΔ) ζα πεξηιακβάλεη: 

 Γεμακελή εμηζνξξφπεζεο 

 Αληιηνζηάζην ηξνθνδνζίαο ησλ κνλάδσλ ηεο ΔΔ. 

 Μνλάδα Δζραξηζκνχ 

 Φξεάηην κεξηζκνχ βηνινγηθήο βαζκίδαο 

 Αλνμηθέο Γεμακελέο (απνληηξνπνίεζεο) 

 Γεμακελέο πξναεξηζκνχ (ληηξνπνίεζεο θαη νμείδσζεο C) 

 Γεμακελέο κεκβξαλψλ (MBR) 

 Ακκφθηιηξα - Μνλάδα αληίζηξνθεο φζκσζεο 

 Γεμακελή απνζήθεπζεο επεμεξγαζκέλσλ ζηξαγγηζκάησλ 

 Αληιηνζηάζην πξνψζεζεο κέξνπο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ζηξαγγηζκάησλ πξνο ην ζψκα ηνπ 
ΥΤΣΤ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο επηζπκεηήο πγξαζίαο 

 Γεμακελή πάρπλζεο ηιχνο 

 Κηηξηαθέο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο  
β)   Ζ δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλνη πγξψλ απνβιήησλ ηνπ ΥΤΣΤ Παιαηνθάζηξνπ  κεηά απφ  

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζηξαγγηζκάησλ απφ ηελ πξνζζήθε κνλάδαο αληίζηξνθεο 
φζκσζεο ζα γίλεηαη ζηνλ Ξεξνρείκκαξν Παιαηνθάζηξνπ πνπ νξηνζεηείηαη κε ηηο παξαθάησ 
ζπληεηαγκέλεο : 
εκείν ηειηθήο δηάζεζεο ,ηάθξνο κπέιηηζα  

0: Υ453843 , Φ4545980 

εκείν εθβνιήο ζηνλ μεξνρείκκαξν Παιαηνθάζηξνπ  

6: Υ453382.70 , Φ4559302 
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Οξηνζέηεζε θαηεχζπλζεο μεξνρεηκκάξνπ Παιαηνθάζηξνπ: 

εκείν 5: Υ451485 , Φ4555217  

εκείν 4: Υ451458 , Φ4555053  

εκείν 3: Υ452026 , Φ4554276  

εκείν 2: Υ453600 , Φ4552260  

εκείν 1: Υ454667 , Φ4549830 

Μεηά απφ δηαδξνκή πεξίπνπ 15 ρικ ηα επεμεξγαζκέλα πγξά απφβιεηα ζα θαηαιήγνπλ 

ζηελ αξδεπηηθή ηάθξν Μπέιηηζα κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά  πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ 

αξ. 873/20-12-2010(ΦΔΚ 711Γ/31-12-10) Απφθαζε (82 ζρεη.). Δπεηδή ζχκθσλα κε ηε 

(79) ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Τδξντθνλνκίαο ΠΔ εξξψλ 

ζηνλ ρείκαξξν Παιαηνθάζηξνπ (ζην ζεκείν πνπ δηέξρεηαη θάησ απφ ηνλ Δζληθή νδφ 

εξξψλ - Πξνκαρψλα κε ζπληεηαγκέλεο Υ=23°25’27,0” Φ= 41°08'55,7') κέζα ζηελ θνίηε 

ππάξρεη πδξεπηηθή γεψηξεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ νηθηζκφ Μειεληθίηζη λα 

δηεξεπλεζεί ε χπαξμε θαη ε λνκηκφηεηα απηήο θαη εθφζνλ απηή βξίζθεηαη θαηάληη ηνπ 

έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζα πξέπεη ν αξκφδηνο θνξέαο λα κεξηκλήζεη θαη ζε ζπλεξγαζία ηνλ 

νηθείν Γήκν θαη ηελ Γ/λζε Τδάησλ ΑΓΜ-Θ γηα ηπρφλ θαηάξγεζε ηεο απφ ηνλ νηθείν ΟΣΑ ή 

αιιαγή ρξήζεο ηεο θαη ελ γέλεη ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο(79 

ζρεη.). 

 γ)  ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα φξηα δηάζεζεο πνπ νξίδνληαη ζηελ κε Αξ. 
873/2010 Απφθαζε Ν. εξξψλ (ΦΔΚ 771 Γ'/31-12-2010) αλαθνξηθά κε ηελ δηάζεζε ησλ 
επεμεξγαζκέλσλ ζηξαγγηζκάησλ ηνπ ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο ζε παξαθείκελν ξέκα ην 
νπνίν θαηαιήγεη ζην ρείκαξξν Παιαηνθάζηξνπ. 

δ)  Να εθαξκφδεηαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε ηνπ δηθηχνπ ζπιινγήο θαη 
επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ. 

ε)    Να ππάξμεη πξφβιεςε εθεδξηθνχ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο ζηξαγγηζκάησλ ζε 
πεξίπησζε αζηνρίαο ηνπ θχξηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο κε πξφβιεςε ελαιιαθηηθήο 
δηάζεζεο ζηξαγγηζκάησλ (π.ρ. κέζσ βπηηνθφξσλ θιπ). 

ζη)  Να δηαζθαιηζηεί ε απνθπγή επηθαλεηαθήο δηάζεζεο κε επεμεξγαζκέλσλ ζηξαγγηζκάησλ θαη 
φκβξησλ απφ ην ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο. 

  δ)   Να πξνβιεθζνχλ  ζπγθεθξηκέλα κέηξα (πρ δεκηνπξγία αλαρψκαηνο) γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε  
επηθάλεηα ηνπ απνξξηκκαηηθνχ αλαγιχθνπ ππεξβεί ην χςνο ηεο ζηέςεο ηνπ θπηηάξνπ ψζηε ηα 
φκβξηα απφ ηνλ ρψξν ησλ απνξξηκκάησλ λα κελ θπιίζνπλ έμσ  απφ ην θχηηαξν θαη νδεγεζνχλ 
ζην δίθηπν απνρέηεπζεο νκβξίσλ. 

ε)    Να ηεξείηαη πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ πδάησλ ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 29407/3508/2002.Να ζπκπεξηιεθζεί ζην πξφγξακκα πνηνηηθήο 
παξαθνινχζεζεο ησλ ππφγεησλ πδάησλ ην ζεκείν αλάβιπζεο λεξνχ πνπ βξίζθεηαη ζε 
απφζηαζε 100 κέηξσλ λφηηα ησλ νξίσλ ηνπ έξγνπ, ε χπαξμε ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
ΜΠΔ. 

ζ)    Πέξα απφ ηελ δηάζεζε ζηνλ απνδέθηε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ζηξαγγηζκάησλ, κέξνο απηψλ, 

κεηά απφ επεμεξγαζία,  ζα δηαζέηεηαη ζηελ απνξξηκκαηηθή κάδα ηνπ ΥΤΣΤ γηα ξχζκηζε ηεο 

πγξαζίαο γηα φζν δηάζηεκα ζα δηαηίζεληαη νξγαληθά απφβιεηα ζηνλ ΥΤΣΤ ππνινγίδνληαο θαη ην 

ρξφλν κεηαθξνληίδαο ηνπ, κέζσ θαηάιιεισλ δηαζηαζηνινγεκέλσλ  δηαρπηψλ (79 ζρεη.). 

η)     Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηεξεπλεηηθήο 
παξαθνινχζεζεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ 
πδάησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο (κέηξν Μ05-04 ηνπ ζεκ.2.1 
ηνπ εγθεθξηκέλνπ  ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 
(ΤΓ 11), λα απνζηέιιεη ζηελ Γ/λζε Τδάησλ εηήζηα εηδηθή έθζεζε κε ηα ζπγθεληξσηηθά, 
πξσηνγελή θαη επεμεξγαζκέλα απνηειέζκαηα, ηηο εθηηκήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο. 

 
Ε. Παξαθνινύζεζε θαη επηηήξεζε (monitoring) 
 
ηελ παξάγξαθν Ε πξνζηίζεληαη νη όξνη: 
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10. Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζύκθωλα κε ηελ ΚΤΑ 36060/1155/Δ.103/2013: 
10.1 Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε (monitoring) ησλ αέξησλ, πγξψλ θαη ζηεξεψλ εθπνκπψλ 

λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνηεηλφκελα ζηελ ΚΤΑ 36060/1155/Δ.103/2013 (ΦΔΚ 1450 
Β/14.6.2013). 

10.2 Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ επζχλε λα δηαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε 
ηηο αθφινπζεο αξρέο: 
α) Να ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά αληηξξππαληηθά κέηξα,  
β) Να εθαξκφδεη ηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο 
γ) Να κελ πξνθαιεί ζεκαληηθή ξχπαλζε, 
δ) Να πξνιακβάλεη ηελ παξαγσγή απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα Β' ηνπ 

Ν.4042/2012, 
ε) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξάγνληαη απφβιεηα, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ζχκθσλα 

κε ηελ Δλφηεηα Β' ηνπ Ν.4042/2012, λα πξνεηνηκάδεη απηά γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, 
αλαθχθισζε, αλάθηεζε ή, φηαλ απηφ είλαη ηερληθά θαη νηθνλνκηθά αδχλαην, λα ηα 
δηαζέηεη θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη ή λα κεηψλνληαη νη επηπηψζεηο ζην 
πεξηβάιινλ, 

ζη)Να ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 
ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, 

δ) Να ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα θαηά ηελ νξηζηηθή παχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε 
λα απνθεχγεηαη θάζε θίλδπλνο ξχπαλζεο θαη ν ρψξνο ηεο εθκεηάιιεπζεο λα 
επαλέξρεηαη ζηελ ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε. 

10.3 Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ν θνξέαο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ηεξεί ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο θαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο πεξηβαιινληηθήο αξρήο, φηαλ ηνπ 
δεηείηαη, φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε ζπκκφξθσζή 
ηνπ κε ηνπο φξνπο απηνχο. 

10.4 Όζνλ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ηεο ΜΜΒΔ νη νξηαθέο ηηκέο εθπνκπψλ: 
α) Οξηαθέο ηηκέο εθπνκπψλ ζηελ αηκφζθαηξα 

Μεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ αεξίσλ εθπνκπψλ ηεο κνλάδαο, νη ξχπνη (κεηξνχκελνη ζην 
ζεκείν έθιπζεο ζηελ αηκφζθαηξα) λα είλαη εληφο ησλ παξαθάησ νξίσλ:  
• Αησξνχκελα ζσκαηίδηα (ΡΜ) : <20 mg / Nm3

 

• Πηεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο (VOC) : <20 mg / Nm3
 

• ΝΖ3 : <20mg/Nm3
 

• Οζκέο: < 500 ou/m3
 

10.5 Οη νξηαθέο ηηκέο εθπνκπψλ ζηα χδαηα: 
α)  Όζνλ αθνξά ζηα επεμεξγαζκέλα πγξά απφβιεηα, ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηνπο 

φξνπο (17) ηεο ελφηεηαο Γ5 θαη (17) ηεο ελφηεηαο Γ7 εθφζνλ απηά είλαη απζηεξφηεξα 
απφ ηα αλαθεξφκελα ζην θείκελν BREF ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή Βέιηηζησλ 
Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ γηα ηελ Δπεμεξγαζία Απνβιήησλ (BrEF - Waste Treatment -
2006).  

β)  Σν ζχλνιν ησλ εθπνκπψλ ζηελ αηκφζθαηξα, ζα κεηξάηαη ηνπιάρηζηνλ κεληαία, εθηφο 
θαη αλ αλαθέξεηαη άιιε ζπρλφηεηα κέηξεζεο (κεγαιχηεξε). 

γ)  Οη δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο ζα αθνινπζνχλ ηα επξσπατθά πξφηππα ή άιια 
δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα.  

δ)  Αλά ηξίκελν ζα δηελεξγείηαη έιεγρνο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ, εάλ ππάξρνπλ, ζε 
αληηπξνζσπεπηηθά ζεκεία. Δθφζνλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη 
φηη κεγαιχηεξα δηαζηήκαηα ειέγρνπ είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά, επηηξέπεηαη λα 
γίλνληαη πξνζαξκνγέο ζηε ζπρλφηεηα κεηξήζεσλ.  

ε)   Γηα ηα ππφγεηα χδαηα ζα δηελεξγείηαη έιεγρνο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά έηνο θαη αλά 
δηεηία γηα ην έδαθνο. 

10.6 Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα 
πεξηβαιινληηθή αξρή ηνπιάρηζηνλ θάζε έηνο έθζεζε απνηειεζκάησλ ηεο 
παξαθνινχζεζεο ησλ εθπνκπψλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα αλσηέξσ θαη άιισλ 
απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ πνπ επηηξέπνπλ ζηελ αξκφδηα αξρή λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ 
φξσλ ηεο παξνχζαο. ηα ζηνηρεία πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηηο εθζέζεηο λα αλαθέξνληαη 
ελδεηθηηθά: 

 Ζ ηερλνινγία (επεμεξγαζίαο - πξνζηαζίαο) πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ εγθαηάζηαζε 
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(ζπζηήκαηα ζηεγάλσζεο, δηαρείξηζεο ζηξαγγηζκάησλ, ιπκάησλ θαη βηναεξίνπ, 
παξαγσγήο θνκπφζη θιπ). 

 Οη θαλφλεο αζθαιείαο, ην ζρέδην ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε εγθαηάζηαζεο θαη κνλάδαο, ηα 
ζπζηήκαηα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ.  

 Μεηεσξνινγηθά ζηνηρεία, πνζφηεηα θαη πνηφηεηα πγξψλ απνβιήησλ, πνζφηεηα θαη 
πνηφηεηα επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ.  

 Γεληθέο αξρέο παξαιαβήο απνβιήησλ (πνζφηεηεο, είδνο, ζχλζεζε, ζρέδηα 
απφζεζεο, νπηηθφο έιεγρνο), έιεγρνη ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ (ρξνληθή δηάξθεηα 
ιεηηνπξγίαο θαη παχζεσλ, βιάβεο, αηηίεο αζηνρηψλ, κέηξα απνθαηάζηαζεο, είδνο θαη 
έθηαζε κέηξσλ γηα ηελ ζπληήξεζεο ηεο θάζε Μνλάδαο), πνζφηεηεο θαη ζχλζεζε 
ηειηθψλ πξντφλησλ θαη ππνιεηκκάησλ, δηάζεζε πιηθψλ.  

 Γνκή θαη νγθνκέηξεζε ΥΤΣΤ (επηθάλεηα θαιππηφκελε απφ ηα απφβιεηα, φγθνο θαη 
ζχλζεζε απνβιήησλ, κέζνδνο απφζεζεο, ρξφλνο θαη δηάξθεηα απφζεζεο, 
ππνινγηζκφο ηεο ελαπνκέλνπζαο δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηαο, θαζηδήζεηο/ 
παξακνξθψζεηο). 

10.7 Δληφο εμακήλνπ απφ ηελ έθδνζεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο λα ππνβιεζεί ζηελ 
ΓΗΠΔΥΧ/ΚΜ ΑΓΜ-Θ εμεηδίθεπζε ηνπ ζρεδίνπ παξαθνινχζεζεο, ζην νπνίν ζα 
θαηαγξάθνληαη νη παξάκεηξνη κέηξεζεο, νη ζέζεηο απηψλ, ε κέζνδνο κέηξεζεο, ε 
αθξίβεηα απηήο θαζψο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ κεηξήζεσλ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 
ζπλφινπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ θαη παξακέηξσλ (αηκφζθαηξα, έδαθνο, λεξά, 
ζφξπβνο, δνλήζεηο θιπ), κε αληίζηνηρε αηηηνιφγεζε. 

10.8 Ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ζηελ πξνζαξκνγή πξνο ηηο εθάζηνηε Βέιηηζηεο Γηαζέζηκεο Σερληθέο θαη 
ζηελ ηήξεζε ησλ ζπληζηψκελσλ νξίσλ εθπνκπψλ πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηηο ηερληθέο 
απηέο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο ππνρξενχηαη εληφο έμη (6) κελψλ λα ππνβάιιεη 
ζηελ ΔΤΠΔ/ΤΠΔΚΑ, ζηε ΓΗΠΔΥΧ/ΚΜ ΑΓΜ-Θ θαη ζηελ ΓΗΠΔΥΧ/ΠΚΜ έθζεζε ζηελ νπνία ζα 
πεξηέρνληαη εμεηδηθεπκέλεο πξνηάζεηο κε ηηο Βέιηηζηεο Γηαζέζηκεο Σερληθέο πνπ πξνηίζεηαη λα 
εθαξκφζεη, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεη ηηο ζπληζηψκελεο επηδφζεηο ζηα ζρεηηθά θείκελα 
αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηηο Βέιηηζηεο Γηαζέζηκεο Σερληθέο αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία 
απνβιήησλ.  

10.9 ε θάζε πεξίπησζε θαη πξφζζεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξνχζα απφθαζε ζα 
πξέπεη: 

α) Γηα ηα επηθαλεηαθά χδαηα: 
Να εθηεινχληαη κεηξήζεηο πνηφηεηαο σο πξνο ηηο παξακέηξνπο: ΑΟΥ, θπαλίδηα, 
ζνπιθίδηα, αξσκαηηθέο ελψζεηο, βελδφιην ή πδξνγνλάλζξαθεο. Απφ ηα 
απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ, θάζε θνξά, λα αμηνινγείηαη εάλ ηα επηθαλεηαθά λεξά 
ζα πξέπεη λα ζπιιερζνχλ μερσξηζηά θαη λα νδεγεζνχλ πξνο θαηάιιειε 
επεμεξγαζία ή φρη. 

 β)  Γηα ηα ππφγεηα χδαηα: 
Να εθηεινχληαη κεηξήζεηο πνηφηεηαο σο πξνο παξακέηξνπο νη νπνίεο απνηεινχλ 
δείθηεο αλίρλεπζεο αιιαγψλ ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ. πληζηψκελεο παξάκεηξνη 
αλαιχζεσλ είλαη: ξΖ, TOC, θαηλφιεο, βαξέα κέηαιια, θζφξην, αξζεληθφ, 
πεηξέιαην/πδξνγνλάλζξαθεο. 

 γ)   Γηα ην έδαθνο: 
Σα εδάθε λα ειέγρνληαη πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ ηα επίπεδα ησλ ηνμηθψλ θαη 
επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ ελδερνκέλσο πεξηέρνπλ (αξζεληθφ, κφιπβδνο, θάδκην, 
θπαλίδηα, ρξψκην, ληθέιην, πδξάξγπξνο θιπ) 

Ζ πξψηε κέηξεζε ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ ηελ 
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, νχησο ψζηε λα γίλεηαη πνζνηηθνπνηεκέλε 
ζχγθξηζε ηεο θαηάζηαζεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο αιιά θαη θαηά ηελ νξηζηηθή παχζε 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

11. Έθηαθηα πεξηζηαηηθά ξύπαλζεο ή ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 
11.1 Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 148/2009, ζε πεξίπησζε ζπκβάληνο ή 

αηπρεκάησλ πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ην πεξηβάιινλ, ηεξνχληαη νη αθφινπζεο 
απαηηήζεηο: 

α) Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ ελεκεξψλεη άκεζα ηελ αξκφδηα πεξηβαιινληηθή αξρή, ηελ 
ΔΤΔΠ θαη ηε ΓΗΠΔΥΧ ηεο Πεξηθέξεηαο. 
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β) Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ ιακβάλεη άκεζα ηα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηελ απνθπγή άιισλ ζπκβάλησλ ή αηπρεκάησλ,  

γ) Οη αξκφδηεο πεξηβαιινληηθέο Τπεξεζίεο απαηηνχλ απφ ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ λα 
ιάβεη φια ηα θαηάιιεια ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα, ηα νπνία απηέο ζεσξνχλ αλαγθαία 
γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηελ απνθπγή άιισλ 
ζπκβάλησλ ή αηπρεκάησλ. 

11.2 Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα θαηαξηίζεη αλαιπηηθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο κε  
θαλνληθψλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ην νπνίν θαη’ ειάρηζην ζα πεξηιακβάλεη : 
• Μέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ππξθαγηάο 
• Μέηξα αληηκεηψπηζεο ζε πεξίπησζε δηαξξνήο βηναεξίνπ 
• Μέηξα αληηκεηψπηζεο ζε πεξίπησζε κε θαλνληθψλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ 
11.3 Να θαηαξηηζηεί πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ εηδηθφ ζρέδην έγθαηξεο 

πξνεηδνπνίεζεο θαη έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο 
ππνγείσλ πδάησλ ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη: 
• Ζ εθηίκεζε ηεο ηξσηφηεηαο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ απφ  ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε απεηθφληζε ζε ράξηεο θαηάιιειεο θιίκαθαο.  
• Οη δξάζεηο πνπ απαηηνχληαη ληα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ.  
• Οη δξάζεηο πνπ απαηηείηαη λα αλαιεθζνχλ απφ θάζε θνξέα γηα ηελ άκεζε 

αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο ελδερφκελεο πεξηβαιινληηθήο δεκηάο. 
• Οη δξάζεηο πνπ απαηηείηαη λα αλαιεθζνχλ απφ ηνπο θαζ χιελ αξκφδηνπο θνξείο, ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πδξνδφηεζεο, πνπ 
επεξεάδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο. 

Σν αλσηέξσ ζρέδην λα δηαβηβαζηεί ζηηο Γ/λζεηο Τδάησλ θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηηο 
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απφ κέξνπο ηνπο. 

12. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ λα θαηαξηίζεη θαη λα δηαηεξεί ζην αξρείν ηνπ ζρέδην γηα ηηο κε 
θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο (πξνζσξηλή δηαθνπή/ παχζε ιεηηνπξγίαο, δηαξξνέο, 
ειαηησκαηηθή ιεηηνπξγία, θιπ), ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξαπάλσ 
παξάγξαθν. 

 
Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε (61) ζρεηηθή ΑΔΠΟ.  
 

II. ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ - ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΗΥΤΟ ΣΖ (61) ΥΔΣ. ΑΔΠΟ ΚΑΗ ΣΖ ΠΑΡΟΤΖ 
 
Ζ  ηζρχ ηεο πξναλαθεξφκελεο ΑΔΠΟ έρεη παξαηαζεί ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8γ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ (2) 
ζρεηηθνχ Νφκνπ θαη ηελ αξηζκ. πξση. νηθ. 161486/10-3-2014 (ΑΓΑ: ΒΗΚ50-06Μ) Δγθχθιην ηνπ ΤΠΔΚΑ, 
κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δεθαεηίαο απφ ηελ έθδνζή ηεο δειαδή κέρξη 16-5-2017, κε ηελ (67) ζρεηηθή 
Γηαπηζησηηθή Πξάμε Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο.  
 
Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ εγθαίξσο πξηλ απφ ηε ιήμε (61) ζρεη., θαη εθφζνλ επηζπκεί ηε ζπλέρηζε 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, νθείιεη λα επαλέιζεη κε λεφηεξε αίηεζή ηνπ πξνο ηελ εθάζηνηε αξκφδηα 
γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ ηα αλαθεξφκελα ζην 
άξζξν 5 ηνπ Νφκνπ 4014/2011. 
 
Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, βειηίσζε, επέθηαζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ 
πεξηγξάθεηαη ζηε ΜΠΔ πνπ ζπλνδεχεη ηελ (61) ζρεη. θαη ζην θάθειν ηξνπνπνίεζεο πνπ 
ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα, ή επαλεμέηαζε θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη 
πεξηνξηζκψλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ απνθάζεσλ, απαηηείηαη ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 
ηξνπνπνίεζεο απηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ’ αξηζ. 167563/2013 
θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (Β'964) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 36060/1155 /Δ.103/2013.  

Κάζε φξνο ηεο (61) ζρεη. θαη ηεο παξνχζαο απφθαζεο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί, εθφζνλ θαηά 
ηελ θαηαζθεπή ή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ πξνθχπηεη φηη δελ πξνζηαηεχεηαη επαξθψο ην 
πεξηβάιινλ. Οη φξνη επαλεμεηάδνληαη θαη, φπνπ απαηηείηαη αλαπξνζαξκφδνληαη απφ ηελ 
αξκφδηα πεξηβαιινληηθή αξρή, ηνπιάρηζηνλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
α) Όηαλ ε ξχπαλζε απφ ηελ εγθαηάζηαζε είλαη ηέηνηα ψζηε λα πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ νη 
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ηζρχνπζεο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπψλ ηεο παξνχζαο ή λα πεξηιεθζνχλ ζε απηήλ λέεο νξηαθέο 
ηηκέο εθπνκπψλ. 

β) Όηαλ ε αζθάιεηα ηεο εγθαηάζηαζεο απαηηεί ηελ εθαξκνγή άιισλ ηερληθψλ, γ) φπνπ 
απαηηείηαη, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε λέν ή αλαζεσξεκέλν πνηνηηθφ πξφηππν 
πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 (παξ.6) ηε ΚΤΑ 36060/1155 /Δ.103/13.  

Ζ (61) ζρεη. θαη ε παξνχζα εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ πξνζσξηλά θαη κεηά ηε ιήμε ηνπο, κέρξη 
ηελ έθδνζε λέαο αλαλεσκέλεο ή ηξνπνπνηεκέλεο απφθαζεο, εθφζνλ φκσο ν ππφρξενο 
θνξέαο αηηεζεί εγθαίξσο ηελ αλαλέσζε ή ηξνπνπνίεζή ηεο (61) ζρεη. ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο 
πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ππνβάιινληαο πξνο ηνχην ηα εθάζηνηε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 
 
ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο δηαπηζησζνχλ 
ζνβαξά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή αλ παξαηεξεζνχλ επηπηψζεηο ζην 
πεξηβάιινλ πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί απφ ηε ΜΠΔ θαη ην θάθειν ηξνπνπνίεζεο, επηβάιινληαη 
πξφζζεηνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ή ηξνπνπνηνχληαη νη φξνη ηεο παξνχζαο, φπσο πξνβιέπεηαη 
ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 2 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 4014/2011, κε 
εμαηξνχκελσλ θαη ηπρφλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ ή ηειψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 
ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ αλσηέξνπ Νφκνπ. 
 
Ζ παξνχζα απφθαζε δελ θαιχπηεη ζέκαηα αζθάιεηαο έλαληη αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο ή 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ, νχηε απαιιάζζεη ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ απφ ηελ 
ππνρξέσζε εθνδηαζκνχ ηνπ κε άιιεο άδεηεο πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, εθδίδεηαη ρσξίο λα εμεηαζηνχλ νη ηίηινη ηδηνθηεζίαο ηνπ ρψξνπ πινπνίεζεο ηνπ 
έξγνπ, θαζψο θαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ηνπ γεπέδνπ θαη δε ζπλεπάγεηαη 
λνκηκνπνίεζε νπνησλδήπνηε απζαίξεησλ πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ νη 
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία εμεηάζηεθαλ θαη παξαηίζεληαη ζηε ζην 
θάθειν ηξνπνπνίεζεο κε επζχλε ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ. 
 
Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε φηη δελ αληίθεηηαη ζε πνιενδνκηθέο θαη άιιεο 
εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ηπρφλ θαηηζρχνπλ απηήο. 
 
Σα ππνβιεζέληα ζηνηρεία εμεηάζηεθαλ θαη παξαηίζεληαη ζην εγθεθξηκέλν ηεχρνο κειέηεο, κε επζχλε ηνπ 
θνξέα ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  
 

III. ΔΛΔΓΥΟ ΣΖΡΖΖ ΣΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΟΡΩΝ  
 
 
Ο θνξέαο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε: 
● Να ηεξεί ζηνηρεία (ηηκνιφγηα, ζπκβάζεηο, δηάθνξα παξαζηαηηθά έγγξαθα, κεηξψα θαηαγξαθήο 

ζηνηρείσλ θ.ιπ.), βάζεη ησλ νπνίσλ ζα απνδεηθλχεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 
φξνπο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. Σα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ ή 
ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

● Να επηηξέπεη ηελ είζνδν ζε θάζε αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν. 
● Να παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο. 
● Να δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν θαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο – ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ 

ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. 
 
 
Ζ ζεσξεκέλε κειέηε ηξνπνπνίεζεο πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα θαζψο θαη ε εγθεθξηκέλε ΜΠΔ πνπ 
ζπλνδεχεη, ηελ (61) ζρεη. ΑΔΠΟ, ζα βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ θαη ζηελ έδξα ηνπ θνξέα 
πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ζα επηδεηθλχεηαη ζε θάζε αξκφδην ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία. 
Διέγρνπο γηα ηε ηήξεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο απφθαζεο δχλαηαη λα δηελεξγνχλ νη θαηά ηε 
θείκελε λνκνζεζία αξκφδηεο Τπεξεζίεο. 
 
 
Σπρφλ ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζεο  θαη ηεο (61) ζρεη. θαη δελ θαιχπηνληαη 
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απφ φξνπο, επηιχνληαη βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (εζληθήο θαη θνηλνηηθήο) θαη φπνπ απηφ δελ είλαη 
δπλαηφλ, βάζε ηεο ζρεηηθήο ζεσξεκέλεο ΜΠΔ θαη ηνπ θαθέινπ ηξνπνπνίεζεο. 
 
ε πεξίπησζε πξφθιεζεο νπνηαδήπνηε ξχπαλζεο ή άιιεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή 
παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο επηβάιινληαη ζηνπο ππεπζχλνπο ηνπ έξγνπ νη 
θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28, 29 θαη 30 ηνπ Ν. 1 650/1986, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Ν.3010/2002, Ν.4014/2011 θαη Ν. 4042/2012 θαη ηζρχεη. 
 
Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ, ηνπ νπνίνπ ε δξαζηεξηφηεηα πξνθαιεί δεκία ή άκεζε απεηιή δεκίαο ζην 
πεξηβάιινλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη ηεο ΚΤΑ 36060/1155 
/Δ.103/13, θέξεη πεξηβαιινληηθή επζχλε ε νπνία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ 
Γηαηάγκαηνο 148/2009 (Α'190). 
 
Με ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ ζίγνληαη εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ 
επί ηεο έθηαζεο.  
 

IV. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΔΠΟ 

 
Ζ επηβαιιφκελε απφ ην λφκν δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε ηελ 
αλάξηεζε ηεο ζηνλ εηδηθφ δηθηπαθφ ηφπν aepo.ypeka.gr, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 19α 
ηνπ Ν.4014/11 θαη ζηε ΚΤΑ 21398/2.5.2012 (Β’ 1470) 
 
Καηά ηεο παξνχζεο, επηηξέπεηαη, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1  ηνπ 
Ν.2503/97,  πξνζθπγή  ζηνλ  Τπνπξγφ Π.Δ.Κ.Α.  κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) 
εκεξψλ. 
  

Ζ Αλαπιεξώηξηα Πξνϊζηακέλε  
ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Υωξνηαμηθήο & Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο 

Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο 
 
 
 
 

Λακπξηλή Ρίδνπ 
Αξρηηέθηωλ Μεραληθόο 

 
 

Δζωηεξηθή Γηαλνκή: 
1. Απσείο (με ζςνημμένη μελέηη) 
2. Χπον.Απσείο 
3. Απμόδιοι Υπάλληλοι  
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
 
1. Πεξηθεξεηαθφο χλδεζκνο Φνξέσλ Γηαρείξηζεο  

ηεξεψλ Απνβιήησλ ΝΠΓΓ(ΦνΓΑ) 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 
Φξάγθσλ 6-8 
54626 Θεζζαινλίθε 
(με ζςνημμένο θεωπημένο ανηίγπαθο θακέλος μελέηηρ) 

2. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο – Θξάθεο 
Γ/λζε Τδάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 
Σκήκα Αλάπηπμεο θαη Γηκεξψλ ρέζεσλ  
Λεσθ. Γεσξγηθήο ρνιήο 32 
ΣΚ 55134, Καιακαξηά Θεζζαινλίθεο 

3. Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 
Γεληθή Γ/λζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ  
Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκψλ 
Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ 
Σκήκα Πεξηβάιινληνο 
Μνλαζηεξίνπ 12, ΣΚ 54629 Θεζζαινλίθε 

4. Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  
Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ 
Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο ΠΔ εξξψλ 
Μεξαξρίαο 36 - 621 10 έξξεο 

5. Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 
Γ/λζε Αλάπηπμεο ΠΔ εξξψλ  
Μεξαξρίαο 36 – TK 621 10 έξξεο 

6. ΝΑΜΑ 
χκβνπινη Μεραληθνί & Μειεηεηέο 
Πεξξηθνχ, 32-  11524 Αζήλα 

7.  ΔΠΣΑ Α.Δ. (Δλέξγεηα – Πεξηβάιινλ- Σνπηθή Αλάπηπμε Α.Δ)- PLANET A.E. 
Ζληφρνπ 16,  
ΣΚ 15238 Υαιάλδξη, Αζήλα 

8. ARCHIRODON N.V. 
Αγίνπ Αλδξένπ 3,   
ΣΚ 15343, Αγία Παξαζθεπή  
Αζήλα 

9. INTRAΚAT 
19νρικ Παηαλίαο-Μαξθνπνχινπ 
Αηηηθή, Παηαλία T.K. 19002 

10. ENVITEC 
 Αγ. Ησάλλνπ 12 - 14,  
Υαιάλδξη Σ.Κ. 15233 
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