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ΠΡΟΣ:  
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ) 
Κωνσταντά 141, 382 21 Βόλος 

(συν.1 φάκελος ΜΠΕ)  

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

   
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Μείζονος Περιοχής Βόλου, 
που βρίσκεται στην περιοχή «Μπουρμπουλήθρα» του Δήμου Βόλου στο Νομό Μαγνησίας, και 
αναδιατύπωση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων (ΚΥΑ 146933/3.8.2005, ΥΑ 
197493/10.4.2012). 

 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α’) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει.   

2. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως εκάστοτε ισχύει. 

3. Το Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289 Α’) «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της 
χώρας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   

4. Το Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α’) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». 

5. To N.3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α’) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς». 

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

7. Το Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α’) που αφορά στην «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές 
διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α’) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 

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

10. Το Π.Δ. 55/1998 (ΦΕΚ 58 Α’) «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος». 
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11. Το Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής». 

12. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) «Ανασύσταση των Υπουργείων […] και του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, […]». 

13. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

14. Την ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641 Β’) «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη 
γεωργία της ιλύος, που προέρχεται από επεξεργασία αστικών λυμάτων». 

15. Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β’) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», όπως 
έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811 Β’) και την ΚΥΑ 48392/939/2002 (ΦΕΚ 405 
Β’). 

16. Την ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289 Β’) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων), καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.  

17. Την ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β’) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 191002/2013 (ΦΕΚ 2220 Β’).  

18. Την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β’) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου για την 
ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή 
τροποποίησης ΑΕΠΟ, ...». 

19. Την ΚΥΑ οικ. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703 Β’) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α’ της υπ’ αριθμ. 
1958/13.1.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), 
...». 

20. Την ΚΥΑ 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964 Β’) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων 
κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 
του Ν. 4014/2011, ...». 

21. Την ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 Β’) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου 
ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’ της Απόφασης του 
Υπουργού ΠΕΚΑ υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α’ 21)...». 

22. Την ΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ 135 Β’) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’...». 

23. Την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β’) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 
απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) 
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

24. Την ΚΥΑ 146933/3.8.2005 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία και επέκταση των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Μείζονος Περιοχής Βόλου, που βρίσκεται στην περιοχή 
«Μπουρμπουλήθρα» του Νομού Μαγνησίας, όπως έχει ανανεωθεί και τροποποιηθεί με την ΥΑ 
197493/10.4.2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΓ0-ΟΨ1). 

25. Την υπ’ αρ. 1120/9.7.2001 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας «Άδεια λειτουργίας μικρού 
σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο, ισχύος 353 KW της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου, στη θέση Μπουρμπουλήθρα του Δήμου Βόλου του Ν. 
Μαγνησίας». 

26. Την υπ’ αρ. 8440/21.12.1995 Απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας, που καθορίζει τους όρους διάθεσης 
λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στον Παγασητικό Κόλπο και λοιπούς υδάτινους 
αποδέκτες του Νομού Μαγνησίας.   
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27. Την υπ’ αρ. 4472/17.7.2001 Απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας «Άδεια διάθεσης λυμάτων 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μείζονος περιοχής Βόλου, με βιολογική βαθμίδα στην περιοχή 
Μπουρμπουλήθρα του Δήμου Βόλου».   

28. Την υπ’ αρ. 387/Φ14.1909/3.4.2002 Απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας «Άδεια λειτουργίας μονάδας 
βιολογικού καθαρισμού – επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων της ΔΕΥΑΜΒ στο 
Δήμο Βόλου του Νομού Μαγνησίας». 

29. Το υπ’ αρ. 3187/09/8.6.2010 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Μαγνησίας που 
αφορά στους αποδέκτες των αγωγών υπερχείλισης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 
Μείζονος Περιοχής Βόλου και των αντλιοστασίων ακαθάρτων. 

30. Το υπ’ αρ. 288/8.4.2013 έγγραφο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Νομού 
Μαγνησίας, και το συνημμένο αυτού Πρακτικό το οποίο έχει λάβει ΑΔΑ: ΒΕΑΦΟΕΘ0-ΙΦΑ, περί 
αποδοχής ή μη των παραγόμενων από τη διαδικασία αεριοποίησης της ιλύος, στερεών αποβλήτων. 

31. Το υπ’ αρ. 2619/17.12.2013 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 
Θεσσαλίας του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, που αφορά στη θετική υπό όρους γνωμοδότησή της για 
το έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης ιλύος των ΕΕΛ Βόλου, στη θέση 
Μπουρμπουλήθρα του Δήμου Βόλου. 

32. Το υπ’ αρ. 10081/24.12.2013 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης – Τμήμα Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού του Δήμου Βόλου «Θεώρηση χρήσεων γης». 

33. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ13/80595/49092/5001/1965/28.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΗΓ-80Ξ) 
Απόφαση της ΔΙΠΚΑ του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού (με εντολή Υπουργού) «Έγκριση χωροθέτησης 
του έργου ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης ιλύος των ΕΕΛ Βόλου, στη θέση 
Μπουρμπουλήθρα του Δήμου Βόλου, στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Δημητριάδος». 

34. Τα υποβληθέντα με το υπ’ αρ. 3822/3.4.2014 έγγραφο της ΔΕΥΑΜ Βόλου προς την αρμόδια Ειδική 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ), νυν Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπ. 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) απαραίτητα δικαιολογητικά και το φάκελο 
τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου του θέματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 
4014/2011 – ΦΕΚ 209 Α’, ο οποίος συνιστά σε υποβολή νέας ΜΠΕ (εφεξής φάκελος ΜΠΕ) σύμφωνα με 
την παράγραφο 2β.αα) του άρθρου 6 του ιδίου Νόμου (Α.Π. 172020/9.4.2014 της ΕΥΠΕ). 

35. Το υπ’ αρ. 5474/22.5.2014 έγγραφο της ΔΕΥΑΜ Βόλου, για την υποβολή συμπληρωματικών φακέλων 
ΜΠΕ (σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) για το έργο (Α.Π. 172851/23.5.2014 της ΕΥΠΕ). 

36. Το υπ' αρ. οικ. 172898/27.5.2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα 
αντίγραφο του φακέλου ΜΠΕ του έργου του θέματος προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, το ΓΕΕΘΑ/Γ2 του Υπ. Εθνικής Άμυνας, τη Δ/νση Χωροταξίας, τη Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού 
(Τμήμα Διαχ. Στερεών Αποβλήτων), τη Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας και την Υπηρεσία 
Εξυπηρέτησης Επενδυτών Έργων ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ, τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπ. Εσωτερικών, 
τη Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπ. Υγείας, τη Δ/νση Χωροταξίας και 
Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Ανάπτυξης & Τροφίμων, τη Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και 
Περιβάλλοντος του Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, καθώς και το Δασαρχείο Βόλου της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.   

37. Το υπ’αρ. οικ. 174059/23.7.2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο διαβιβάστηκε εκ νέου ένα 
αντίγραφο του φακέλου ΜΠΕ του έργου του θέματος προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, λόγω μη παραλαβής του. 

38. Το υπ’ αρ.  οικ. 1314/21.10.2014 (ΑΔΑ: 7ΙΦ67ΛΡ-ΔΗΜ) έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το 
οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΠΕ/ ΥΠΕΚΑ (νυν ΔΙΠΑ/ΥΠΕΚΑ) η με αριθμό 212/11/14-10-2014 Απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (Πρακτικό 11/14.10.2014), σύμφωνα με την οποία 
γνωμοδότησε θετικά (υπό όρους) κατά πλειοψηφία ως προς το περιεχόμενο της ΜΠΕ για το έργο (Α.Π. 
175696/22.10.2014 της ΕΥΠΕ).  
Συνημμένα: 1) Αποδεικτικό ανάρτησης αποφάσεων στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, 2) Αποδεικτικό δημοσίευσης στον Τύπο, 3) Έντυπο Δ10 

39. Το υπ’ αρ. 29010/27.6.2014 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, όπου διατυπώνεται η θετική 
άποψή της για το έργο (Α.Π. 173556/2.7.2014 της ΕΥΠΕ). 
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40. Το υπ’ αρ. ΥΑΠΕ/Φ18.002/1872/οικ.14253/4.9.2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών 
για Έργα ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ, όπου διατυπώνεται η θετική άποψή της για το έργο (Α.Π. 175242/2.10.2014 
της ΕΥΠΕ). 

41. Το υπ’ αρ. Φ.916.74/218/397249/21.7.2014 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού – Δ/νση 
Υποδομής/2ο του ΥΠΕΘΑ, όπου διατυπώνεται η θετική άποψή του για το έργο (Α.Π. 174147/29.7.2014 
της ΕΥΠΕ). 

42. Το υπ’ αρ. 30030/26.9.14 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος 
του Υπ. Εσωτερικών, όπου διατυπώνεται η θετική υπό όρους άποψή της για το έργο (Α.Π. 
175365/7.10.2014 της ΕΥΠΕ). 

43. Το υπ’ αρ. Φ/Β1/9563/636/30.10.14 έγγραφο της Δ/νσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος 
του Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, όπου διατυπώνεται η θετική υπό όρους άποψή της για το 
έργο (Α.Π. 175886/3.11.2014 της ΔΙΠΑ). 

44. Το υπ’ αρ. 8549/7.10.14 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ – Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. 
Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου διατυπώνεται η θετική υπό όρους άποψή 
της για το έργο (Α.Π. 176053/12.11.2014 της ΔΙΠΑ). 

45. Το υπ’ αρ. 2140/120605/26.9.2014 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος 
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για τη διαβίβαση του φακέλου ΜΠΕ του έργου στη Δ/νση 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Α.Π. 
175293/3.10.2014 της ΕΥΠΕ). 

46. Το υπ’ αρ. 13073/19.11.2014 έγγραφο της ΔΕΥΑΜ Βόλου, για την υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων 
και παρατηρήσεων στο στάδιο της διαβούλευσης της ΜΠΕ για το έργο (Α.Π. 176368/19.11.2014 της 
ΕΥΠΕ). 

47. Το υπ’ αρ. 4401/28.3.2016 έγγραφο της ΔΕΥΑΜ Βόλου, για την υποβολή πρόσθετων στοιχείων και 
παρατηρήσεων στο στάδιο της διαβούλευσης της ΜΠΕ για το έργο (Α.Π. 16339/30.3.2016 και 
16071/29.3.2016 της ΔΙΠΑ).  
Τα πρόσθετα στοιχεία και παρατηρήσεις αφορούν: 
α) Στη διερεύνηση, αξιολόγηση και επιλογή βέλτιστης μεθόδου επεξεργασίας και διάθεσης ιλύος, με 
αναφορά στην προτεινόμενη τεχνολογία διαχείρισης ιλύος. 
β) Στην προσκόμιση του τεύχους «Technical Guide on the Treatment and Recycling Techniques for 
Sludge from municipal wastewater Treatment with references to Best Available Techniques (BAT)», 
Γερμανία 2014. Σύμφωνα με τον οδηγό, η προτεινόμενη τεχνολογία αναφέρεται ως φιλική προς το 
περιβάλλον και αποδοτική ως προς την ενέργεια, αλλά επισημαίνεται η μη ευρεία διάδοση της 
αεριοποίησης, οφειλόμενη στο υψηλό κόστος κατασκευής. 
γ) Στην προσκόμιση του τεύχους «Technology Assessment Report, Aqueous Sludge Gasification 
Technologies” της EPA Ηνωμένων Πολιτειών. 
δ) Στην προσκόμιση στοιχείων Μονάδων Αεροποίησης Ιλύος παραγόμενης από Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Λυμάτων, και συγκεκριμένα:   

> Η μονάδα στο Ballingen της Γερμανίας λειτουργεί ήδη από το έτος 2002 και το 2010 προχώρησε 
σε αναβάθμιση. 

> Η μονάδα στο Mannheim της Γερμανίας λειτουργεί από το έτος 2010 
> Η μονάδα του Koblenz της Γερμανίας, για την οποία αναμένεται η εκκίνηση (commissioning) 

εντός του Α’ εξαμήνου του 2016, έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με την προτεινόμενη 
μονάδα της Ε.Ε.Λ. του Βόλου. 

> Η μονάδα στο Kiyose της Ιαπωνίας λειτουργεί από το έτος 2010. 
ε) Στην εξέταση υπαγωγής ή μη του έργου στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ, η οποία έχει ενσωματωθεί στην 
ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β΄).  
Λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής της προαναφερόμενης ΚΥΑ (άρθ. 2 παρ.1), η εν λόγω 
δραστηριότητα: 

> δεν συμπεριλαμβάνεται στις δραστηριότητες του Παραρτήματος I (Κεφ. ΙΙ, άρθρο 8), 
> δεν συμπεριλαμβάνεται στις ειδικές διατάξεις για τις μονάδες καύσης (Κεφ. ΙΙΙ, άρθρο 24), 
> δεν συμπεριλαμβάνεται στις ειδικές διατάξεις για τις μονάδες αποτέφρωσης και 
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συναποτέφρωσης αποβλήτων (Κεφ. IV, άρθρο 36), καθώς το παραγόμενο από την διαδικασία 
της αεριοποίησης αέριο μετά την έξοδό του από τον αντιδραστήρα, θα υφίσταται επεξεργασία 
ώστε να μειωθούν οι ποσότητες των προσμίξεων που περιέχονται σε αυτό και η έκλυση αερίων 
ρύπων από την καύση του δεν θα υπερβαίνει αυτών από την καύση φυσικού αερίου (παρ. 3α 
Κεφ. IV, άρθρο 36), και 

> δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής των κεφ. V, και VI (άρθρα 48 & 57 αντίστοιχα). 
στ) Στην μη υπαγωγή της προτεινόμενης δραστηριότητας στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 
172058/11.2.2016, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται στη μονάδα παρουσία επικίνδυνων ουσιών.  

48. Το γεγονός ότι από την εξέταση του φακέλου ΜΠΕ του έργου: 
α) Προτείνεται η προσθήκη μονάδας διαχείρισης της παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος της ΕΕΛ 
Βόλου μέσω θερμικής ξήρανσης και αεριοποίησης. 
β) Πρέπει να γίνει αναδιατύπωση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις βασικές 
αρχές της περιβαλλοντικής επιστήμης και του θεσμού εκτίμησης, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφοροποιήσεις που έχουν επέλθει από την κείμενη νομοθεσία.  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
Την τροποποίηση και αναδιατύπωση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, οι οποίοι έχουν 
επιβληθεί με την ΚΥΑ 146933/2005 και την ΥΑ 197493/2012 για το έργο του θέματος, η οποία αφορά στη 
δραστηριότητα: «Ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση της ιλύος από την ΕΕΛ Βόλου».  
Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή των 
υπολειπόμενων και νέων έργων, καθώς και τη λειτουργία τους και βαρύνει το φορέα εκτέλεσης και 
λειτουργίας αυτού. 

1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.1 Συνοπτική περιγραφή - Γενικά στοιχεία 

1.1.1 Θέση εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων – υγρών αποβλήτων και μονάδας 
διαχείρισης της παραγόμενης ιλύος  
Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Μείζονος Περιοχής Βόλου του Δήμου Βόλου έχει 
κατασκευαστεί και λειτουργεί στη θέση «Μπουρμπουλήθρα», σε απόσταση 400 m περίπου από την 
Ε.Ο. Βόλου – Αθηνών και σε χώρο έκτασης 61.312 m2 περίπου. 
Η μονάδα διαχείρισης της ιλύος θα κατασκευαστεί σε παρακείμενη της ΕΕΛ Βόλου διαθέσιμη έκταση 
4,2 στρεμμάτων περίπου.   
Η πρόσβαση στο γήπεδο της ΕΕΛ Βόλου γίνεται μέσω νομίμως υφισταμένης οδοποιίας, ενώ 
εσωτερικά στο γήπεδο της ΕΕΛ έχει δημιουργηθεί δίκτυο δρόμων πλάτους τουλάχιστον 4m. Η 
πρόσβαση στο γήπεδο της μονάδας διαχείρισης της ιλύος θα γίνεται μέσω υφιστάμενου 
χωματόδρομου στα νοτιοδυτικά του, ο οποίος θα βελτιωθεί. 

1.1.2 Πεδίο συλλογής αστικών λυμάτων, βοθρολυμάτων και υγρών αποβλήτων 

Στην ΕΕΛ Βόλου οδηγούνται τα λύματα της πόλης του Βόλου, των οικισμών Ν. Ιωνίας, Διμηνίου, 
Σέσκλου, Αγριάς, Πορταριάς, Κατηχωρίου, Άλλης Μεριάς, Σταγιατών, Μακρινίτσας, Ιωλκού, Ν. 
Αγχιάλου, Άνω Λεχωνίων, Πλατανιδίων, Κάτω Λεχωνίων, Μαλάκι του Δήμου Βόλου (Καλλικρατικός 
Δήμος), καθώς και των οικισμών Βελεστίνου, Αγ. Γεωργίου και Αερινού του Δήμου Ρήγα Φεραίου 
(Καλλικρατικός Δήμος).  
Επιπλέον στην ΕΕΛ εισέρχονται τα βοθρολύματα της μείζονος περιοχής του Βόλου (σχεδιασμός 
μονάδας υποδοχής βοθρολυμάτων έως και 5000 ι.κ.), καθώς και τα υγρά απόβλητα των ΒΙ.ΠΕ. (Α’ & 
Β’) της περιοχής που είναι ομοειδή ως προς τη σύστασή τους με τα αστικά λύματα. 
Η προσαγωγή των αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων στην ΕΕΛ γίνεται μέσω δικτύου 
κεντρικών αποχετευτικών αγωγών (ΚΑΑ), κεντρικών αντλιοστασίων (ΚΑ) και συλλεκτήρων (Σ), ως 
εξής: 
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Α. Κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί που καταλήγουν στην ΕΕΛ Βόλου: 

1 ΚΑΑ  Βόλου 
(καταθλιπτικός) 

Από το κεντρικό αντλιοστάσιο 
αποχέτευσης στην ΕΕΛ 

Μήκος 1.700 m 
Διάμετρος Φ700  

2 ΚΑΑ  Αλυκών 
(καταθλιπτικός) 

Από το αντλιοστάσιο Α3 στην 
ΕΕΛ 

Μήκος 3.600 m 
Διάμετρος Φ400  

3 ΚΑΑ Βιομηχανικών 
Αποβλήτων 
(βαρύτητας) 

Από  την Α’  ΒΙΠΕ (φρεάτιο) στην 
ΕΕΛ 

Μήκος 400 m  
Διάμετρος Φ600 & 
Μήκος 3.500 m 
Διάμετρος Φ800  

Β. Συλλεκτήριοι αποχετευτικοί αγωγοί που καταλήγουν: 

 Β.1 Στο κεντρικό αντλιοστάσιο αποχέτευσης Βόλου (από το οποίο εκκινεί ο ΚΑΑ Βόλου): 

1.1 Συλλεκτήρας  Σ1 
(βαρύτητας) 

Νεάπολη Μήκος 1.700 m 
Διάμετρος Φ400  

1.2 Συλλεκτήρας  Σ2 
(βαρύτητας) 

Ν. Ιωνία Μήκος 2.500 m 
Διάμετρος Φ700  

1.3 Συλλεκτήρας  Σ3 
(βαρύτητας) 

Παραλιακή Ζώνη Βόλου 
 

Μήκος 4.300 m 
Διάμετρος Φ800  

1.4 Συλλεκτήρας  Σ4 
(βαρύτητας) 

Κεντρική  Ζώνη Βόλου Μήκος 3.500 m 
Διάμετρος Φ600  

Β.2  Στο κεντρικό αντλιοστάσιο αποχέτευσης Α3 (από το οποίο εκκινεί ο ΚΑΑ Αλυκών): 

 
2.1 

 

Συλλεκτήρας Σ14 
(καταθλιπτικός & στη 
συνέχεια βαρύτητας) 

Αλυκές  
 
  

Μήκος 200 m 
Διάμετρος Φ250 & 
Μήκος 1000 m  
Διάμετρος Φ300  

2.2 Συλλεκτήρας Σ15 
(καταθλιπτικός) 

 Αϊβαλιώτικα 
 

Μήκος 200 m 
Διάμετρος Φ250  

Β.3  Στον ΚΑΑ Βιομηχανικών Αποβλήτων: 

 
3.1 

Συλλεκτήρας Σ16 
(καταθλιπτικός) 

Β’ ΒΙΠΕ 
 

Μήκος 5.500 m 
Διάμετρος Φ450 

3.2 Συλλεκτήρας Σ18 
(καταθλιπτικός & 
βαρύτητας) 

ΧΥΤΑ  Μαγνησίας  Μήκος 500 m 
Διάμετρος Φ110 & 
Μήκος 1.100 m 
Διάμετρος Φ200 

3.3 Συλλεκτήρας Σ19 
(βαρύτητας) 

Σέσκλο Μήκος 2.200 m 
Διάμετρος Φ250 

3.4 Συλλεκτήρας Σ20 
(βαρύτητας) 

Διμήνι 
 

Μήκος 3.000 m 
Διάμετρος Φ315 
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Γ.   Στο δίκτυο ακαθάρτων συμπεριλαμβάνονται επίσης όλοι οι επιμέρους συλλεκτήριοι αγωγοί, οι 
οποίοι συμβάλλουν στους προαναφερόμενους (ΚΑΑ) και (Σ), καθώς και όλα τα επιμέρους 
αντλιοστάσια προσαγωγής ακαθάρτων. 

1.1.3 Περιγραφή των έργων επεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων    

Ο σχεδιασμός της ΕΕΛ Βόλου έγινε με βάση τα παρακάτω δεδομένα: 
 

 Αρχική φάση Ενδιάμεση 
φάση 

Τελική φάση - 
2021 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (ι.π.) 135.000 170.000 200.000 

Μέση παροχή λυμάτων (m3/d) 32.000 40.000 48.000 

BOD5   (kg/d) 8.000 11.200 12.000 

Αιωρούμενα στερεά   (kg/d) 8.700 11.200 13.000 

Ολικό Άζωτο   (kg/d) 1.250 1.800 1.850 

Φωσφόρος   (kg/d) 350 400 500 

 
Η επιλεγείσα μέθοδος επεξεργασίας είναι η μέθοδος της ενεργού ιλύος με ταυτόχρονη νιτροποίηση 
– απονιτροποίηση και με παράλληλη παραγωγή και αξιοποίηση βιοαερίου, και περιλαμβάνει τα εξής 
στάδια επεξεργασίας, μετά και από την προβλεπόμενη επέκταση αυτής (200.000 ι.π.): 

 Φρεάτιο άφιξης   

 Μονάδα υποδοχής – εξισορρόπησης βοθρολυμάτων και αντλιοστάσιο ανύψωσης αυτών 

 Μονάδα προκαταρκτικής επεξεργασίας με: 

 Εσχάρωση (δύο ζεύγη εσχαρών και μία εσχάρα αυτοκαθαριζόμενη) 

 Εξάμμωση – Λιποσυλλογή (τρεις αεριζόμενοι εξαμμωτές) 

 Μέτρηση παροχής 

 Κεντρικός αγωγός παράκαμψης (by pass) στο χείμαρρο Ξηριά    

 Μονάδα πρωτοβάθμιας επεξεργασίας με: 

 Κροκίδωση 

 Τρεις δεξαμενές καθίζησης, με προσθήκη χημικών 

 Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας με: 

 Πέντε δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας που η καθεμία περιλαμβάνει: 

- Αναερόβια ζώνη βιολογικής απομάκρυνσης φωσφόρου 

- Ανοξική ζώνη βιολογικής απομάκρυνσης αζώτου (απονιτρικοποίηση) 

- Ζώνη αερισμού για πλήρη νιτρικοποίηση 

 Τέσσερις δεξαμενές καθίζησης 

 Μία δεξαμενή βιολογικής επεξεργασίας με μεμβράνες και καθίζηση 

 Μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας με: 

 Χημική αποφωσφόρωση 

 Διήθηση 
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 Μονάδα απολύμανσης με: 

 Χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) και πρόσθετη χλωρίωση 

 Μονάδα επεξεργασίας της ιλύος με: 

 Πάχυνση με βαρύτητα (Δύο προπαχυντές) 

 Μηχανική πάχυνση (δύο μηχανικοί παχυντές) 

 Δεξαμενή ομογενοποίησης ιλύος  

 Αναερόβια χώνευση (τρεις χωνευτές, αεριοφυλάκιο βιοαερίου, δύο πυρσοί) 

 Μεταπάχυνση (τέσσερις μεταπαχυντές) 

 Μηχανική αφυδάτωση με ένα φυγοκεντρικό διαχωριστή και μία ταινιοφιλτρόπρεσσα 

 Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο 

 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Λέβητες βιοαερίου – πετρελαίου: Δύο των 225 KW και 
ένας των 150 KW, δύο αεριομηχανές ισχύος 176,5 KW έκαστη συνδεδεμένες με δύο 
γεννήτριες ονομαστικής ισχύος 218 kVA έκαστη) 

 Παραγωγή θερμικής ενέργειας (Αντλίες: Δύο των 2,20 KW και μία των 15,0 KW, εναλλάκτες 
θερμότητας: Δύο των 0,84 KW και ένας των 0,42 KW) 

1.1.4 Περιγραφή νέου έργου ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης της ιλύος  

1.1.4.1 Το έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης της ιλύος (εφεξής μονάδα ιλύος) 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους μονάδες: 
 Τις εγκαταστάσεις για την τροφοδοσία της μονάδας με την αφυδατωμένη ιλύ από την ΕΕΛ 

Βόλου. 
 Τα έργα εξωτερικής υποδοχής της αφυδατωμένης ιλύος.  
 Την γραμμή ξήρανσης, ονομαστικής δυναμικότητας εξάτμισης 2 tn/ώρα και μέγιστης 

δυναμικότητας 115% της ονομαστικής.  
 Το σύστημα επεξεργασίας του ρεύματος αέρα – υδρατμών (διαχωρισμός στερεών, 

συμπύκνωση και απομάκρυνση των υδρατμών, κλπ.) και το σύστημα απόσμησης.  
 Τη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (συμπυκνωμάτων). 
 Τα συστήματα μεταφοράς και ψύξης της ξηραμένης ιλύος. 
 Τα συστήματα τροφοδοσίας της ξηραμένης ιλύος στη μονάδα αεριοποίησης. 
 Τη μονάδα αεριοποίησης, δυναμικότητας 12 tnDS/d με τουλάχιστον 75% περιεκτικότητα σε 

ξηρά ουσία. 
 Τη μονάδα καθαρισμού και ψύξης του αερίου σύνθεσης. 
 Τη μονάδα συμπαραγωγής θερμικής-ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του αερίου 

σύνθεσης μέγιστης δυναμικότητας 500 kW. 
 Τις απαιτούμενες βοηθητικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του συνόλου του έργου (τις 

απαραίτητες σωληνώσεις, αεραγωγούς, κλπ.). 
 Τα συστήματα αυτοματισμού λειτουργίας, όργανα παρακολούθησης και ελέγχου της 

λειτουργίας και τα απαραίτητα συστήματα ασφάλειας. 

Περιλαμβάνονται επίσης όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία των ανωτέρω μονάδων βοηθητικά 
έργα εξυπηρέτησης και υποστήριξης και συγκεκριμένα: 

 Τα έργα ανακύκλωσης των υγρών αποβλήτων για την κάλυψη των αναγκών σε νερό της 
μονάδας συμπύκνωσης των παραγόμενων υδρατμών από τη μονάδα ξήρανσης και της 
μονάδας υγρού καθαρισμού του αερίου σύνθεσης. 

 Τα απαιτούμενα έργα για την καύση του αερίου σύνθεσης στον πυρσό καύσης. 
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 Πλήρες σύστημα παροχής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη μονάδα ξήρανσης και 
αεριοποίησης και τις σχετικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης. 

 Τα έργα διασύνδεσης με τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, αποχέτευσης, στραγγιδίων, 
ομβρίων, κλπ.. 

 Την κατασκευή όλων των αναγκαίων εσωτερικών του γηπέδου οδών πρόσβασης με 
πεζοδρόμια, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτροφωτισμού, συστημάτων αντικεραυνικής 
προστασίας και της αποχέτευσης των ομβρίων και των λοιπών έργων υποδομής. Η 
διαμόρφωση της οδοποιίας  θα πρέπει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία των φορτηγών μεταφοράς αφυδατωμένης και ξηραμένης ιλύος, με το μικρότερο 
δυνατό αριθμό ελιγμών.  

1.1.4.2 Τα εκτιμώμενα χαρακτηριστικά της αφυδατωμένης και της ξηραμένης ιλύος (ΕΚΑ 19 08 05) 
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες 1 και 2 αντίστοιχα. 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά αφυδατωμένης ιλύος   

Ποσότητα αφυδατωμένης ιλύος (tn/d)  58,0 
Ποσοστό στερεάς ουσίας στην αφυδατωμένη ιλύ (% DS)  20 

Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά ξηραμένης ιλύος   

  
Για διάθεση της ιλύος 

ως τελικό προϊόν 
Για τροφοδοσία της ιλύος στη 

μονάδα αεριοποίησης 
Ποσότητα ξηραμένης ιλύος (tn/d) 13,30 16,0 
Ποσοστό στερεάς ουσίας στην 
ξηραμένη ιλύ (% DS) 

90 75 

1.1.4.3 Παραγόμενα προϊόντα και απόβλητα 

 Το παραγόμενο αέριο σύνθεσης (προϊόν) αποτελείται από ένα μίγμα καύσιμων (και μη) 
αερίων όπως: μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα (CO, CO2), υδρογόνο (H2), μεθάνιο (CH4), 
υδρατμοί (H2O), υδρογονάνθρακες (π.χ. C2H6, C2H4) και άζωτο (N2, σε περίπτωση που για την 
διεργασία χρησιμοποιείται αέρας και όχι καθαρό οξυγόνο). 

 Κατά την ξήρανση της αφυδατωμένης ιλύος παράγεται μίγμα υδρατμών και απαερίων, καθώς 
και παρασυρόμενη σκόνη. 

 Από την συμπύκνωση των υδρατμών προκύπτουν υγρά απόβλητα (συμπυκνώματα), τα 
οποία θα οδηγούνται στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (σύστημα επίπλευσης 
– διύλισης) και εν συνεχεία θα οδηγούνται στο δίκτυο βιομηχανικού νερού ή εναλλακτικά 
στην είσοδο της ΕΕΛ Βόλου. 

Στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα οδηγούνται και τα υγρά απόβλητα που 
προκύπτουν από τον καθαρισμό του αερίου σύνθεσης. 

 Η παραγόμενη επιπλέουσα ιλύς στη μονάδα επίπλευσης θα αντλείται προς τη μονάδα 
αναερόβιας χώνευσης της ΕΕΛ. Η παραγόμενη καθιζάνουσα ιλύς θα αντλείται προς τη 
μονάδα πάχυνσης/ αφυδάτωσης της ΕΕΛ. 

 Από την απόσμηση των απαερίων (χημική πλυντηρίδα 3 σταδίων) προκύπτουν αέριες 
εκπομπές που εκλύονται στην ατμόσφαιρα, καθώς και υγρά απόβλητα, τα οποία θα 
οδηγούνται στην είσοδο της ΕΕΛ Βόλου.      

 Από τη μονάδα αεριοποίησης προκύπτει τέφρα (ιπτάμενη και υπολειμματική).  
Η υπολειμματική τέφρα (ΕΚΑ 19 01 12) είναι το στερεό υπόλειμμα της διεργασίας 
αεριοποίησης που παραμένει στην κλίνη και απομακρύνεται από τον πυθμένα. Η ποσότητα 
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της τέφρας που θα οδηγείται προς διάθεση (π.χ. σε ΧΥΤΑ) ανέρχεται σε 3,2 τόνους περίπου την 
ημέρα. 

 Από τη διαδικασία επεξεργασίας του αερίου σύνθεσης δεν παράγονται αέριοι ρύποι. Οι κύριες 
προσμείξεις στο παραγόμενο αέριο είναι τα αιωρούμενα σωματίδια (αιθάλη, σκόνη) και η 
πίσσα. Άλλες προσμίξεις μπορεί να περιλαμβάνουν αμμωνία (που μετατρέπεται σε NOx κατά 
την καύση), HCl, H2S, αλκάλια και οξέα. 
Η ιπτάμενη τέφρα (ΕΚΑ 19 01 14) εμφανίζεται με την μορφή αιθάλης στο αέριο και 
διαχωρίζεται στο σύστημα καθαρισμού του αερίου. 
Η πίσσα (ΕΚΑ 19 01 07*) που αποτελεί το παραπροϊόν από την επεξεργασία του αερίου 
σύνθεσης. Η ποσότητα της πίσσας που θα οδηγείται προς διάθεση σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένο φορέα παραλαβής της προς αξιοποίηση, ανέρχεται σε 12 kg ανά ημέρα 
περίπου.    

 Τα παραγόμενα αστικού τύπου υγρά απόβλητα θα οδηγούνται στην ΕΕΛ Βόλου.  

1.1.5 Διάθεση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων – βοθρολυμάτων και υγρών αποβλήτων 

Τα επεξεργασμένα λύματα διατίθενται στη θαλάσσια περιοχή του Ακρωτηρίου «Αγκίστρι», σύμφωνα 
με τους όρους και περιορισμούς των με α.π. 8440/21.12.95 (ΦΕΚ 53/Β/26.1.96) και με α.π. 
4472/17.7.2001 Αποφάσεων του Νομάρχη Μαγνησίας, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την 
παρούσα ΑΕΠΟ. 

Οι όροι και περιορισμοί της παρούσας ΑΕΠΟ αφορούν σε οριστική άδεια διάθεσης των λυμάτων στη 
θάλασσα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’), όπως ισχύει.    

Τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων περιλαμβάνουν: 

α) Δεξαμενή αναρρύθμισης 

β) Καταθλιπτικό αγωγό διάθεσης μήκους 8 km περίπου 

γ) Διθάλαμη δεξαμενή αναρρύθμισης 

δ) Χερσαίος αγωγός διάθεσης 50 m περίπου 

ε) Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης 800 m περίπου, με 28 διαχυτήρες στα τελευταία 250 m αυτού 

Τα επεξεργασμένα λύματα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για περιορισμένη ή απεριόριστη 
άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών ή άλλων εκτάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 
145116/2.2.2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011), όπως ορίζεται παρακάτω. 

1.2 Κατάταξη του έργου σύμφωνα με την ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β’) 

Είδος δραστηριότητας Ομάδα Κατηγορία 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και 
οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό 
υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα 

4η 
Ομάδα 
α/α 19 

Α1 

Εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης (επικίνδυνων 
και μη) αποβλήτων (εργασίες R1, D10)   

4η 
Ομάδα 
α/α 4 

Α2 

Μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος από 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων πόλεων και 
οικισμών ή υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες D2, 
D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12) 

4η 
Ομάδα 
α/α 23 

Α2 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 (παρ. 5) του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Β’), έργο ή δραστηριότητα που περιλαμβάνει 
επιμέρους έργα ή δραστηριότητες, κατατάσσεται στην υποκατηγορία εκείνου του επιμέρους έργου ή 
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δραστηριότητας με τις σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, άρα η εν λόγω δραστηριότητα 
κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1. 

1.3 Υπαγωγή του έργου στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β’) 

 Η προτεινόμενη δραστηριότητα δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 
1450 Β’),  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Συγκεκριμένα: 
> δεν συμπεριλαμβάνεται στις δραστηριότητες του Παραρτήματος I (Κεφ. ΙΙ, άρθρο 8), 
> δεν συμπεριλαμβάνεται στις ειδικές διατάξεις για τις μονάδες καύσης (Κεφ. ΙΙΙ, άρθρο 24), 
> δεν συμπεριλαμβάνεται στις ειδικές διατάξεις για τις μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης 

αποβλήτων (Κεφ. IV, άρθρο 36), καθώς το παραγόμενο από την διαδικασία της αεριοποίησης αέριο 
μετά την έξοδό του από τον αντιδραστήρα, θα υφίσταται επεξεργασία ώστε να μειωθούν οι ποσότητες 
των προσμίξεων που περιέχονται σε αυτό και η έκλυση αερίων ρύπων από την καύση του δεν θα 
υπερβαίνει αυτών από την καύση φυσικού αερίου (παρ. 3α Κεφ. IV, άρθρο 36), και 

> δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής των κεφ. V, και VI (άρθρα 48 & 57 αντίστοιχα). 

1.4 Υπαγωγή του έργου στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 54409/2632/04 (ΦΕΚ 1931 Β’) 

Η προτεινόμενη δραστηριότητα δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931 
Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

1.5 Υπαγωγή του έργου στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354 Β’)  - Seveso III  

Η προτεινόμενη δραστηριότητα δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 172058/11.2.2016. 

1.6 Χαρτογραφική αποτύπωση της δραστηριότητας 

Η τοπογραφική απεικόνιση του γηπέδου όπου βρίσκεται η υφιστάμενη ΕΕΛ Βόλου παρουσιάζεται στο 
χάρτη κλίμακας 1:500 με τίτλο: «Τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ ’87» Νοέμβριος 2013, όπου 
αποτυπώνεται και η διάταξη των επιμέρους έργων επεξεργασίας και οι συντεταγμένες αυτού. 
Η τοπογραφική απεικόνιση του γηπέδου όπου θα κατασκευαστεί η μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης 
της ιλύος παρουσιάζεται στο χάρτη με αρ. σχεδίου 2 κλίμακας 1:200 με τίτλο: «Γενική Οριζοντιογραφία 
Έργου», όπου αποτυπώνεται και η διάταξη των επιμέρους έργων επεξεργασίας. 

Οι συντεταγμένες του κέντρου βάρους του γηπέδου όπου θα κατασκευαστεί η μονάδα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης της ιλύος (κατά ΕΓΣΑ ’87) είναι οι εξής: 

Χ Υ 
406771,807  4356178,477  

Οι συντεταγμένες του κέντρου βάρους του συνολικού γηπέδου των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ (κατά 
ΕΓΣΑ ’87) είναι οι εξής: 

Χ Υ 
406592,324  4356244,739  

2. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ   

2.1 Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης  

Α. Το γήπεδο της υφιστάμενης ΕΕΛ Βόλου και της επέκτασής της για την κατασκευή της ολοκληρωμένης 
μονάδας διαχείρισης ιλύος, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 10081/2013 της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 
Βόλου, η οποία έλαβε γνώση του τοπογραφικού κλίμακας 1:500 με τίτλο: «Τοπογραφικό διάγραμμα σε 
ΕΓΣΑ ’87» Νοέμβριος 2013, βρίσκεται εντός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) με στοιχεία 3α και 1β. 
Σύμφωνα με το Π.Δ. – ΦΕΚ 63/Δ/18.2.1986 ισχύουν τα παρακάτω: 
1. Στις ΖΟΕ με στοιχείο 3α στις οποίες περιλαμβάνονται καλλιεργήσιμες γεωργικές εκτάσεις 

επιτρέπεται η ανέγερση γεωργοκτηνοτροφικών και γεωργοπτηνοτροφικών, γεωργικών αποθηκών, 
αντλητικών εγκαταστάσεων, υδατοδεξαμενών, φρεατίων, θερμοκηπίων και κατοικιών. 

2. Στις ΖΟΕ με στοιχείο 1β περιλαμβάνονται εκτάσεις δασικές και αναδασωτέες οι οποίες υπόκεινται 
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στους περιορισμούς του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289 Α). 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 4178/2013, τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια με βάση 
οικοδομική άδεια κτίρια ή εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις 
ειδικές διατάξεις της Ζ.Ο.Ε. και ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης του προεδρικού διατάγματος 
δύναται να εκσυγχρονίζονται, επισκευάζονται ή επεκτείνονται μόνο εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: α) Έχουν υπόλοιπο συντελεστή δόμησης με βάση το προϊσχύον καθεστώς 
που ίσχυε πριν την υπαγωγή της περιοχής του στις ρυθμίσεις των ειδικών διατάξεων που 
καθορίστηκαν με το προεδρικό διάταγμα της Ζ.Ο.Ε., β) Διατηρούν κατά τον εκσυγχρονισμό, την 
επισκευή ή την επέκταση της χρήσης κοινής ωφέλειας για την οποία ανεγέρθησαν, γ) Ο 
εκσυγχρονισμός, η επισκευή ή η επέκταση γίνεται μόνο για λόγους χρήσης, υγιεινής ή λειτουργικής 
εξυπηρέτησης των αναγκών και της διατηρούμενης με βάση το σχετικό προεδρικό διάταγμα χρήσης. 

Β. Η χωροθέτηση της νέας μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης της ιλύος αφορά σε επέκταση της 
υφιστάμενης ΕΕΛ Βόλου σε όμορο αυτής γήπεδο, το οποίο οριοθετείται εκτός των τειχών του 
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Δημητριάδος (ΥΑ 7057/1961 – ΦΕΚ 105 Β’) και στο 
νοτιοανατολικό τμήμα του κηρυγμένου και οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Πετρομαγούλας (ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/29071/ 1356/1990 – ΦΕΚ 766 Β’).  

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ13/80595/49092/5001/1965/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΗΓ-
80Ξ) Απόφαση του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, χορηγείται η έγκριση χωροθέτησης της εν 
προκειμένω μονάδας υπό όρους, όπως ορίζεται παρακάτω.  

2.2 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής  

Τα έργα μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων της εξυπηρετούμενης από 
την ΕΕΛ Βόλου, περιοχής, δεν βρίσκονται σε περιοχή ενταγμένη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 
2000 

3. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ 
ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

3.1 Αέριες εκπομπές 

α) Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες 
διατάξεις: 
i.  ΚΥΑ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ 488 Β’) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και 
καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008». 

ii.  ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920 Β’) «Καθορισμός τιμών – στόχων και ορίων εκτίμησης των 
συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών 
αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους 
πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15ης 
Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 

β) Για τις σημειακές εκπομπές στερεών σε αιώρηση (σκόνες) από τα εργοτάξια και τις εγκαταστάσεις του 
έργου, ισχύει το καθοριζόμενο όριο στο άρθρο 2 (§ δ) του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α’) «Περί ρυθμίσεως 
θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν 
γένει». 
γ) Για τις αέριες εκπομπές της μονάδας συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α’), και ειδικότερα τα εξής: 
Καπνός: 1 βαθμός της κλίμακας Ringelman 
Σωματίδια 100 mg/m3 
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δ) Για τις αέριες εκπομπές της μονάδας διαχείρισης (ξήρανση – αεριοποίηση) της αφυδατωμένης ιλύος, 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α’), και στην ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013, σχετικά 
με τις εκπομπές από την καύση φυσικού αερίου.  
Ειδικότερα οι πηγές αέριων εκπομπών ρύπων σχετίζονται α) με τις εκπομπές από τη μονάδα απόσμησης 
των απαερίων της ξήρανσης και β) με τις εκπομπές από την καύση του αερίου σύνθεσης ή/και φυσικού 
αερίου σε αεριοστρόβιλο, μηχανή εσωτερικής καύσης ή σε λέβητα-καυστήρα. Συγκεκριμένα:   
(α) Για τα απαέρια από τη μονάδα απόσμησης της ξήρανσης της ιλύος, θα πρέπει να τηρούνται τα όρια του 
Πίνακα 1. Ως σχετικό θεσμικό πλαίσιο αναγνωρίζεται το ΠΔ 1180/1981.  

 

(β) Για τις εκπομπές αερίων από την καύση του αερίου σύνθεσης ή/και φυσικού αερίου σε αεριοστρόβιλο, 
μηχανή εσωτερικής καύσης ή λέβητα – καυστήρα θα πρέπει να τηρούνται τα όρια του Πίνακα 2. Ως 
συναφές θεσμικό πλαίσιο αναγνωρίζεται η ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (Μέρη 1,2 του Παραρτήματος V).   

Πίνακας 2 

Παράμετρος Αεριοστρόβιλοι Μηχανές εσωτερικής καύσης Λέβητας- Καυστήρας 
Ολικά στερεά σε 
μορφή σωματιδίων 

[mg/Nm3] - 5 5 

ΝΟχ ως Ν02 [mg/Nm3] 50 100 100 
CO [mg/Nm3] 100 100 100 
SOx ως S02 [mg/Nm3] - 35 35 

 
Για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την λειτουργία της μονάδας αεριοποίησης και προκειμένου να 
τεκμηριωθεί ότι η έκλυση αερίων ρύπων από την καύση του παραγόμενου αερίου σύνθεσης (syngas) δεν 
θα υπερβαίνει αυτές από την καύση φυσικού αερίου, θα πρέπει να τηρούνται τα αναφερόμενα στο Κεφ. IV 
άρθ. 40 και του Παραρτήματος VI της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013.  
Να εκπονηθεί και προσκομιστεί στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή μελέτη (μοντέλο) διασποράς ρύπων 
(άρθρο 38 της ΚΥΑ 36060/2013).   

3.2 Υγρά απόβλητα 

Α) Για τα υγρά απόβλητα τα όρια διάθεσης να τηρούνται αυτά που αναφέρονται στην ΚΥΑ 5673/400/1997 
(Οδηγία 91/271 ΕΟΚ), καθώς και στις οικείες Νομαρχιακές Αποφάσεις. 

Συγκεκριμένα καθορίζονται τα εξής όρια εκροής ρυπαντικών φορτίων: 

BOD5  25 mg/l 

COD  90 mg/l 
Αιωρούμενα στερεά SS ≤ 35 mg/l 
Καθιζάνοντα στερεά εντός 2 ωρών σε κώνο Imhoff < 0,3 ml/l 
Ολικό άζωτο ΤΝ ≤ 15 mg/l 

Aμμωνιακό άζωτο Ν-ΝΗ4  2 mg/l 

Λίπη - Έλαια    0,1 mg/l 
Επιπλέοντα στερεά = 0 
Ολικά κολοβακτηριοειδή < 500/ 100 ml  (στο 80% των δειγμάτων) 

  Πίνακας 1 

Παράμετρος Οριακές τιμές εκπομπών 
Ολικά στερεά σε μορφή σωματιδίων  [mg/Nm3] 10 

TOC [mg/Nm3] 20  
HCI [mg/Nm3] 20 

Οσμή Odour units/m3 500 
ΝΗ3 [mg/Nm3] 20 
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Το ποσοστό των λαμβανομένων δειγμάτων που μπορούν να βρίσκονται εκτός των ανωτέρω ορίων, καθώς 
και η ποιότητα των δειγμάτων αυτών, καθορίζεται στο Παράρτημα 1 της ΚΥΑ 5673/400/1997. 

Μετά την τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων και προκειμένου τα λύματα αυτά να μπορούν να 
διατεθούν για περιορισμένη ή απεριόριστη άρδευση, θα πρέπει να τηρούνται τα αυστηρότερα 
επιτρεπόμενα όρια των παραμέτρων, που τίθενται στα Παραρτήματα του άρθρου 16 της ΚΥΑ 145116/2011 
(ΦΕΚ 354 Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Β) Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από τον καθαρισμό των υδρατμών και 
απαερίων, καθώς και τον υγρό καθαρισμό του αερίου σύνθεσης, θα ικανοποιούν τα μέγιστα όρια του 
Πίνακα 3. Ως συναφές θεσμικό πλαίσιο αναγνωρίζεται το Παράρτημα IV της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 
(Μέρος 5 του Παραρτήματος VI, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθ. 40). 
 

Εναλλακτικά, τα ανεπεξέργαστα υγρά απόβλητα από τον καθαρισμό των υδρατμών και απαερίων καθώς 
και τον υγρό καθαρισμό του αερίου σύνθεσης, θα οδηγούνται στην είσοδο της ΕΕΛ Βόλου. 

3.3 Στερεά απόβλητα 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εκλουσμάτων που προέρχονται από το στερεό παραπροϊόν της 
διαδικασίας της αεριοποίησης και αφορά στην παραγόμενη τέφρα (υπολειμματική και ιπτάμενη) που 
αποτελεί το παραπροϊόν από την επεξεργασία του αερίου σύνθεσης, θα πρέπει να τηρούν τα κριτήρια και 
τις οριακές τιμές της παραγράφου 2.2 (για τις κατηγορίες 19 01 12 και 19 01 14) του Παραρτήματος της 
απόφασης 2003/33/ΕΚ. 

3.4 Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων 

Οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις: 
i)   Κατά τη διάρκεια κατασκευής της μονάδας ισχύουν οι δεσμεύσεις για τα μηχανήματα που καθορίζονται 

στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418 Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
ii)  Στην οδό πρόσβασης της μονάδας θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 211773/2012 

(ΦΕΚ 1367 Β’), όρια θορύβου. 
iii) Ο θόρυβος κατά την κατασκευή και λειτουργία της δραστηριότητας θα πρέπει να συμμορφώνεται στα 

προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και 
λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών 
και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει» (ΦΕΚ 293 Α’), όπως αυτό καθορίζεται στον 
Πίνακα 1 του άρθρου 2 του ανωτέρω Π.Δ.. 

Πίνακας 3 

Παράμετρος Οριακές τιμές εκπομπών 
εκφρασμένες ως συγκεντρώσεις 

κατά μάζα για αδιήθητα δείγματα 

Ολικά στερεά όπως ορίζονται στην Οδηγία 
91/271/ΕΟΚ 

[mg/l] 30 
(95% των 

δειγμάτων) 

45 
(100% των 
δειγμάτων) 

Υδράργυρος και οι ενώσεις του, ως 
υδράργυρος 

[mg/l] 0,03 

Κάδμιο και οι ενώσεις του, ως κάδμιο [mg/l] 0,05 
Θάλλιο και οι ενώσεις του, ως θάλλιο [mg/l] 0,05 
Αρσενικό και οι ενώσεις του, ως αρσενικό [mg/l] 0,15 
Μόλυβδος και οι ενώσεις του, ως μόλυβδος [mg/l] 0,2 
Χρώμιο και οι ενώσεις του, ως χρώμιο [mg/l] 0,5 

Χαλκός και οι ενώσεις του, ως χαλκός [mg/l] 0,5 
Νικέλιο και οι ενώσεις του, ως νικέλιο [mg/l] 0,5 

Ψευδάργυρος και οι ενώσεις του, ως 
ψευδάργυρος 

[mg/l] 1,5 

Διοξίνες και φουράνια [ng/l] 0,3 
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4. ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

4.1 Γενικές ρυθμίσεις 

4.1.1 Ο φορέας του έργου (το σύνολο των επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων) φέρει ακέραιη την 
ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με 
την παρούσα απόφαση. 

4.1.2 Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου ή της δραστηριότητας. 

4.1.3 Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίζει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της 
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα 
απόφαση και να το γνωστοποιήσει στην Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) και το Σώμα 
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπ. Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής οποιουδήποτε τμήματος του έργου. 

4.1.4 Κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να 
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση, έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται: 
 η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, και 
 η αντιμετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων που 

οφείλονται στην κατασκευή και λειτουργία του έργου. 

4.1.5 Από τον προϋπολογισμό για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά 
προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα 
φύτευσης, διαμόρφωσης κλπ), τα οποία θα πρέπει να κατασκευάζονται πρωτίστως από τον φορέα 
του έργου. Το κόστος εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων να περιληφθεί στον προϋπολογισμό 
του έργου προ της έναρξης υλοποίησής του. 

4.1.6 Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των πάσης φύσεως συνοδών έργων ή δραστηριοτήτων που 
αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου, και σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από 
την παρούσα ΑΕΠΟ, γίνεται από την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή, σύμφωνα με την εκάστοτε  
ισχύουσα Νομοθεσία. 

4.1.7 Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του 
έργου θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη 
Νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις και να βρίσκονται σε ισχύ καθ’ όλο το διάστημα λειτουργίας της 
δραστηριότητας ή εγκατάστασης που αφορούν. 

4.1.8 Η παρούσα ΑΕΠΟ δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου να εφοδιαστεί με άδεια από άλλη 
δημόσια αρχή, όπου αυτό απαιτείται.  

4.1.9 Πριν την έναρξη κατασκευής των νέων και υπολειπόμενων έργων να ειδοποιηθούν εγγράφως οι 
αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα. Οι εργασίες θα γίνονται υπό 
την εποπτεία των αρμοδίων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις υποδείξεις τους. 
Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν για να ακολουθήσει 
ανασκαφική έρευνα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο για την επαρκή τεκμηρίωση των αρχαιολογικών 
δεδομένων, η ανασκαφική έρευνα είναι δυνατό να επεκταθεί και πέραν των ορίων του έργου. Από 
τα αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, κατόπιν 
γνωμοδότησης των αρμοδίων Συμβουλίων του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού. 
Η δαπάνη για την παρακολούθηση των εργασιών, για τις απαιτούμενες ανασκαπτικές εργασίες, 
καθώς και για το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων, θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 
153/Α/2002). Όταν η δαπάνη αυτή υπερβεί το 10% του προϋπολογισμού του έργου, απαιτείται 
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μετά από σχετικό ερώτημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπ. Πολιτισμού& Αθλητισμού, έγγραφη 
δήλωση του φορέα του έργου ότι επιθυμεί την συνέχισή του. 

4.1.10 Προ της έναρξης υλοποίησης των νέων και υπολειπόμενων έργων θα πρέπει εφόσον απαιτείται να 
τηρηθούν τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 15277/23.3.2012 (ΦΕΚ 1077/Β/9.4.2012) όπως εκάστοτε 
ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, η παρούσα απόφαση αποτελεί και έγκριση επέμβασης του έκτου 
κεφαλαίου του Ν. 998/1979 σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 
του Ν.4014/2011 και στο άρθρο 3 (παρ. 2 και 3) της ΥΑ 15277/23.3.2012. 

4.1.11 Προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας κατά τη λειτουργία των έργων διάθεσης επεξεργασμένων 
λυμάτων, να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική 
Αρχή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

4.2 Φάση κατασκευής του έργου 

4.2.1   Να υπάρχει πλήρες πρόγραμμα κατασκευής των νέων έργων διαχείρισης ιλύος (θερμική ξήρανση, 
αεριοποίηση) και των υπολειπόμενων προβλεπόμενων έργων (αποχετευτικά δίκτυα, επέκταση της 
ΕΕΛ, κλπ.), που θα λαμβάνει υπόψη τη λειτουργία της περιοχής και τους οικολογικούς παράγοντες, 
ώστε να προκαλέσει τις λιγότερες δυνατές βλάβες. Συγκεκριμένα: 

i.  Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόμενης σκόνης κατά τη 
διάρκεια των χωματουργικών εργασιών, ιδιαίτερα όταν οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν τη 
διασπορά και μεταφορά της σκόνης σε μεγάλη απόσταση. Ειδικότερα θα πρέπει: 
Να γίνουν μόνο οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες 
εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. 
Να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωμάτων και τα μέτωπα εκσκαφών για την ελαχιστοποίηση 
των εκπομπών σκόνης.  
Τα αδρανή υλικά και τα προϊόντα εκσκαφής να μεταφέρονται με σκεπασμένα φορτηγά 
οχήματα. 
Η λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου να γίνεται με προσεκτικούς χειρισμούς και από 
εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης. 
Να εξετασθεί η δυνατότητα παράκαμψης τυχόν δρομολογίων των βαρέων οχημάτων από 
κατοικημένες περιοχές, εφόσον αυτό είναι δυνατό, ούτως ώστε να μειωθούν οι όποιες 
εκπομπές σκόνης από την κυκλοφορία τους. 

ii. Να γίνει πρόβλεψη για την αποκατάσταση του τοπίου του χώρου των εκσκαφών της ΕΕΛ και των 
συνοδών έργων αυτής, για τις αποθέσεις των υλικών. 
Μετά το πέρας της κατασκευής των έργων να απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις, υποχρέωση που βαρύνει τον ανάδοχο εργολάβο κατασκευής τους. 

iii. Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν από την κατασκευή του κυρίως έργου και των 
συνοδών έργων να χρησιμοποιηθούν για την επανεπίχωση αυτών, καθώς και για τη 
διαμόρφωση επιφανειών μέσα στο γήπεδο. 
Τυχόν απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, πέραν των ανωτέρω, να 
εξασφαλιστούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να 
είναι εφοδιασμένα με την απαραίτητη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). 

iv. Απαγορεύεται η απόρριψη υλικών κατασκευής και περίσσειας υλικών εκσκαφής σε 
επιφανειακούς αποδέκτες της περιοχής (κοίτες ρεμάτων, κλπ.), καθώς και σε δασικού 
χαρακτήρα εκτάσεις. Η διάθεσή τους εντός δασικών περιοχών επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια 
εργασιών αποκατάστασης, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Υπηρεσίας Δασών της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

v. Τα υλικά προϊόντα εκσκαφών από την κατασκευή των έργων που δεν είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του επιτρέπεται να αποτεθούν: 
α) Σε χώρους διάθεσης αδρανών εάν υφίστανται στην ευρύτερη περιοχή. 
β) Για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής. 
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Ειδικότερα, στην περίπτωση της απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών σε αργούντα λατομεία ή 
δανειοθαλάμους εντός έκτασης δασικού χαρακτήρα, απαιτείται ύστερα από εισήγηση του 
αρμόδιου Δασάρχη, η έγκριση μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης από το Γενικό 
Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την οποία θα υποβάλει ο κύριος του έργου, 
κατά τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4014/2011. 
γ) Για την ικανοποίηση των αναγκών σε δάνεια άλλων εγκεκριμένων έργων ή για την 
αποκατάσταση των δανειοθαλάμων αυτών και τα οποία έχουν εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους, και σύμφωνα με τους όρους αυτούς. 
δ) Για την αποκατάσταση ανεξέλεγκτων χωρών απόθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ). 
ε) Σε άλλον νόμιμο χώρο διάθεσης, μετά την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής 
Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του Ν. 4014/2011. 
Το περιεχόμενο της ΤΕΠΕΜ θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους περιβαλλοντικούς όρους της 
παρούσας και τους περιβαλλοντικούς όρους των έργων και δραστηριοτήτων υποδοχής τους και 
υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των φορέων των τελευταίων. 

vi. Τα προϊόντα εκσκαφών και κατασκευών δύναται να διαχειρίζονται με βάση Σχέδιο Διαχείρισης 
ΑΕΚΚ (αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων), σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 - ΦΕΚ 1312 Β’ (άρθρο 7). 

vii. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους λάδια, 
καύσιμα, κλπ, καθώς και η απόρριψη των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων στο έδαφος. Τα προς 
χρήση ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε στεγασμένο χώρο, ενώ τα 
χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια ή οι διαρροές τους να συγκεντρώνονται και να διατίθενται 
σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α’) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ 
‘‘Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων (Β’ 40)’’ 
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών 
ελαίων», την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β’), την ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β’) και την 
ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β’), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

4.2.2   Να εξασφαλίζεται κατά την κατασκευή η στεγανότητα των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών και 
των αντλιοστασίων της περιοχής, με χρήση ανθεκτικών υλικών στην διάβρωση. 

4.2.3   Στις περιοχές διέλευσης αγωγού ακαθάρτων εκτός νομίμως υφισταμένης οδοποιίας (κατά μήκος 
ρέματος) να γίνει αποκατάσταση της ζώνης διέλευσης στην αρχική της μορφή και σε καμία 
περίπτωση να μη γίνει διάνοιξη νέας οδού. 

4.2.4    Να κατασκευαστούν τα τυχόν απαραίτητα τεχνικά έργα (οχετοί - τάφροι) για τη διευθέτηση των νερών 
απορροής και την αντιμετώπιση των τυχόν πλημμυρικών φαινομένων. 

4.2.5    Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί κατά την κατασκευή του έργου ώστε να μην προκληθούν ζημιές και 
φθορές σε υφιστάμενες υποδομές και στοιχεία που βρίσκονται στην περιοχή. 

4.2.6   Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενες υποδομές στο πλαίσιο κατασκευής και 
λειτουργίας του έργου, να υλοποιείται σε συνεργασία με τους αρμόδιους γι’ αυτές φορείς, και 
κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται, στο βαθμό που είναι τεχνικώς δυνατόν, οι επιπτώσεις στη 
λειτουργία τους.  
Σε περίπτωση που υφιστάμενες υποδομές υποστούν δυσμενείς επιπτώσεις από δραστηριότητες 
σχετιζόμενες με το προτεινόμενο έργο, ο φορέας του τελευταίου έχει την ευθύνη αποκατάστασής 
τους το ταχύτερο δυνατόν, με δικές του δαπάνες και ενέργειες και σύμφωνα με τους όρους που 
θέτει ο αρμόδιος για τις εν λόγω υποδομές φορέας. 

4.2.7  Τα αντιθορυβικά μέτρα που θα εφαρμοστούν κατά την κατασκευή συνοψίζονται στα παρακάτω:  
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 Έλεγχος του θορύβου των μηχανημάτων του εργοταξίου με χρήση μοντέλων με μειωμένες 
εκπομπές θορύβου. 

 Συνεκτίμηση του θορύβου στον καθορισμό του προγράμματος των εργασιών και της 
μεθοδολογίας κατασκευής για τη μείωση των εκπομπών θορύβου. 

 Περιοδικές δειγματοληπτικές ηχομετρήσεις περιμετρικά του εργοταξίου. 

 Τα μηχανήματα του εργοταξίου που θα χρησιμοποιούνται με διακοπτόμενη λειτουργία θα 
πρέπει να κλείνουν στις ενδιάμεσες περιόδους, που δεν λειτουργούν. Όλα τα 
χρησιμοποιούμενα στο εργοτάξιο μηχανήματα να φέρουν κατάλληλη σήμανση CE της ΕΕ περί 
θορύβου, τηρώντας την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

4.2.8    Καμία συντήρηση των μηχανημάτων του εργοταξίου (οχήματα, μηχανήματα) δεν πρέπει να γίνει 
στο χώρο του εργοταξίου, προς αποφυγή πιθανής διαρροής. Εντούτοις τα λιπαντικά έλαια ή 
υδραυλικά υγρά που μπορεί να προέλθουν από διαρροές ή βλάβες θα πρέπει να συλλέγονται 
άμεσα και να απομακρύνονται από το χώρο. Γι’ αυτό το σκοπό ειδικά προσροφητικά υλικά (π.χ. 
πριονίδι) πρέπει να υπάρχουν εντός του εργοταξίου τα οποία, να ελέγχονται τακτικά και να 
φυλάσσονται σε ειδικές συσκευασίες και χώρους όπου θα τα προστατεύουν από την έκθεση τους 
σε υγρασία. 

4.2.9    Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση τυχόν εκδήλωσης πυρκαγιάς 
από τη λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου. 

4.2.10  Κατά την κατασκευή του έργου, τα λύματα του προσωπικού του εργοταξίου να μην διατίθενται 
ανεξέλεγκτα. Να χρησιμοποιούνται εργοταξιακές τουαλέτες χημικής επεξεργασίας. 

 4.2.11 Ο περιβάλλων χώρος κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να διατηρείται καθαρός και καλαίσθητος. 
Ο φορέας του έργου οφείλει να μεριμνά για τη διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους που 
διαχειρίζεται. Κάθε είδους απορρίμματα, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα 
κλπ, να συλλέγονται και να απομακρύνονται από τον χώρο του έργου, κατά τα προβλεπόμενα από 
τις κείμενες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση άχρηστων υλικών (λάστιχα, έλαια 
κλπ.) στην περιοχή του έργου. 

4.2.12 Οι εργασίες κατασκευής των έργων μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας από τον σταθμό 
συμπαραγωγής μέχρι το υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας να 
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου φορέα. 

4.2.13  Να ληφθεί μέριμνα ώστε η διάταξη των επιμέρους μονάδων στα γήπεδα της ΕΕΛ και της μονάδας 
ιλύος να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η δημιουργία χώρων πρασίνου που λειτουργικά και 
αισθητικά θα προσδίδουν στο έργο ενιαία διάσταση. 

4.3 Φάση λειτουργίας του έργου 

4.3.1 Συλλογή, μεταφορά και είσοδος των λυμάτων στην ΕΕΛ 

4.3.1.1 Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής της επέκτασης της ΕΕΛ θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 
σύντομο χρονικό διάστημα και το έργο της αποχέτευσης της εξυπηρετούμενης περιοχής και να 
γίνουν όλες οι απαραίτητες συνδέσεις σ’ αυτό, αφού εφοδιασθούν οι χρήστες με την 
απαιτούμενη άδεια σύνδεσης και διάθεσης των λυμάτων.  Η άδεια σύνδεσης θα χορηγείται από 
τον αρμόδιο φορέα, εφόσον τα προς επεξεργασία λύματα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του Κανονισμού καλής λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης, που πρέπει να τηρεί με ακρίβεια η 
ΔΕΥΑΜΒ. 

4.3.1.2 Το προβλεπόμενο αποχετευτικό δίκτυο της εξυπηρετούμενης από την ΕΕΛ περιοχής (μελλοντικά 
έργα επέκτασης) να είναι χωριστικού τύπου. 
Η ταχύτητα των λυμάτων στους κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς (ΚΑΑ) δεν θα πρέπει να 
προσεγγίζει την ελάχιστη τιμή αυτοκαθαρισμού του αγωγού, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
αποφευχθεί η στροβιλώδης ροή. 
Τα φρεάτια συμβολής των υφιστάμενων αγωγών με το νέο δίκτυο συλλεκτήρων να έχουν 
κατάλληλο σχεδιασμό για την ελαχιστοποίηση εξωτερικών υπερχειλίσεων κατά τη διάρκεια 
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ισχυρών βροχοπτώσεων (πρόβλεψη κατάλληλων διατάξεων υπερχείλισης) και την αποφυγή 
έκλυσης δυσοσμιών. 

4.3.1.3 Ο φορέας του έργου πρέπει να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποφυγή όσο αυτό 
είναι εφικτό υπερχειλίσεων τόσο από το δίκτυο όσο και από τα αντλιοστάσια. Για το λόγο αυτό 
να υπάρχουν στα αντλιοστάσια διατάξεις ασφαλείας και εφεδρικά συστήματα για περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης. 

Ειδικότερα τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται είναι τα εξής: 
 Να τοποθετηθεί κατάλληλο σύστημα εσχαρισμού στο φρεάτιο εισόδου του, ώστε να 

απομακρύνονται τα μεγάλα αντικείμενα. Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθεί σύστημα 
μασητήρα για το τεμαχισμό των στερεών. 

 Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα ανάδευσης για αποφυγή καθιζήσεων στο φρεάτιο 
συγκέντρωσης των λυμάτων προς άντληση (υγρός θάλαμος). Σε υφιστάμενα φρεάτια 
αντλιοστασίων να τοποθετηθεί αναδευτήρας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και αποδίδει 
το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. 

 Να υπάρχει διαθέσιμος σε λειτουργία ικανοποιητικός αριθμός αντλητικών συγκροτημάτων 
ώστε να καλύπτονται οι παροχές του δικτύου και οι συνήθεις αιχμές, καθώς και ο 
κατάλληλος αριθμός εφεδρικών αντλιών με ρύθμιση κυκλικής λειτουργίας για ομοιόμορφη 
φθορά τους. 

 Να προβλεφθεί σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου με πλήρη δυνατότητα τηλεελέγχου και 
τηλεχειρισμών. 

 Να προβλεφθεί εναλλακτική διάταξη παροχής ρεύματος του αντλιοστασίου σε περίπτωση 
διακοπής του ρεύματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών, ώστε να εξασφαλιστεί η 
αδιάλειπτη λειτουργία όλων των αντλιοστασίων. 

4.3.1.4 To αντλιοστάσιο της Β’ ΒΙΠΕ (Βελεστίνου) να εφοδιασθεί με διάταξη εμφύσησης αέρα, 
προκειμένου να αντιμετωπισθεί η σήψη των λυμάτων πριν αυτά φθάσουν στην ΕΕΛ. 

4.3.1.5 Το φρεάτιο εισόδου: 
- Να είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να δέχεται τη μέγιστη προβλεπόμενη παροχή αστικών 

λυμάτων, βοθρολυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. 
- Να έχει διπλό θάλαμο εισόδου του οποίου τα δύο τμήματα να μπορούν να απομονωθούν 

εναλλάξ με θυροφράγματα. Σε κάθε θάλαμο να τοποθετηθεί εσχάρα. Οι δύο θάλαμοι να 
εκβάλλουν σε κοινό θάλαμο διανομής. 

- Να είναι κλειστό, στεγανό όσον αφορά την έκλυση οσμών, και εύκολα επισκέψιμο. 
- Να περιλαμβάνει σύστημα αερισμού και ανάμιξης των εισερχομένων λυμάτων. 
Ο χώρος να αερίζεται και εξαερίζεται πολύ καλά.  

4.3.1.6 Τα εσχαρίσματα από το ύψος απόρριψης των εσχαρών να απορρίπτονται απευθείας σε 
μεταφορική ταινία ή εναλλακτικά κοχλία, στη συνέχεια να συμπιέζονται και μετά να 
συγκεντρώνονται σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης. Να προβλεφθεί χώρος συγκέντρωσης των 
εσχαρισμάτων. 

4.3.1.7 Στη συνέχεια τα λύματα να εισέρχονται στο φρεάτιο μερισμού του συνόλου της παροχής, όπου 
θα καταλήγουν και τα βοθρολύματα μέσω του υφισταμένου φρεατίου εισόδου και τα 
στραγγίσματα από τις επιμέρους μονάδες επεξεργασίας της ΕΕΛ ή της μονάδας ιλύος. 

4.3.1.8 Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο επαρκών διαστάσεων, κοντά στην είσοδο της εγκατάστασης και 
στο φρεάτιο άφιξης των λυμάτων υπάρχει ειδικό φρεάτιο εκκένωσης βοθρολυμάτων. 
Η δεξαμενή υποδοχής των βοθρολυμάτων να είναι κλειστή και εφοδιασμένη με κατάλληλη 
διάταξη ανάμιξης και αερισμού. 
Ο χώρος υποδοχής των βοθρολυμάτων να διατηρείται ιδιαίτερα καθαρός για την αποφυγή 
δημιουργίας εστίας εντόμων. 
Η εκκένωση των βυτιοφόρων να γίνεται μέσω ταχυσυνδέσμων που συνδέονται απ’ ευθείας με 
τον αγωγό εκκένωσης. 
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Να γίνεται έλεγχος του περιεχομένου των βυτιοφόρων προτού εκκενωθούν στην δεξαμενή 
υποδοχής. 
Δίπλα στη δεξαμενή να προβλέπεται παροχή νερού για την έκπλυση των εξαρτημάτων των 
βυτιοφόρων. 
Να γίνεται βαθμιαία διοχέτευση των βοθρολυμάτων στο φρεάτιο άφιξης των λυμάτων, ώστε να 
μην επηρεάζεται η λειτουργία της ενεργού ιλύος. Να αποφεύγεται η υπερφόρτωση της 
εγκατάστασης με βοθρολύματα. 
Να προβλεφθεί διάταξη εμβολιασμού των βοθρολυμάτων με ανακυκλοφορούμενη δραστική 
λάσπη. 
Το χρονοδιάγραμμα μεταφοράς των βοθρολυμάτων να γίνεται με ευθύνη του φορέα του έργου 
και με σκοπό να ελαχιστοποιούνται οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η όχληση των 
κατοίκων.  

4.3.2 Επεξεργασία λυμάτων   

4.3.2.1  Το στάδιο της εσχάρωσης περιλαμβάνει μία μηχανικά αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα και ένα κανάλι 
παράκαμψης με απλή εσχάρα.  
Τα συλλεγόμενα εσχαρίσματα να συμπιέζονται μηχανικά σε πρέσα, να συγκεντρώνονται σε 
κλειστά δοχεία αποθήκευσης και να αποθηκεύονται προσωρινά μέσα στο κτίριο της εσχάρωσης. 

4.3.2.2 Στους αεριζόμενους εξαμμωτές να επιτυγχάνεται επαρκής απομάκρυνση της άμμου (διαμέτρου 
μεγαλύτερης των 0,2 mm). 
Να υπάρχει διάταξη λιποσυλλογής για την απομάκρυνση λιπών και ελαίων. 
Η συλλεγόμενη άμμος να διοχετεύεται σε σύστημα πλύσης και στραγγιστήριο. Τα συλλεγόμενα 
στραγγίσματα να επιστρέφουν στο φρεάτιο εισόδου. 

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

4.3.2.4  Ο μετρητής παροχής να τοποθετηθεί μετά την εξάμμωση ή πριν την απολύμανση των λυμάτων. 
Πριν από την είσοδο στον μετρητή θα υπάρχει ανεμπόδιστο μήκος ροής σε ομαλό κανάλι. 

4.3.2.5  Η τροφοδοσία του έργου μετά την εξάμμωση να μπορεί να απομονωθεί πλήρως με 
θυροφράγματα, ώστε να είναι δυνατή η γενική παράκαμψη του έργου μέσω αγωγού απευθείας 
στο χείμαρρο Ξηριά. Αυτός θα είναι και ο κεντρικός αγωγός παράκαμψης (by pass) της 
εγκατάστασης. 
Να περιορισθεί η χρήση του by-pass στις απολύτως αναγκαίες ελάχιστες περιπτώσεις. Για τις 
περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση των αρμόδιων 
Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

4.3.2.6 Εφόσον διαπιστωθούν προβλήματα επιφανειακών διαρροών να τοποθετηθούν προστατευτικά 
πετάσματα γύρω από τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης ή κόφτρες μέσα στις δεξαμενές, σε 
θέσεις που να μειώνουν την επίδραση του ανέμου στην υγρή μάζα.  
Να γίνεται γρήγορη απομάκρυνση της λάσπης και των επιπλέοντων αφρών από τις δεξαμενές 
πρωτοβάθμιας καθίζησης για να αποφευχθεί η αναερόβια αποδόμηση και η δημιουργία 
δυσοσμιών. 

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

4.3.2.8 Στις δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας να γίνεται περιορισμός των θορύβων και της εκπομπής 
σταγονιδίων από τις διατάξεις αερισμού με την χρησιμοποίηση ειδικών σιγαστήρων και 
πετασμάτων. 
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Το σύστημα αερισμού να είναι επαρκώς διαστασιολογημένο, ώστε να μη δημιουργούνται 
περιοχές με αναερόβιες συνθήκες. 
Να γίνεται τακτικός καθαρισμός των τοιχωμάτων των δεξαμενών αερισμού για την αποφυγή 
δημιουργίας αναερόβιου στρώματος. 

4.3.2.9 Στις τέσσερις υφιστάμενες δεξαμενές καθίζησης να γίνεται τακτικός καθαρισμός των ξέστρων των 
υπερχειλιστών καθώς και των τοιχωμάτων των δεξαμενών. 
Να αποφεύγεται ο μεγάλος χρόνος παραμονής της ενεργού ιλύος στις δεξαμενές καθίζησης.   

 4.3.2.10 Μετά τη διύλισή τους τα λύματα να οδηγούνται για απολύμανση αρχικά σε θάλαμο υπεριώδους 
ακτινοβολίας (UV) και κατόπιν για μερική χλωρίωση, ώστε να ανιχνεύεται υπολειμματικό χλώριο 
0,3 – 0,5 mg/l.  
Προκειμένου να γίνει η απολύμανση αποκλειστικά με τη μέθοδο της υπεριώδους ακτινοβολίας ή 
του οζονισμού, θα πρέπει να υποβληθεί μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας της οικείας 
Περιφέρειας ειδική μελέτη στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας του Υπ. Υγείας, στην οποία θα 
τεκμηριώνεται με επιστημονικές μεθόδους τόσο η αποτελεσματικότητα της μεθόδου, όσο και η 
ευχέρεια και επάρκεια του προτεινόμενου ελέγχου αυτής. 

4.3.3 Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ 

4.3.3.1 Ο φορέας του έργου να μεριμνά για την συντήρηση του υποθαλάσσιου αγωγού και του 
συστήματος  διάχυσης (διαχυτήρα). 
- Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του υποθαλάσσιου αγωγού από 

κυματισμούς, ρεύματα, αγκυροβολήσεις σκαφών, εισόδου θαλασσινού νερού, αέρα κλπ. 
- Να εξασφαλίζεται σταθερό βάθος εκροής από όλα τα στόμια του διαχυτήρα, καθώς και η 

ομοιόμορφη κατανομή παροχών σε όλα τα στόμια του διαχυτήρα. 
- Να υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού του υποβρυχίου αγωγού σε περίπτωση εναποθέσεως 

φερτών. 
Επιπλέον ο φορέας του έργου θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε: 
- Να υπάρχουν πλωτοί σημαντήρες με αντίστοιχες πινακίδες στην ξηρά, ότι απαγορεύεται το 

αγκυροβόλιο. 
- Να γίνεται φωτοσήμανση της περιοχής διάθεσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας 

Φάρων. 
- Να έχει ενημερωθεί η Υδρογραφική Υπηρεσία, προκειμένου να εκδοθεί αγγελία προς τους 

ναυτιλλόμενους και να διορθωθούν οι ναυτικοί χάρτες, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη 
λειτουργία και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 

4.3.3.2 Μέρος των επεξεργασμένων λυμάτων δύναται να χρησιμοποιηθεί ως βιομηχανικό νερό για τις 
ανάγκες της μονάδας. 

4.3.3.3 Μέρος των επεξεργασμένων λυμάτων δύναται να χρησιμοποιηθεί ως νερό άρδευσης των χώρων 
πρασίνου του γηπέδου. Σε αυτήν την περίπτωση να τηρούνται τα όρια ποιότητας για 
μικροβιολογικές και συμβατικές παραμέτρους του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 
145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β’), όπως ισχύει. 
Στην περίπτωση αυτή οι όροι και περιορισμοί της παρούσας αφορούν σε άδεια 
επαναχρησιμοποίησης (άρθ. 9 της ΚΥΑ 145116/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 
191002/2013 (ΦΕΚ 2220 Β’).  

4.3.3.4 Προκειμένου για επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για 
περιορισμένη άρδευση εκτός του γηπέδου της ΕΕΛ Βόλου, θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και 
περιορισμοί του άρθρου 4 της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β’), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει με την ΥΑ 191002/2013 (ΦΕΚ 2220 Β’) και να τηρούνται τα όρια ποιότητας για 
παραμέτρους των Παραρτημάτων αυτής, προκειμένου για περιορισμένη άρδευση ή για κάθε 
άλλου είδους επαναχρησιμοποίηση που επιτρέπει την εν λόγω ποιότητα νερού. 
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Στην περίπτωση αυτή, που ο φορέας του έργου είναι και ο τελικός χρήστης του ανακτημένου 
νερού, τότε οι όροι και περιορισμοί της παρούσας Απόφασης αφορούν σε άδεια 
επαναχρησιμοποίησης (άρθ. 9 της ΚΥΑ 145116/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ 
191002/2013), θα πρέπει όμως ο φορέας του έργου να υποβάλει προς αξιολόγηση φάκελο 
Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), που θα περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο εδάφιο 
2 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β’), όπως αυτή ισχύει. 

4.3.3.5 Αποκλείεται η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων για τον εμπλουτισμό του υπόγειου 
υδροφορέα απευθείας μέσω γεωτρήσεων. 

4.3.4 Έργα αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου 

4.3.4.1 Να εγκατασταθούν διατάξεις για την απομάκρυνση της υγρασίας και των σωματιδίων που 
εμπεριέχονται στο παραγόμενο βιοαέριο, καθώς και απομάκρυνση του περιεχομένου υδροθείου. 
Η διαχείριση των στερεών ή υγρών αποβλήτων που ενδεχομένως προκύψουν από την 
κατακράτηση του υδροθείου να πραγματοποιείται μετά από άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

4.3.4.2 Οι αγωγοί συλλογής και μεταφοράς βιοαερίου να είναι από υλικό ανθεκτικό στις αναμενόμενες 
φυσικές (βάρος, θερμοκρασία), χημικές (στραγγίσματα, σύσταση βιοαερίου) και βιολογικές 
(μικροοργανισμοί) συνθήκες. 

4.3.4.3 Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο:  
 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Λέβητες βιοαερίου – πετρελαίου: Δύο των 225 KW και 

ένας των 150 KW, δύο αεριομηχανές ισχύος 176,5 KW έκαστη συνδεδεμένες με δύο 
γεννήτριες ονομαστικής ισχύος 218 kVA έκαστη) 

 Παραγωγή θερμικής ενέργειας (Αντλίες: Δύο των 2,20 KW και μία των 15,0 KW, εναλλάκτες 
θερμότητας: Δύο των 0,84 KW και ένας των 0,42 KW) 

4.3.4.4  Η μονάδα παραγωγής ενέργειας να βρίσκεται σε κλειστό χώρο, σε κτίριο με εξαερισμό και την 
απαραίτητη μόνωση. 
Ο χώρος του κτιρίου της μονάδας συμπαραγωγής θα πρέπει να έχει διπλό σύστημα ελέγχου που 
σε περίπτωση διαφυγής βιοαερίου θα σταματάει αυτόματα τις μηχανές και θα ενεργοποιεί το 
σύστημα εξαερισμού. 

4.3.4.5  Να εξασφαλισθεί η δυνατότητα αποθήκευσης του βιοαερίου σε αεριοφυλάκιο κατάλληλης 
χωρητικότητας για την κάλυψη των περιπτώσεων δυσλειτουργίας της μονάδας 
ηλεκτροπαραγωγής βιοαερίου. 
Να προβλεφθούν δικλείδες ασφαλείας που θα διακόπτουν τη διοχέτευση βιοαερίου στο 
μηχανοστάσιο σε περίπτωση ανωμαλίας (αστοχίας). 

4.3.4.6 Το βιοαέριο που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να καεί στην μονάδα παραγωγής ενέργειας να 
διοχετεύεται για καύση σε πυρσό υψηλής θερμοκρασίας (τουλάχιστον 850˚C – 1000˚C). Ο 
πυρσός να έχει την δυνατότητα αποτελεσματικής καύσης του συνόλου του παραγομένου 
βιοαερίου. 

4.3.4.7 Η μονάδα καύσης βιοαερίου θα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε απόσταση ασφαλείας από το 
αεροφυλάκιο του βιοαερίου για την αποτροπή ατυχήματος και διάδοσης πυρκαγιάς. 

4.3.4.8 Οι μηχανές καύσης βιοαερίου που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εξαρχής σχεδιασμένες για 
καύση βιοαερίου. Να αποφευχθεί η μετατροπή άλλου είδους μηχανής σε μηχανή καύσης 
βιοαερίου. 

Κάθε μηχανή καύσης θα εδράζεται μέσω αντικραδασμικών βάσεων στην βάση της μονάδας 
συμπαραγωγής. 

4.3.4.9 Η ψύξη των μηχανών να πραγματοποιείται με κλειστό σύστημα ψύξης (ανακύκλωση του 
χρησιμοποιουμένου ψυκτικού μέσου).  Συγκεκριμένα το νερό μετά την ψύξη των μηχανών να 
οδηγείται στους χωνευτές, όπου θα ψύχεται με ανταλλαγή θερμότητας, και στη συνέχεια να 
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επιστρέφει στην μονάδα ηλεκτροπαραγωγής για να χρησιμοποιείται εκ νέου ως ψυκτικό μέσο. 

4.3.4.10 Να γίνεται περιοδικός έλεγχος της κατάστασης και της λειτουργίας των μηχανών καύσης του 
βιοαερίου και των εξαρτημάτων τους. Να προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την 
άμεση συντήρηση και λειτουργία της μονάδας. 

4.3.4.11 Πριν από οποιαδήποτε εργασία στο χώρο των μηχανών καύσης θα πρέπει να εξετάζεται η 
ποιότητα του αέρα. 

4.3.4.12 Τα καυσαέρια που προέρχονται από τις μονάδες καύσης να διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα μέσω 
καπνοδόχων για τη διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα, μιας για κάθε καυστήρα κατάλληλου 
ύψους και ικανής εσωτερικής διαμέτρου μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Εφορεία 
Αρχαιοτήτων. 

4.3.5 Έργα διαχείρισης και αξιοποίησης ιλύος (υφιστάμενα) 

4.3.5.1   Η επεξεργασία της παραγόμενης ιλύος (υφιστάμενα έργα) περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους 
στάδια:  

 Πάχυνση με βαρύτητα   

 Μηχανική πάχυνση   

 Δεξαμενή ομογενοποίησης    

 Αναερόβια χώνευση   

 Μεταπάχυνση   

 Μηχανική αφυδάτωση   

Γενικά η επεξεργασία της ιλύος να γίνεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε η αφυδατωμένη ιλύς να 
είναι πλήρως σταθεροποιημένη, προκειμένου να διατεθεί κατάλληλα ή να αξιοποιηθεί 
περαιτέρω. 

4.3.5.2   Η αποθήκευση της ιλύος να γίνεται σε ειδικά δοχεία σε κλειστό αποσμούμενο χώρο. 
Εάν χρησιμοποιηθεί δεξαμενή αποθήκευσης θα αερίζεται με σύστημα διάχυτου αερισμού για την 
ανάμιξη της λάσπης και αποφυγή οσμών. 

4.3.5.3  Η αφυδατωμένη ιλύς συνιστά μη επικίνδυνο στερεό απόβλητο (ΕΚΑ 19 08 05) και θα οδηγείται στη 
νέα μονάδα ιλύος. 
Εναλλακτικά και έως ότου κατασκευαστεί και λειτουργήσει η νέα μονάδα ιλύος, η αφυδατωμένη 
ιλύς μπορεί να διατίθεται σε άλλη κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση, στην οποία 
προβλέπεται να δέχεται τα απόβλητα αυτά ή σε χώρο διάθεσης, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

4.3.5.4  Προκειμένου η αφυδατωμένη ιλύς να επαναχρησιμοποιείται στη γεωργία, στη δασοπονία ή για 
την αποκατάσταση εδαφών (π.χ. σε αποκατάσταση ΧΑΔΑ, κλπ.) απαιτείται η τήρηση των 
διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας. 

4.3.5.5   Σε περιπτώσεις που η αφυδατωμένη ιλύς πρόκειται να διατεθεί σε νομίμως λειτουργούντα χώρο 
διάθεσης απορριμμάτων θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου φορέα και 
έγκριση της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. 

4.3.6 Έργα διαχείρισης και αξιοποίησης ιλύος (νέα) 

4.3.6.1 Η νέα μονάδα ιλύος περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους στάδια επεξεργασίας:  
 Θερμική ξήρανση 
 Αεριοποίηση 
 Μονάδα συμπαραγωγής θερμικής - ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του αερίου 

σύνθεσης (syngas). 

4.3.6.2  Η απαιτούμενη θερμική ενέργεια για την ξήρανση της αφυδατωμένης ιλύος μπορεί να προέρχεται 
από: 
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α) την καύση του παραγόμενου αερίου σύνθεσης (syngas) σε μονάδα συμπαραγωγής ενέργειας, 
β) την ανακτώμενη θερμότητα σε ρεύματα μεταφοράς του αερίου σύνθεσης (π.χ. από την ψύξη 

του), 
γ) την καύση μέρους του αερίου σύνθεσης σε καυστήρα – λέβητα, ή 
δ) την καύση φυσικού αερίου σε καυστήρα – λέβητα.  

4.3.6.3 Το παραγόμενο από την ξήρανση μίγμα υδρατμών και απαερίων να υφίσταται επεξεργασία με 
βιομηχανικό νερό σε συμπυκνωτή, για την συμπύκνωση των υδρατμών και των λοιπών 
συμπυκνώσιμων αερίων, αλλά και την κατακράτηση τυχόν παρασυρόμενης σκόνης. 

4.3.6.4 Το μίγμα υδρατμών και απαερίων πριν τον συμπυκνωτή να διέρχεται από σύστημα κατάλληλης 
επεξεργασίας που μπορεί να αποτελείται από κυκλώνα ή φίλτρο για συγκράτηση διαφυγούσας 
σκόνης. 

4.3.6.5  Να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα απόσμησης για τα απαέρια της μονάδας ξήρανσης. Για την 
απόσμηση μπορεί να εγκατασταθεί χημική πλυντηρίδα τριών σταδίων ή σύστημα προσρόφησης 
ενεργού άνθρακα, ενώ τα παραγόμενα υγρά απόβλητα της θα οδηγούνται στην είσοδο της ΕΕΛ 
Βόλου. 

4.3.6.6  Τα υγρά απόβλητα (συμπυκνώματα) από τη μονάδα ξήρανσης να οδηγούνται προς τη μονάδα 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (που αποτελείται από κατάλληλο σύστημα φυσικοχημικής 
επεξεργασίας) και εν συνεχεία να ανακυκλώνονται στο δίκτυο βιομηχανικού νερού. Σε κάθε 
περίπτωση είναι δυνατή η επιστροφή μέρους ή του συνόλου των επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων. 

4.3.6.7  Για την περίπτωση που δεν θα λειτουργεί η μονάδα αεριοποίησης, τότε η ιλύς θα ξηραίνεται σε 
ποσοστό >70% σε στερεά, προκειμένου αυτή να διατεθεί ή να αξιοποιηθεί σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.  
Σε αυτή την περίπτωση θα προβλέπεται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της ξηραμένης 
ιλύος σε κατάλληλους κλειστούς κάδους, οι οποίοι θα τοποθετούνται σε υπόστεγο, κλειστό από 
τις τρεις πλευρές του ώστε να περιορίζεται η διαφυγή σκόνης στην ατμόσφαιρα κατά την 
φόρτωσή του. 

4.3.6.8  α) Η ιλύς από τη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να εκκενώνεται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και να απομακρύνεται στη μονάδα αφυδάτωσης της ΕΕΛ Βόλου. 
β) Η παραγόμενη επιπλέουσα ιλύς στη μονάδα επίπλευσης θα αντλείται στη μονάδα αναερόβιας 
χώνευσης της ΕΕΛ Βόλου.  

4.3.6.9  Το παραγόμενο από την διαδικασία της αεριοποίησης αέριο, μετά την έξοδό του από τον 
αντιδραστήρα, να υφίσταται επεξεργασία ώστε να μειωθούν οι ποσότητες των προσμίξεων που 
περιέχονται σε αυτό, καθώς και ψύξη του.  

4.3.6.10 Τα συστήματα καθαρισμού του αερίου σύνθεσης που εφαρμόζονται (ή συνδυασμός τους) 
περιλαμβάνουν: 

 κυκλώνα (πρωτοβάθμια αποκονίωση πριν από την ψύξη του αερίου),  

 θερμά φίλτρα (αποκονίωση μικρών σωματιδίων πριν από την ψύξη του αερίου), 

 σακκόφιλτρο (αποκονίωση μικρών σωματιδίων μετά την ψύξη του αερίου), 

 πλυντηρίδες (πίσσα, άζωτο και απομάκρυνση της σκόνης με υγρό μέσο). 

4.3.7 Εξειδικευμένα μέτρα αντιρρύπανσης 

4.3.7.1   Για την προστασία του περιβάλλοντος από οσμές που παράγονται στα επιμέρους τμήματα του έργου, 
να τοποθετηθούν συστήματα απόσμησης. Ο βαθμός απόδοσης αυτών να είναι τουλάχιστο 98% και 
να ελέγχονται τακτικά οι αποδόσεις των εγκαταστάσεων αυτών. 

4.3.7.2  Παράλληλα το πρόβλημα των οσμών να αντιμετωπίζεται με την καλή συντήρηση του εξοπλισμού 
και την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. Συγκεκριμένα να γίνεται: 
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 Συχνή και πλήρης απόξεση της λάσπης από τα τοιχώματα των φρεατίων για να αποφεύγεται η 
δημιουργία σηπτικών συνθηκών. 

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

 Απομάκρυνση κατά το δυνατόν των αφρών και της ιλύος από τις ανοικτές δεξαμενές και 
φρεάτια. 

 Συνεχές πλύσιμο των θέσεων συγκέντρωσης ακαθαρσιών και γενικά διατήρηση του χώρου των 
εγκαταστάσεων καθαρού. 

 Μείωση στο ελάχιστο της πιθανότητας αστοχίας του εξοπλισμού με συνεπή συντήρηση από 
εξειδικευμένο προσωπικό. 

 Επαρκής συντήρηση και έλεγχος του δικτύου αποχέτευσης και του φρεατίου εισόδου της 
εγκατάστασης. 

4.3.7.3 Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τη λειτουργία της 
ΕΕΛ καθορίζεται σε 55 dBA μετρούμενο στα όρια του οικοπέδου. Σε ότι αφορά στην εγκατάσταση 
διαχείρισης της αφυδατωμένης ιλύος η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου να μην υπερβαίνει 
σε καμία περίπτωση τα 65 dBA μετρούμενη στα όρια του οικοπέδου. 
Πρόσθετα προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης του θορύβου περιλαμβάνουν: 
 Τον περιορισμό της μετάδοσης του θορύβου στην πηγή με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων 

μονωτικών καλυμμάτων στις πηγές, την τοποθέτηση ηχοφραγμάτων, την τοποθέτηση ειδικών 
καλυμμάτων στην οροφή και στο δάπεδο των χώρων. 

 Τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση του εξοπλισμού. Να τηρείται ημερολόγιο εργασιών 
(συντήρησης, επισκευής βλαβών, αποτελεσμάτων επιθεώρησης, κλπ.) θεωρημένο από την 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 Την οριοθέτηση, σήμανση και έλεγχο της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας όπου η ημερήσια 
ατομική ηχοέκθεση υπερβαίνει τα 85 dB(A). 

 Τη διενέργεια μετρήσεων θορύβου στον εργασιακό χώρο. 
 Την περιμετρική δενδροφύτευση του έργου. 
 Οι εξατμίσεις των ΜΕΚ να φέρουν σιγαστήρα για την απομείωση του θορύβου. 

 Προκειμένου ο θόρυβος στα όρια των αντλιοστασίων ακαθάρτων να μην υπερβαίνει τα 
θεσμοθετημένα όρια στις ώρες λειτουργίας τους θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα μέτρα (π.χ. αντικραδασμικά έδρανα μηχανημάτων, ηχομόνωση κτιρίων κλπ.). 

4.3.7.4   Να ληφθούν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι μέτρα: 
 Ο χώρος της εγκατάστασης να είναι περιφραγμένος και απόλυτα ελεγχόμενος. Να 

απαγορεύεται η πρόσβαση στους χώρους του έργου σε άτομα που δεν έχουν εργασία σε 
αυτούς. 

 Να εξετασθεί η δυνατότητα περιμετρικής φύτευσης του γηπέδου με κατάλληλα φυτά 
προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής, όπου είναι εφικτό, λαμβάνοντας υπόψη την 
ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 

 Στο χώρο της εγκατάστασης να υπάρχει επαρκής ηλεκτροφωτισμός. Να τοποθετηθούν 
αλεξικέραυνα σε κατάλληλα σημεία, εφόσον δεν εξασφαλίζεται αντικεραυνική προστασία από 
παρακείμενα κτίρια. 

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

4.3.7.5  Να ληφθούν τα κάτωθι γενικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος: 
 Να ακολουθούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή για τη λειτουργία και τη 

συντήρηση της εγκατάστασης και του εξοπλισμού.  
 Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία στον εξοπλισμό της εγκατάστασης (π.χ. αντλίες, 

εσχάρες, αεροσυμπιεστές, κλπ.). 
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 Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής να διαθέτει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ηλεκτρικής 
απομόνωσης. 

 Στο σύνολο του έργου πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των τρωκτικών, 
εντόμων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα 
καταπολέμησης παρασίτων. 

4.4 Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος 

4.4.1 Σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος που επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον θα πρέπει: 
α) Ο φορέας του έργου να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, και το Σώμα 

Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του ΥΠΕΝ και την Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

β) Ο φορέας του έργου να λαμβάνει άμεσα τα μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων, 

γ)  Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος να υποδεικνύουν στον φορέα του έργου την λήψη όλων 
των κατάλληλων συμπληρωματικών μέτρων, που θεωρούνται αναγκαία για τον περιορισμό 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων. 

4.4.2 Ο φορέας του έργου οφείλει να καταρτίσει αναλυτικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτου 
περιστατικού σε εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Το σχέδιο να ενεργοποιείται 
άμεσα σε περίπτωση γεγονότων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και θα 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 
 Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς. 

Για θέματα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα  και οι 
προφυλάξεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  
Η εγκατάσταση να χωριστεί σε ζώνες επικινδυνότητας πιθανής εμφάνισης πυρκαγιάς και να 
ληφθούν ανάλογα μέτρα. 
Να τοποθετηθούν πυροσβεστήρες ή πυροσβεστικοί κρουνοί σε καίρια σημεία της μονάδας. 
Να υπάρχει κατάλληλη σήμανση των εξόδων κινδύνου, των οδών διαφυγής και του χώρου 
φύλαξης του υλικού πυρόσβεσης. 

 Μέτρα αντιμετώπισης σε περίπτωση διαρροής βιοαερίου.  
Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για το ενδεχόμενο ανάγκης απομόνωσης του σταθμού 
(Σύστημα ηλεκτρικής απομόνωσης – παρακαμπτήριοι αγωγοί για καύση βιοαερίου στον πυρσό 
κτλ.). 
Ειδικότερα να υπάρχουν κατάλληλα συστήματα ανίχνευσης και αναγγελίας διαρροών/ 
διαφυγών αερίων και εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς και κατάλληλα συστήματα ειδοποίησης 
(alarm) σε περίπτωση εμφάνισης λειτουργικών προβλημάτων. 

 Στο χώρο του έργου να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών και απορροφητικά υλικά για τυχόν διαρροές. 

 Μέτρα αντιμετώπισης σε περίπτωση μη κανονικών συνθηκών λειτουργίας των επιμέρους 
εγκαταστάσεων του έργου. 

4.4.3 Να υπάρχει επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων 
ατυχημάτων. 

4.4.4 Να λαμβάνονται γενικά όλα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισης 
δυσλειτουργιών στο πλαίσιο του Κανονισμού Λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης, ώστε να 
αποφεύγεται η δημιουργία οχλήσεων στους περιοίκους και το περιβάλλον. Η εποπτεία του όλου 
συστήματος πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να αυξηθεί η αμεσότητα επέμβασης με κατάλληλη 
οργάνωση και επάρκεια προσωπικού και μέσων. 
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4.4.5 Σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών και για εύλογο χρόνο μέχρι την αποκατάσταση της 
λειτουργικής ομαλότητας της εγκατάστασης αναστέλλονται οι περιορισμοί σε υπερβάσεις των 
ορίων εκροής. 

4.4.6 Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών εκπομπής τυχόν αερίων ρύπων ή εκροής ρυπαντικών 
φορτίων, βλάβης, αστοχίας ή εκδήλωσης έκτακτου περιστατικού, ο υπεύθυνος της εγκατάστασης 
υποχρεούται να περιορίσει ή να διακόψει τη λειτουργία μόλις τούτο καταστεί εφικτό, έως ότου 
αντιμετωπισθεί το πρόβλημα και να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του 
ΥΠΕΝ, του Υπουργείου Υγείας, της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας. 

4.4.7 Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (έντονων βροχοπτώσεων) ή συντήρησης του αποχετευτικού 
δικτύου, επιτρέπεται να λειτουργεί η υπερχείλιση ασφαλείας των αντλιοστασίων, κατά προτίμηση 
σε αγωγούς ομβρίων, αλλά και, εφόσον είναι αναγκαίο, σε παρακείμενα ρέματα ή τη θάλασσα για 
την αποφυγή καταστάσεων υπερχείλισης και καταστροφών σε οικίες, δίκτυα, δρόμους, αποφυγή 
ζημιών στο δίκτυο κλπ.. 
Να καταγράφονται οι περιπτώσεις υπερχειλίσεων με όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, στα 
οποία θα συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον η ημερομηνία, η διάρκεια του επεισοδίου, μία 
εκτίμηση των ποσοτήτων λυμάτων, που διέφυγαν στο περιβάλλον και μία έστω μακροσκοπική 
παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
Η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών να γίνεται με συστηματικό τρόπο και να αποτελεί τη βάση 
για περαιτέρω ενέργειες βελτίωσης της λειτουργίας του όλου δικτύου αποχέτευσης. 

4.4.8 Σε περιπτώσεις που θα χρειασθεί να αντικατασταθεί ένα αντλιοστάσιο, θα πρέπει να γίνει 
ανασχεδιασμός του καθώς και του δικτύου ανάντη και κατάντη με στόχο να ελαχιστοποιείται το 
ποσό των τυχόν υπερχειλίσεων σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, να βελτιστοποιείται ο τρόπος 
διάθεσης των υπερχειλίσεων αυτών και να αντιμετωπίζονται με επάρκεια τα θέματα 
ηχορρύπανσης και δημιουργίας/ διάχυσης τυχόν οσμών. 

4.5 Πρόγραμμα παρακολούθησης και εκθέσεις 

4.5.1 Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων, τα οποία οδηγούνται στη 
θάλασσα, να υπάρχει: 
i. Φρεάτιο δειγματοληψίας πριν από την είσοδό τους στον υποθαλάσσιο αγωγό. 
ii. Σημαδούρα στο σημείο εξόδου του αγωγού, ώστε να γίνεται έλεγχος της περιεκτικότητας του 

νερού σε κολοβακτηριοειδή, γύρω από το σημείο εξόδου στη θάλασσα και να διαπιστώνεται η 
τήρηση του ορίου των 500/100 ml. 

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

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

4.5.2 Προκειμένου να προστατευθεί ικανοποιητικά το υδάτινο οικοσύστημα να γίνεται συστηματική 
παρακολούθηση των νερών της γύρω περιοχής του διαχυτήρα με μετρήσεις και αναλύσεις, ως 
εξής: 
α)  Αναλύσεις θρεπτικών αλάτων (NH4, NO2, NO3, PO4) σε διάφορα βάθη μέχρι τον πυθμένα (ανά 

τρίμηνο). 
β)  Προσδιορισμός Ο2, ΘοC, αιωρούμενων στερεών (ανά τρίμηνο). 
γ)  Σύσταση ιζήματος, οργανική ιλύς, βαρέα μέταλλα (ετήσια). 
δ)  Έλεγχος και περιγραφή της κατάστασης της βενθικής πανίδας (ετήσια). 
Η σχετική έκθεση των μετρήσεων και συμπερασμάτων θα προσκομίζεται ανά έτος στην αρμόδια 
Περιφερειακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 
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4.5.3 Κατά τη λειτουργία των έργων αξιοποίησης του βιοαερίου (κατά τη χώνευση της ιλύος), θα πρέπει:  
α) Να εξασφαλίζονται κατάλληλες και ελεγχόμενες συνθήκες καύσης. Εάν όμως κατά τη 

λειτουργία της εγκατάστασης διαπιστωθούν προβλήματα ως προς την εκπομπή αερίων ρύπων 
θα επιβληθούν πρόσθετα μέτρα. 

β) Να καταρτιστεί και να εφαρμοστεί πρόγραμμα ελέγχου των διαρροών βιοαερίου, καθώς και 
ελέγχου καλής κατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
Για να είναι δυνατός ο έλεγχος της καλής λειτουργίας των ΜΕΚ να γίνονται σε τακτική βάση 
(τουλάχιστον κάθε δίμηνο) μετρήσεις των εκπομπών τους (NOx, CO και άκαυστοι 
υδρογονάνθρακες) και αυτές να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο μετρήσεων, το οποίο θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμο στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Το αρχείο μετρήσεων να κρατείται 
για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια. 

γ) Οι μετρήσεις της ποιότητας της ατμόσφαιρας στο χώρο του έργου να γίνονται με ειδική φορητή 
συσκευή ανίχνευσης – μέτρησης βιοαερίου. Οι παράμετροι που πρέπει να ελέγχονται δύο 
φορές το χρόνο είναι οι συγκεντρώσεις των: SO2, CO2, CO, NOx, O2, H2S, CH4, ολικών 
υδρογονανθράκων, σωματιδίων, καθώς και η θερμοκρασία και παροχή των καυσαερίων, ενώ 
κατά την ημέρα διεξαγωγής των μετρήσεων απαιτείται και ανάλυση του εισερχομένου προς 
καύση βιοαερίου ως προς CH4, CO2, CO2, H2, N2 και H2S. 

δ) Να λειτουργεί μονάδα ελέγχου και καταγραφής των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων του 
βιοαερίου, που θα καταγράφει: 
 παροχή 
 περιεκτικότητα σε οξυγόνο 
 περιεκτικότητα σε μεθάνιο 
 θερμογόνο δύναμη  
 θερμοκρασία 

 ε) Κατά την διεξαγωγή των δειγματοληψιών και μετρήσεων να εφαρμόζονται πρότυπες μέθοδοι 
του ΕΛΟΤ, ή ελλείψει αυτών δόκιμες μέθοδοι βιομηχανικών μετρήσεων.  Η δειγματοληψία / 
μέτρηση πρέπει να πραγματοποιείται στο ίδιο σημείο της καπνοδόχου για όλες τις ελεγχόμενες 
παραμέτρους. 

στ) Τα αποτελέσματα των μετρήσεων / αναλύσεων, καθώς και η αντίστοιχη παραχθείσα ενέργεια, 
πρέπει να καταχωρούνται σε σχετικό ημερολόγιο, το οποίο να είναι διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  Τα αποτελέσματα αυτά να κοινοποιούνται επίσης, εντός ενός (1) 
μηνός από την εκάστοτε ημερομηνία μέτρησης, στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ και της 
οικείας Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στο ίδιο ημερολόγιο πρέπει να καταγράφονται και οι 
μετρήσεις των εκπομπών καπνού. 

4.5.4 Κατά τη λειτουργία του νέου έργου διαχείρισης και αξιοποίησης ιλύος, θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται οι παρακάτω μετρήσεις και αναλύσεις: 
α) Στην έξοδο της μονάδας απόσμησης, να πραγματοποιείται ανά εξάμηνο μέτρηση και ανάλυση 

των εξής παραμέτρων: Ολικά στερεά σε μορφή σωματιδίων, TOC, HCL, HF, SO2, NΟx, Οσμή, 
VOC, H2S, NH3, Μερκαπτάνες, Διμεθυλοσουλφίδια. 

β) Στην έξοδο απαερίων μονάδας συμπαραγωγής, μία φορά ανά έξι μήνες, να πραγματοποιείται 
μέτρηση και ανάλυση των εξής παραμέτρων:  Ολικά στερεά σε μορφή σωματιδίων, NOX ως 
ΝΟ2, SOX ως SΟ2,  

γ) Έξοδος απαερίων μονάδας λέβητα – καυστήρα, μία φορά ανά έξι μήνες, να πραγματοποιείται 
μέτρηση και ανάλυση των εξής παραμέτρων: NOX ως ΝΟ2, SOX ως SΟ2,  

δ) Στα παραγόμενα υγρά απόβλητα που παράγονται από τον καθαρισμό των υδρατμών και 
απαερίων, καθώς και τον υγρό καθαρισμό του αερίου σύνθεσης, μία φορά το μήνα, να 
πραγματοποιείται μέτρηση και ανάλυση των εξής παραμέτρων: Ολικά στερεά όπως ορίζονται 
στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, COD, Υδράργυρος και οι ενώσεις του, ως υδράργυρος, Κάδμιο και οι 
ενώσεις του, ως κάδμιο, Θάλλιο και οι ενώσεις του, ως θάλλιο, Αρσενικό και οι ενώσεις του, ως 
αρσενικό, Μόλυβδος και οι ενώσεις του, ως μόλυβδος Χρώμιο και οι ενώσεις του, ως χρώμιο, 
Χαλκός και οι ενώσεις του, ως χαλκός, Νικέλιο και οι ενώσεις του, ως νικέλιο, Ψευδάργυρος και 
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οι ενώσεις του, ως ψευδάργυρος, Διοξίνες και φουράνια, οριζόμενα ως άθροισμα των 
επιμέρους διοξινών και φουρανίων, όπως αποτιμώνται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 
2000/76/ΕΚ.   

ε) Στο στερεό υπόλειμμα προς ΧΥΤΑ, μία φορά το τρίμηνο να διενεργούνται δοκιμές εκλουσμάτων 
στην ιπτάμενη τέφρα, στην πτητική τέφρα και στην πίσσα. Οι προβλεπόμενες δοκιμές αφορούν 
στον προσδιορισμό της σύνθεσης, της ποσότητας οργανικών υλών και της εκπλυσιμότητας 
ορισμένων δυνητικά επιβλαβών ουσιών. 

4.6 Λοιπές απαιτήσεις 

4.6.1 Η διαχείριση και η διάθεση των κάθε φύσης στερεών αποβλήτων (υλικά συσκευασίας, λιπαντικών 
ελαίων, ηλεκτρικών στηλών, κλπ) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας 
και να παραδίδονται σε αδειούχο φορέα ενταγμένο σε σχετικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 
[Ν. 2939/01 (ΦΕΚ179Α), Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ64Α), Π.Δ. 115/04 (ΦΕΚ 80Α), ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 
(ΦΕΚ 1184Β)]. 

4.6.2 Αν κατά τη λειτουργία της μονάδας προκύψουν τοξικά ή επικίνδυνα απόβλητα (παρά την 
απαγόρευση χρήσης επικινδύνων ουσιών), να τηρούνται για τη διαχείριση τους οι διατάξεις της 
ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/2006), της ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β/2006) και της ΚΥΑ 
8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β/2007). 

4.6.3 Σε περίπτωση μελλοντικής αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος των μονάδων ενεργειακής 
εκμετάλλευσης βιοαερίου ή αερίου σύνθεσης (syngas), καθίσταται απαραίτητη μεταξύ των άλλων 
και η εξέταση έκδοσης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας (ΡΑΕ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

4.6.4 Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί εκ μέρους της ΔΕΥΑΜ Βόλου και σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό 
της, στη σύνδεση οποιασδήποτε παραγωγικής μονάδας με το αποχετευτικό δίκτυο, ώστε να 
αποφευχθεί η είσοδος ουσιών που θα δημιουργήσουν λειτουργικό πρόβλημα στην εγκατάσταση. 
Να υπάρχει συνεχής επαφή της ΔΕΥΑΜ Βόλου με τις παραγωγικές μονάδες που συνδέονται με το 
αποχετευτικό δίκτυο, καθώς και παρακολούθηση της ποιότητας των εισερχομένων υγρών 
αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο. 
Η συνεπεξεργασία υγρών αποβλήτων παραγωγικών μονάδων με τα αστικά λύματα μπορεί να γίνει 
αποδεκτή, εφόσον α) τα απόβλητα των παραγωγικών μονάδων έχουν υποστεί κατάλληλη 
προεπεξεργασία και β) η ποιοτική σύσταση των αποβλήτων αυτών δε διαφέρει αισθητά από τον 
μέσο όρο της σύστασης των αστικών λυμάτων. Οι προϋποθέσεις διοχέτευσης βιομηχανικών 
αποβλήτων σε δίκτυα αποχέτευσης αναφέρονται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ 5673/400/1997. 
Αποκλείεται η διάθεση των προεπεξεργασμένων αποβλήτων μαζί με τα επεξεργασμένα λύματα 
στον αποδέκτη. 

4.6.5 Για τη σωστή λειτουργία της μονάδας απαιτούνται τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι, επίβλεψη 
χειρισμών από επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και μόνιμη απασχόληση 
εξειδικευμένου προσωπικού για τη λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης. 
Ο φορέας λειτουργίας του έργου είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη και απασχόληση 
ειδικευμένου προσωπικού και προμήθεια μέσων για την παρακολούθηση της λειτουργίας, τη 
συντήρηση και τον έλεγχο της απόδοσης του έργου, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. 
Η υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης να γίνεται όπως 
προβλέπεται από το Π.Δ. 274/1997. 

4.6.6 Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου να είναι υπεύθυνος για: 
1. Την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της μονάδας. 
2. Την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζόμενους. 
3. Τον τακτικό έλεγχο και την συντήρηση του η/μ εξοπλισμού. 
4. Την τήρηση αρχείου με εργαστηριακές αναλύσεις για όλα τα στάδια λειτουργίας της μονάδας 

και προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων και του 
αποδέκτη. 
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5. Την εξασφάλιση εξοπλισμού προστασίας έναντι συγκεκριμένων κινδύνων. 

4.6.7 Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να καταχωρεί τα τεχνικά και λειτουργικά 
δεδομένα της εγκατάστασης στην Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 
Λυμάτων της χώρας, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr,) στην 
υποενότητα ‘’Υδάτινο Περιβάλλον - Διαχείριση Λυμάτων’’. 
Η καταχώρηση των στοιχείων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την υπ.αριθ, 421/ 30- 3-2012  
Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΑΔΑ: Β4Β70-ΩΓΚ) και πρέπει να γίνεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους και να ολοκληρώνεται οπωσδήποτε στα τέλη κάθε έτους, ώστε να είναι εφικτή 
η σύνταξη και η έγκαιρη αποστολή στην Ε.Ε. των προβλεπόμενων εκθέσεων εφαρμογής της 
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στη χώρα μας (συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων και 
της ιλύος). 
Πέρα των ανωτέρω που αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφοράς, θα καταγράφονται και θα 
αποστέλλονται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) όσα πρόσθετα στοιχεία καθορίζονται από 
την Ε.Γ.Υ. μέσω άλλων σχετικών Εγκυκλίων. 

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

4.6.8 Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να τηρεί τα προβλεπόμενα στο αρθ.157 του Ν. 
4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’), που αφορά στην καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Αποβλήτων. 

4.6.9 Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να ειδοποιεί άμεσα τις αρμόδιες Υπηρεσίες της 
οικείας Περιφέρειας σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση στον αποδέκτη των 
λυμάτων. Εφόσον το επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε δυσλειτουργία της μονάδας, ο φορέας 
λειτουργίας του έργου να γνωστοποιεί στις Υπηρεσίες αυτές τα επανορθωτικά μέτρα που 
προτίθεται να λάβει και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση τους. 
Τα μέτρα αυτά και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους να εγκρίνονται με Απόφαση του οικείου 
Περιφερειάρχη, εφόσον η διάρκεια ολοκλήρωσής τους υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η τήρηση των 
μέτρων και του χρονοδιαγράμματος είναι ευθύνη του φορέα του έργου, που συντάσσει και 
σχετική έκθεση μετά την ολοκλήρωση των μέτρων. Οι σχετικές εκθέσεις κρατούνται στο αρχείο της 
εγκατάστασης και αποτελούν, μαζί με όλα τα άλλα στοιχεία, το ιστορικό λειτουργίας της. Το 
αρχείο αυτό να είναι στη διάθεση των συναρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς και των 
Δ/νσεων των συναρμόδιων Υπουργείων. 

4.3 Περιβαλλοντικοί όροι της ΜΠΕ 

Ισχύουν οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στο φάκελο ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα 
απόφαση, καθώς και στους φακέλους περιβαλλοντικών μελετών που συνοδεύουν τις προγενέστερες ΑΕΠΟ 
του έργου, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους. 
Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους 
περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν τον φορέα του έργου ή της 
δραστηριότητας.  

5. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ − ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

5.1 Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας ΑΕΠΟ ισχύουν έως τις 10 Απριλίου 2022 και με την 
προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. 

5.2 Η παρούσα ΑΕΠΟ αντικαθιστά την ΚΥΑ 146933/3.8.2005 του έργου, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με 
την ΥΑ 197493/10.4.2012. 

5.3 Ο φορέας του έργου, εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ, και εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση 
λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει με αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για την 
Περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του 
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Ν. 4014/2011. 

5.4 Η παρούσα ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας 
ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την 
ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο 
τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

5.5 Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση της δραστηριότητας, όπως αυτή 
περιγράφεται στη ΜΠΕ και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση 
της διαδικασίας τροποποίησης της παρούσας, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 
167563/2013 (ΦΕΚ 964 Β’). 
Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον κατά την κατασκευή ή 
λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. 

5.6 Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του έργου σε συμμόρφωση με την παρούσα ΑΕΠΟ του 
έργου και σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της παρούσας απόφασης, ο φορέας του έργου 
δύναται, πριν από την έναρξη της κατασκευής, να υποβάλλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού 
Σχεδιασμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν.4014/2011 και το άρθρο 8 της ΚΥΑ 167563/2013. 

5.7 Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά 
προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που 
δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ, καθώς και τις προγενέστερες αυτής περιβαλλοντικές 
μελέτες, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως 
προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη 
εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του 
άρθρου 17 του Ν. 4014/2011. 

6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

6.1 Η παρούσα ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας 
και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού 
του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να 
εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι 
όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε 
αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
περί αυθαιρέτων κατασκευών.  

6.2 Η παρούσα ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές 
διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 

6.3 Η παρούσα ΑΕΠΟ δεν απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση να εφοδιαστούν με 
άδεια από άλλη Δημόσια Αρχή εάν αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις. 

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 

7.1 Η παρούσα ΑΕΠΟ, η σχετική θεωρημένη μελέτη τροποποίησης που τη συνοδεύει, καθώς και οι 
προγενέστερες περιβαλλοντικές μελέτες του έργου, πρέπει να είναι διαθέσιμες στο χώρο του 
εξεταζόμενου έργου και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο. 

7.2 Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση: 
 Να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής 

στοιχείων κλπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς 
όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου. 

 Να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο. 
 Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο. 
 Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις − υποδείξεις των αρμόδιων 

ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 
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7.3 Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους 
αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής).   

7.4 Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή 
παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου οι κυρώσεις που 
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με 
τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει. 

7.5 Ο φορέας του έργου, σε περίπτωση που το τελευταίο προκαλεί ζημιά ή άμεση απειλή ζημίας στο 
περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη η 
οποία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190 Α’). 

8. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 

Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον 
ειδικό διαδικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’), καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β’). 
  

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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