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

(συν.1 φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ)  

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ (ΥΑ 51349/26.10.2016) για την 

εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Μείζονος Περιοχής Βόλου, που βρίσκεται στην 
περιοχή «Μπουρμπουλήθρα» του Δήμου Βόλου στο Νομό Μαγνησίας. 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. 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. 

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

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

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

5. 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».  

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

7. Το Π.Δ. 55/1998 (ΦΕΚ 58 Α’) «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος». 

8. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)». 

9. 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». 

10. 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’). 

11. 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.  

12. 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’). 

13. 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, ...». 
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14. 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), 
...». 

15. 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, ...». 

16. 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) [...]». 

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

18. 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». 

19. Την ΥΑ 51349/26.10.2016 (ΑΔΑ: 788Β4653Π8-3ΜΟ) «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) (ΑΔΑ: Β4ΩΓ0-ΟΨ1)». 

20. Την υπ’ αρ. 2991/165302/2016 (ΦΕΚ 236 ΑΑΠ) Έγκριση μελέτης «Αναθεώρηση και Επέκταση του 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής (ΔΕ) Ενότητας Νέας Αγχιάλου του Δήμου 
Βόλου». 

21. 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.   

22. 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».   

23. Τα υπ’ αρ. 4039/16.6.2016 και 4094/19.5.2017 έγγραφα της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 
Βόλου σχετικά με την χωροθέτηση αντλιοστασίων ακαθάρτων στο παραλιακό μέτωπο Βόλου 
(πρόκειται για τα αντλιοστάσια Δ2, Δ4, Δ6, Δ7, Δ12, και Α3 της σχετικής μελέτης αποχέτευσης της 
ΔΕΥΑΜΒ).   

24. Το υπ’ αρ. 18176/15.12.2016 έγγραφο της ΔΕΥΑΜ Βόλου για την υποβολή αιτήματος τροποποίησης 
της ΑΕΠΟ ΥΑ 51349/2016, το οποίο συνοδεύεται από φάκελο μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων 
παραλιακού μετώπου Βόλου – επέκταση ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ (Α.Π. ΔΙΠΑ: 61810/20.12.2016). 

25. Το υπ’ αρ. οικ. 17797/6.4.2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ ΥΠΕΝ, με το οποίο ζητούνται  επιπλέον αντίγραφα 
του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου του θέματος. 

26. Το υπ’ αρ. 7472/15.5.2017 έγγραφο της ΔΕΥΑΜ Βόλου, για την διαβίβαση επιπλέον  αντιγράφων του 
φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ: 24294/19.5.2017). 

27. Το υπ' αρ. οικ. 29815/27.6.2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ ΥΠΕΝ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο 
του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου του θέματος προς το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, για τη δημοσιοποίηση του φακέλου, μόνο για ενημέρωση του κοινού, 
χωρίς να απαιτείται σχετική διαδικασία διαβούλευσης, σύμφωνα με  τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 
του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) όπως ισχύει.   

Επιπλέον διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου στην Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Μαγνησίας και στην Υπηρεσία Νεωτ. Μνημείων & Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας του Υπ. 
Πολιτισμού & Αθλητισμού, καθώς και στο Δασαρχείο Βόλου για τις απόψεις τους στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους επί του περιεχομένου του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου του θέματος, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Εγκύκλιο με Α.Π. οικ. 174404/13.8.2014. 
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28. Το υπ’ αρ. 665/5.7.2017 έγγραφο της Γραμματείας Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, που αφορά στην ανακοίνωση για ενημέρωση του κοινού του φακέλου τροποποίησης 
ΑΕΠΟ του έργου του θέματος. 

29. Το υπ’ αρ. 9542/7.6.2017 έγγραφο της ΔΕΥΑΜ Βόλου προς το Δασαρχείο Βόλου (κοινοποίηση στη 
ΔΙΠΑ/ ΥΠΕΝ), με το οποίο διαβιβάζονται συμπληρωματικά/ διευκρινιστικά στοιχεία του φακέλου 
τροποποίησης ΑΕΠΟ (Α.Π. ΔΙΠΑ: 27473/8.6.2017). 

30. Το υπ’ αρ. 3169/102395/6.10.2017 έγγραφο του Δασαρχείου Βόλου για την διαβίβαση 
παρατηρήσεων επί του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ και του με αρ. πρωτ. 2720/87794/23.8.2017 
εγγράφου του προς τη ΔΕΥΑΜΒ επί των συμπληρωματικών στοιχείων του φακέλου μελέτης (α.π. 
9542/2017 έγγραφο της ΔΕΥΑΜΒ) (Α.Π. ΔΙΠΑ: 42757/17.10.2017). 

Ειδικότερα στο με αρ. πρωτ. 2720/87794/23.8.2017 έγγραφο του Δασαρχείου αναφέρεται ότι το 
σύνολο των εκτός ορίων οικισμών, νέων αντλιοστασίων χωροθετούνται σε εκτάσεις μη 
διαχειριζόμενες στο πλαίσιο της δασικής νομοθεσίας.      

31. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΘΚΣΤΕ/256789/24370/1243/12.7.2017 έγγραφο της Υπηρεσίας 
Νεωτ. Μνημείων & Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού προς την ΔΙΠΑ/ 
ΥΠΕΝ, για την διαβίβαση του υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΘΚΣΤΕ/199391/18761/925/3.7.2017 
εγγράφου της προς την ΔΕΥΑΜ Βόλου για την αποστολή πρόσθετων συμπληρωματικών/ 
διευκρινιστικών στοιχείων του έργου (Α.Π. ΔΙΠΑ: 32292/14.7.2017).   

32. Το υπ’ αρ. 14169/8.8.2017 έγγραφο της ΔΕΥΑΜ Βόλου προς την Υπηρεσία Νεωτ. Μνημείων & 
Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού (κοινοποίηση στη ΔΙΠΑ/ ΥΠΕΝ), με το 
οποίο διαβιβάζονται συμπληρωματικά/ διευκρινιστικά στοιχεία του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ 
(Α.Π. ΔΙΠΑ: 35136/10.8.2017). 

33. Το υπ’ αρ. 15894/13.9.2017 έγγραφο της ΔΕΥΑΜ Βόλου προς την ΔΙΠΑ/ ΥΠΕΝ (Α.Π. 
38368/14.9.2017), με το οποίο διαβιβάζονται τα κάτωθι: 
α) Το υπ’ αρ. 2720/23.8.2017 έγγραφο του Δασαρχείου Βόλου, στο οποίο δηλώνουν αναρμοδιότητα 
β) Το υπ’ αρ. 665/5.7.2017 έγγραφο της Γραμματείας Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Θεσσαλίας της Γραμματείας Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας 

34. Το υπ’ αρ. 18917/30.10.2017 έγγραφο της ΔΕΥΑΜ Βόλου προς την ΔΙΠΑ/ ΥΠΕΝ (Α.Π. 
44695/30.10.2017 & 44962/31.10.2017), με το οποίο διαβιβάζονται τα κάτωθι: 
α) Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΜΑΓ/199676/128491/1515/16.10.2017 έγγραφο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, στο οποίο διατυπώνεται η θετική υπό όρους άποψή της 
β) Το υπ’ αρ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΘΚΣΤΕ/414337/40549/2256/16.10.17 έγγραφο της Υπηρεσίας 
Νεωτ. Μνημείων & Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας, με το οποίο διαβιβάζουν τον φάκελο μελέτης στο 
Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Θεσσαλίας  

35. Το γεγονός ότι από την εξέταση του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ (ΥΑ 51349/26.10.2016) 
προκύπτει: 
α) η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου για τη σύνδεση των παραλιακών οικισμών (ανατολική και 
δυτική περιοχή) του Δήμου Βόλου και των οικισμών του όμορου Δήμου Ρήγα Φεραίου (45.000 
εξυπηρετούμενοι κάτοικοι περίπου στην 40ετία). 
β) ο επανασχεδιασμός των έργων τελικής φάσης με επικαιροποίηση των πληθυσμιακών δεδομένων 
σε 215.000 ι.κ.., με λειτουργικές επεμβάσεις στην μία εκ των πέντε υφιστάμενων βιολογικών 
αντιδραστήρων, ώστε πλέον να υπάρχουν δύο δεξαμενές με βιομεμβράνες.   

36. Το γεγονός ότι από την προτεινόμενη τροποποίηση της ΑΕΠΟ δεν επέρχονται ουσιαστικές 
διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σχέση με το αρχικά εγκριθέν έργο, 
οπότε δεν απαιτείται η υποβολή νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).    
  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

Την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ (ΥΑ 51349/26.10.2016) για την εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων Μείζονος Περιοχής Βόλου, που βρίσκεται στην περιοχή «Μπουρμπουλήθρα» του 
Δήμου Βόλου στο Νομό Μαγνησίας. 

Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία του 
έργου και βαραίνει το φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας των έργων. 
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Η τροποποίηση αφορά στα παρακάτω, τα οποία περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ, που 
συνοδεύει την παρούσα απόφαση, και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ΥΑ 51349/26.10.2016, με 
τους όρους και περιορισμούς που τίθενται σε αυτή. Συγκεκριμένα:  

Α. Η ενότητα 1 «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της ΥΑ 51349/2016, τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: 
Α1. Η υποενότητα 1.1.2 αυτής ως εξής: 

«1.1.2 Πεδίο συλλογής αστικών λυμάτων, βοθρολυμάτων και υγρών αποβλήτων 

Στην ΕΕΛ Βόλου οδηγούνται τα αστικά 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, Βελανιδιά, Αγ. Γεώργιος, Μάραθος, Κριθαριά, 
Χρυσή Ακτή Παναγιάς του Δήμου Βόλου, καθώς και των οικισμών Βελεστίνου, Αγ. Γεωργίου Φερών, 
Αερινού, Στεφανοβίκειο, Ριζόμυλος του Δήμου Ρήγα Φεραίου.  
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. 

Ειδικότερα το αποχετευτικό δίκτυο της εξυπηρετούμενης από την ΕΕΛ, περιλαμβάνει τα εξής: 

1) Υφιστάμενα και προβλεπόμενα έργα αποχέτευσης 

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: 

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  
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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 

2) Προτεινόμενα (νέα) έργα αποχέτευσης 

Στα έργα της ανατολικής περιοχής περιλαμβάνονται οι οικισμοί Μαλάκι, Άνω Λεχώνια, Πλατανίδια και 
Κάτω Λεχώνια. Τα έργα μεταφοράς των ακαθάρτων περιλαμβάνουν κεντρικούς αγωγούς μεταφοράς 
συνολικού μήκους 8,4km εκ των οποίων τα 4,8 km περίπου αφορούν σε εξωτερικούς αποχετευτικούς 
αγωγούς, καθώς και πέντε (5) αντλιοστάσια ακαθάρτων εκ των οποίων το ένα (Α/Σ Α3) αποτελεί τμήμα 
του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης. Το υφιστάμενο αντλιοστάσιο Α2-Αγριάς είναι το σημείο 
κατάληξης των ακαθάρτων. 

Η χάραξη των αγωγών και οι θέσεις των αντλιοστασίων αποτυπώνονται στο σχέδιο 107 (11-2016) με 
τίτλο «Γενική Διάταξη Έργων Ανατολικής Περιοχής», που περιέχεται στον φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ 
που συνοδεύει την παρούσα απόφαση. 

Στα έργα της δυτικής περιοχής περιλαμβάνονται οι οικισμοί Χρυσή Ακτή Παναγιάς, Βελενιδιά, Άγ. 
Γεώργιος, Μάραθος, Κριθαριά και Ν. Αγχίαλος. Τα έργα μεταφοράς των ακαθάρτων περιλαμβάνουν 
κεντρικούς αγωγούς μεταφοράς συνολικού μήκους 16,4 km εκ των οποίων τα 10 km περίπου αφορούν 
σε εξωτερικούς αποχετευτικούς αγωγούς, καθώς και δεκατρία (13) αντλιοστάσια ακαθάρτων εκ των 
οποίων τα δύο (Α/Σ Δ7 και Α/Σ Δ12) αποτελούν τμήμα του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης. Το εν 
προκειμένω δίκτυο ακαθάρτων εκκινεί από το υφιστάμενο αντλιοστάσιο Α1-Ν. Αγχιάλου και καταλήγει 
στο  υφιστάμενο αντλιοστάσιο Α3-Αλυκών. 

Η χάραξη των αγωγών και οι θέσεις των αντλιοστασίων αποτυπώνονται στο σχέδιο 106 (11-2016) με 
τίτλο «Γενική Διάταξη Έργων Δυτικής Περιοχής», που περιέχεται στον φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ που 
συνοδεύει την παρούσα απόφαση. 

3) Στο δίκτυο ακαθάρτων συμπεριλαμβάνονται επίσης όλοι οι επιμέρους συλλεκτήριοι αγωγοί, οι οποίοι 
συμβάλλουν στους κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς, καθώς και όλα τα τοπικά αντλιοστάσια 
προσαγωγής ακαθάρτων. Μελλοντικές συμπληρώσεις - επεκτάσεις με συλλεκτήρες και αντλιοστάσια 
εντός του εγκεκριμένου πεδίου συλλογής λυμάτων καλύπτονται από την ΑΕΠΟ ως προς τους όρους 
κατασκευής και λειτουργίας τους.».  

Α2. Η υποενότητα 1.1.3 αυτής ως εξής: 

 «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 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (ι.π.) 135.000 170.000 215.000 

Μέση παροχή λυμάτων (m3/d) 32.000 40.000 48.100 

BOD5 (kg/d) 8.000 11.200 13.900 

Αιωρούμενα στερεά   (kg/d) 8.700 11.200 14.350 

Ολικό Άζωτο   (kg/d) 1.250 1.800 2.340 

Φωσφόρος   (kg/d) 350 400 558 
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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: 

 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: 

 Τέσσερις δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας που η καθεμία περιλαμβάνει: 
- Αναερόβια ζώνη βιολογικής απομάκρυνσης φωσφόρου 
- Ανοξική ζώνη βιολογικής απομάκρυνσης αζώτου (απονιτρικοποίηση) 
- Ζώνη αερισμού για πλήρη νιτρικοποίηση 

 Τρεις δεξαμενές καθίζησης 

 Δύο δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας με μεμβράνες, έκαστη αποτελούμενη από 
ανοξικό, αερόβιο τμήμα και τμήμα εγκατάστασης μεμβρανών 

 Μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας με: 

 Χημική αποφωσφόρωση 

 Διήθηση 
 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)». 

Β. Η υποενότητα 2.1 της ενότητας 2 «ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ» της ΥΑ 
51349/2016, τροποποιείται με την προσθήκη της παραγράφου Γ, ως εξής: 

«Γ. Στην περιοχή εκτέλεσης των έργων αποχέτευσης του παραλιακού μετώπου Βόλου υπάρχουν 
κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 - ΦΕΚ 
153 Α’) και ειδικότερα: 
Η θέση των έργων της Δυτικής Περιοχής βρίσκεται: 
α) Στην ευρύτερη περιοχή του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Νέας Αγχιάλου (Υ.Α. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΛΕ/346554/204215/9848/2909/13.1.16 - ΦΕΚ 3 Β’/2016). Για τα 
έργα της μελέτης από τη Ν. Αγχίαλο μέχρι την ΕΕΛ, είχε συνταχθεί τον Απρίλιο του 2014 μνημόνιο 
συνεργασίας με την 7η ΕΒΑ.   
β) Εντός των ορίων του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου που περιλαμβάνει τις χερσονήσους του 
Αγ. Γεωργίου Κυνηγών και της Βελανιδιάς (ΦΕΚ 172/Β/24.4.1963). 
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γ) Εντός των ορίων του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Δημητριάδος (Υ.Α. 7057/27.2.1961 -  
ΦΕΚ 105 B’/3.4.1961). 
δ) Εντός του κηρυγμένου και οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου «Πετρομαγούλα» (Υ.Α. 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/29071/1356/24.10.1990 – ΦΕΚ 766/Β/5.12.1990).  
Η θέση των έργων της Ανατολικής Περιοχής βρίσκεται: 
α) Στην ευρύτερη περιοχή των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων «Λόφος Νεβεστίκι, Ακρόπολη 
Αρχαίας Μεθώνης - Παλαιόκαστρον Αγ. Βλασίου (Υ.Α. 9448/19.4.1963 - ΦΕΚ 172/Β/24.4.1963). 
β) Εντός του αρχαιολογικού χώρου Γορίτσας (Υ.Α. 7057/27-02-1961 - ΦΕΚ 105/Β/3.4.1961). 
Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες περιοχές - κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι - ελέγχονται από την 
αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, λόγω της μεγάλης πιθανότητας εντοπισμού 
αρχαιοτήτων κατά τις εκσκαφές (το σχετικό στο προοίμιο έγγραφό της με αρ.πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΜΑΓ/199676/128491/1515/16.10.2017).».   

Γ. Διόρθωση ως προς την αρίθμηση της υποενότητας 4.3 στο ορθό 4.7 «Περιβαλλοντικοί όροι της ΜΠΕ» 
της ενότητας 4 «ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ» της ΥΑ 
51349/2016, η οποία τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: 

«4.7 Περιβαλλοντικοί όροι της ΜΠΕ 

Ισχύουν οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στο φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ 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.».  

Δ. Οι υποενότητες 5.1 και 5.2 της ενότητας 5 «ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ» της ΥΑ 51349/2016 αντικαθίστανται ως εξής: 

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

5.2 Η παρούσα απόφαση τροποποιεί την ΥΑ 51349/26.10.2016 για το έργο, της οποίας αποτελεί και 
αναπόσπαστο τμήμα της.». 

Ε. Δημοσιοποίηση της ΑΕΠΟ 

Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας 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’). 
   

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

                                         Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ  
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. ΔΙΠΑ (συν. 1 φακ. τροποποίησης ΑΕΠΟ) 
2. Χρον. Αρχείο 
3. Τμήμα Γ’ 
4. Α. Καϊτατζή 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 

http://www.aepo.ypeka.gr/
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