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Αθήνα, 9 Ιουλίου 2014
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ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
221 00, Τρίπολη
(συν. φάκελος ΜΠΕ)
ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΘΕΜΑ:

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση
Απορριµµάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου µε Σ∆ΙΤ» της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας
και Ιονίου µε φορέα του έργου την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Έχοντας υπόψη:
1.
Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος»,
όπως τροποποιήθηκε από το: α) Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002) «Εναρµόνιση του
Ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις
θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις» β) Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011)
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, κ.ά.», και γ) Ν.4042/2012
(ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, κ.ά.».
2.
Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
3.
Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, κ.ά.».
4.
Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/29.12.1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών
εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ
70/Α/23.4.1992) «Ρύθµιση Θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών
προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», και το Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ
303/Α/24.12.2003).
5.
Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/6.8.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
6.
Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν
γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς».
7.
Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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Το Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/24.12.2003), «Περί προστασίας των δασικών
οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών
και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».
Το Ν.3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την
προστασία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς (αναθεωρηµένη)».
Το Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/27.6.2006) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής
Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ
8/Α/8.1.2009) και το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/04.06.2010).
Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.3.2011) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες
διατάξεις».
Το Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π.∆.) 221/1998 (ΦΕΚ 174Α/24.7.1998) «Σύσταση Ειδικής
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩ∆Ε)», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.269/2001 (ΦΕΚ
192Α/27.08.01) και το Π.∆.35/20.3.2009 (ΦΕΚ 51/Α/27.03.2009).
Το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ
‘’Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων»
(Β΄ 40)’’ Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων
Λιπαντικών Ελαίων».
Το Π.∆. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των
µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή
τους».
Το Π.∆. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α/5.3.2004), «Αντικατάσταση της 73357/148/1995 ΚΥΑ
‘∆ιαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες
ουσίες’ (Β’ 781) και της 19817/2000 ΚΥΑ ‘Τροποποίηση της 73357/1995 ΚΥΑ κ.λ.π. (Β’
963)’. Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών
Στηλών και Συσσωρευτών».
Το Π.∆. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/5.3.2004), «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική
διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων
ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ ‘για τα οχήµατα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους’ του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000».
Το Π.∆. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/5.3.2004), «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 ‘σχετικά µε τον περιορισµό της
χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού’ και 2002/96 ‘σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού’ του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003», όπως τροποποιήθηκε από το
Π.∆. 15/3.2.2006 (ΦΕΚ 12/Α/2006), «Τροποποίηση του Π.∆. 117/2004 σε συµµόρφωση
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/108 ‘για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/96 σχετικά
µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)’ του Συµβουλίου
της 8ης ∆εκεµβρίου 2003».
Το Π.∆. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007), «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την
ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ‘Για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της
πολιτικής των υδάτων’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2000».
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/17.11.1997),
«Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων».
Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.1997), «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία
αστικών λυµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 19661/1982/31.08.99 (ΦΕΚ
1811/Β/29.09.1999).
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Την ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/28.12.1998) «Καθορισµός µέτρων και
διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της
άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Την ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/15.12.2002) «Μέτρα και όροι για την
υγειονοµική ταφή των αποβλήτων».
Την ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για την ∆ιαχείριση
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης».
Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/11.10.2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε
συµµόρφωση µε…».
Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24.8.2010), «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
Την ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β/8.3.2011) «Καθορισµός µέτρων, όρων και
διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την ΚΥΑ191002/2220/2013.
Την ΚΥΑ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30.3.11) «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».
Την ΚΥΑ 21938/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/3.5.2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού
τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των
αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Ν.
4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α)».
Την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1948/Β/4.4.2012) «Αντιστοίχηση των
κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα».
Την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β/14.6.2013) «Καθορισµός πλαισίου
κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της
ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιοµηχανικές δραστηριότητες, σε συµµόρφωση προς
τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη
πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 24ης Νοεµβρίου 2010».
Την KΥΑ 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/19.4.2013) «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, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2
παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε
άλλου είδους σχετικού µε τις διαδικασίες θέµατα».
Την ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’/15.1.2014) «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), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν.
4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας».
Την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) «Κατάταξη δηµόσιων
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε
το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21.9.2011)».
Την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/9.4.2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την
ενσωµάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες
Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ∆ασικής
Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της
υπουργικής απόφασης µε αρ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), σύµφωνα µε το άρθρο
12 του Ν. 4014/2011».
Την ΥΑ 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/5.10.2012) «Προδιαγραφές περιεχοµένου Αποφάσεων
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α’
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της υπ’ αρ. 1958/13.1.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής (Β’ 21), όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν.
4014/2011 (Α’ 209)».
Την ΥΑ 21697/2012 (ΦΕΚ 224/ΥΟ∆∆/3.5.2012) «Συγκρότηση Κεντρικού Συµβουλίου
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 13
του Ν. 4014/2011(ΦΕΚ 209/Α)».
Την ΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β’/27.1.2014) «Εξειδίκευση των περιεχοµένων των
φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄
της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αρ.
1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209),
καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας».
Την Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης
Ιανουαρίου 2008, σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, που
αντικαθιστά την οδηγία 96/61/ΕΚ.
Την Οδηγία 2010/75/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης
Νοεµβρίου 2010, περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της
ρύπανσης) - αναδιατύπωση.
Την Εγκύκλιο µε αρ. πρ. οικ. 145447/2011 (Α∆Α: 4Α3Υ0-4) «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την
ορθή εφαρµογή της ΚΥΑ 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ 354Β/8.3.2011) ‘’Καθορισµός µέτρων,
όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων
και άλλες διατάξεις’’».
Την Εγκύκλιο µε αρ. πρ. οικ. 1589/2011 (Α∆Α: 45ΒΜ0-Π8Β) «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την
ορθή εφαρµογή της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β/8.3.2011) ‘’Καθορισµός µέτρων, όρων
και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και
άλλες διατάξεις’’».
Την Εγκύκλιο µε αρ. πρ. οικ. 205998/2011 (Α∆Α: 45Ψ40-5ΒΙ) «∆ιευκρινίσεις επί των
θεµάτων που θίγονται στο άρθρο 12 του νόµου 4014/2011, σχετικά µε την άδεια διάθεσης
λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων».
Τον υπ’ αρ. 166/2006 Κανονισµό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2008 για τη σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου έκλυσης
και µεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ
του Συµβουλίου.
Την υπ. αρ. 2003/33/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (19.12.02) «Για τον
καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους
υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας
1999/31/ΕΚ».
Την ΥΑ 25294/2003 «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 1485/Β/2003).
Την ΚΥΑ 132751/2010 έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) για την τροποποίηση του ΠΕΣ∆Α της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Την µε Α.Π. 5145/2010 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου
«Έγκριση αναθεωρηµένου / επικαιροποιηµένου Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) Περιφέρειας Πελοποννήσου».
Την µε Α.Π. οικ. 391/2013 (ΦΕΚ 1004/Β/24.4.2013) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής
Υδάτων «Σχέδια ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών των Υδατικών
∆ιαµερισµάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου,
Ανατολικής Πελοποννήσου και ∆υτικής Πελοποννήσου».
Το µε Α.Π. 813/2.10.2013 έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Πελοποννήσου
(Α.Π. ΕΥΠΕ: 171053/11.10.2013), µε το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ η υπ’
αρ. 100/2013 απόφαση του ∆.Σ. της ΠΕ∆ Πελοποννήσου.
Το µε Α.Π. 68417/22752/3.10.2013 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Περιφέρειας
Πελοποννήσου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170967/8.10.2013), µε το οποίο υποβλήθηκε στην
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέµατος.
Το µε Α.Π. οικ. 171298/22.10.2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ προς το Γραφείο
Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου «Αίτηµα διαβίβασης χάρτη για ΧΥΤΑ στη
θέση Παλιοροβούνι Ν. Μεσσηνίας».
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Το µε Α.Π. 4823/24.10.2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας
Πελοποννήσου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 171398/30.10.2013), µε το οποίο υποβλήθηκε στην
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, συνηµµένο σχέδιο για τη θέση του ΧΥΤΑ στην περιοχή Παλιοροβούνι.
Το µε Α.Π. 171374/5.11.2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ προς την Αγωνιστική
Συνεργασία Πελοποννήσου.
Το µε Α.Π. οικ. 171574/5.11.2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, προς το Ινστιτούτο
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (ΙΓΜΕΜ) του Εθνικού Κέντρου
Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ).
Το µε Α.Π. 3824/14.11.2013 έγγραφο του ΙΓΜΕΜ του ΕΚΒΑΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ: 171801/
15.11.2013 και 172393/11.12.2013).
Το µε Α.Π. 80405/26524/18.11.2013 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Περιφέρειας
Πελοποννήσου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 171854/19.11.2013).
Το µε Α.Π. 82800/27285/22.11.2013 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Περιφέρειας
Πελοποννήσου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 171973/22.11.2013 και 172080/27.11.2013), µε το οποίο
υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ τα συµπληρωµατικά τεύχη της ΜΠΕ του έργου.
Το µε Α.Π. οικ. 171976/22.11.2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ µε το οποίο διαβιβάστηκε
φάκελος της ΜΠΕ του έργου για γνωµοδότηση προς:
• Τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ: ∆/νση Χωροταξίας, Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, ∆/νση Αισθητικών ∆ασών,
∆ρυµών και Θήρας, ∆/νση ΕΑΡΘ και Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα
ΑΠΕ,
• Το Υπ. Εθνικής Άµυνας: ΓΕΕΘΑ/Γ2,
• Το Υπ. Εσωτερικών: ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,
• το Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Σ∆ΙΤ,
• το Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: ∆/νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων,
∆/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων, Υπηρεσία Νεώτερης και
Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς, ∆΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ), Ε΄ ΕΠΚΑ, ΛΖ΄ ΕΠΚΑ, ΛΗ΄ ΕΠΚΑ, ΛΘ΄ ΕΠΚΑ, 5η Εφορεία
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ), 25η ΕΒΑ, 26η ΕΒΑ και Υπηρεσία Νεωτέρων
Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ∆υτικής Ελλάδας,
• το Υπ. Υγείας: ∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος,
• Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: ∆/νση Χωροταξίας και Προστασίας
Περιβάλλοντος,
• Το Υπ. Τουρισµού: ∆/νση Χωροταξικού Σχεδιασµού,
• Τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και
Ιονίου: ∆/νση Υδάτων Πελοποννήσου, ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών,
∆/νση ∆ασών ΠΕ Κορινθίας, ∆/νση ∆ασών ΠΕ Αργολίδας, ∆/νση ∆ασών ΠΕ
Αρκαδίας, ∆/νση ∆ασών ΠΕ Λακωνίας, και ∆/νση ∆ασών ΠΕ Μεσσηνίας,
• Τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου: Περιφερειακό Συµβούλιο, ∆/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕΧΩΣ), Τµήµα Περιβάλλοντος και
Υδροοικονοµίας ΠΕ Κορινθίας, Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕ
Αργολίδας, Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕ Αρκαδίας, Τµήµα
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕ Λακωνίας, και Τµήµα Περιβάλλοντος και
Υδροοικονοµίας ΠΕ Μεσσηνίας,
• το ∆ήµο Τρίπολης Ν. Αρκαδίας,
• το ∆ήµο Κορινθίων Ν. Κορινθίας,
• το ∆ήµο Άργους Μηκυνών Ν. Αργολίδας,
• το ∆ήµο Οιχαλίας Ν. Μεσσηνίας και
• το ∆ήµο Ευρώτα Ν. Λακωνίας.
Το µε Α.Π. 3824/14.11.2013 έγγραφο του ΙΓΜΕΜ του Εθνικού Κέντρου Βιώσιµης και
Αειφόρου Ανάπτυξης (Α.Π. ΕΥΠΕ: 171801/15.11.2013 και 172393/ 11.12.2013).
Το από 19.11.2013 Υπόµνηµα κατοίκων Καλλιρόης, ∆.∆. Μελιγαλά, ∆ήµου Οιχαλίας κλπ.
(Α.Π. ΕΥΠΕ: 171842/19.11.2013).
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Το από 19.11.2013 Υπόµνηµα του ∆ήµου Οιχαλίας (Α.Π. ΕΥΠΕ: 171841/19.11.2013 και
172123/28.11.2013), µε συνηµµένη «Τεχνική έκθεση καταλληλότητας για την κατασκευή
εγκαταστάσεων ΧΥΤΥ στην περιοχή Ονι του ∆ήµου Οιχαλίας Περιφερειακής Ενότητας
Μεσσηνίας».
Το µε Α.Π. 171834/25.11.2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ προς την εταιρεία ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ «Αίτηµα ανάκλησης εγγράφου στο πλαίσιο του έργου: Ολοκληρωµένη
∆ιαχείριση Απορριµµάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου µε Σ∆ΙΤ».
Το µε Α.Π. οικ. 172065/26.11.2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ προς τη ∆/νση Νεώτερης
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού.
Το µε Α.Π. 83724/27.11.2013 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 172211/3.12.2013) «Αποστολή ανακοίνωσης για
δηµοσίευση» της ΜΠΕ.
Το µε Α.Π. 4516/27.11.2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Αργολίδας της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 172210/3.12.2013).
Το µε Α.Π. 5661/19.11.2013/27.11.2013 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού ΠΕΚΑ (Α.Π.
172115/28.11.2013), µε συνηµµένο το µε Α.Π. 15673/15.11.2013 έγγραφο του ∆ήµου
Οιχαλίας Μεσσηνίας.
Το µε Α.Π. 171713/2.12.2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ προς την Αγωνιστική
Συνεργασία Πελοποννήσου.
Το µε Α.Π. 171714/2.12.2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ προς το ∆ηµοτικό Σύµβουλο
Οιχαλίας κ. Ηλία Σταυρόπουλο.
Το µε Α.Π. 66503/2390/2.12.2013 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ:
172223/4.12.2013 και 172368/10.12.2013), µε το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ του έργου
προς τους Φορείς ∆ιαχείρισης: Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού, Χελµού –
Βουραϊκού, Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς.
Το µε Α.Π. 172115/5.12.2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ προς το Γραφείο Υπουργού
«Απάντηση στο ερώτηµα του ∆ήµου Οιχαλίας σχετικά µε τη διενέργεια έρευνας για την
ύπαρξη ρήγµατος στη θέση Παλιοροβούνι του ∆. Οιχαλίας».
Το µε Α.Π. 4685/5.12.2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Αργολίδας της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 172399/11.12.2013),
µε τη γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ του έργου.
Το µε Α.Π. 2464/153059/9.12.2013 έγγραφο της ∆/νσης Χωροταξίας και Προστασίας
Περιβάλλοντος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Α.Π. ΕΥΠΕ:
172491/18.12.2013) προς Πίνακα Αποδεκτών.
Το µε Α.Π. 1465/10.12.2013 έγγραφο του Φορέα ∆ιαχείρισης Όρους Πάρνωνα (Α.Π.
ΕΥΠΕ: 172418/12.12.2013), στο οποίο αναφέρεται ότι τα προτεινόµενα έργα βρίσκονται
εκτός των ορίων χωρικής αρµοδιότητας του.
Το µε Α.Π. 172217/13.12.2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ προς την εταιρεία ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.
Το µε Α.Π. 23291/18.12.2013 έγγραφο του ∆ήµου Μεγαλόπολης (Α.Π. ΕΥΠΕ:
172681/31.12.2013).
Το µε Α.Π. 76805/3848/19.12.2013 έγγραφο του ∆ασαρχείου Κορίνθου της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α.Π. ΕΥΠΕ:
170186/16.1.2014), µε συνηµµένα το µε Α.Π. 57209/2023/13.12.2013 έγγραφο του προς
την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.
Το µε Α.Π. Φ.28/∆/7/11/5150/23.12.2013 έγγραφο της ΛΘ΄ ΕΠΚΑ του Υπ. Πολιτισµού και
Αθλητισµού (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170142/14.1.2014), µε την γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ του
έργου.
Το µε Α.Π. 23610/24.12.2013 έγγραφο του ∆ήµου Μεγαλόπολης (Α.Π. ΕΥΠΕ:
172612/27.12.2013).
Το µε Α.Π. Φ6Β/8482/31.12.2013 έγγραφο της ΛΖ΄ ΕΠΚΑ του Υπ. Πολιτισµού και
Αθλητισµού (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170270/21.1.2014), µε την γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ του
έργου.
Το µε Α.Π. 172558/30.12.2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ προς το ∆ήµο Μεγαλόπολης.
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Το µε Α.Π. 23804/31.12.2013 έγγραφο του ∆ήµου Μεγαλόπολης (Α.Π. ΕΥΠΕ:
170014/7.1.2014).
83. Το µε Α.Π. 74/3.1.2014 έγγραφο του ∆ήµου Μεγαλόπολης (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170015/7.1.2014
και 170171/16.1.2014).
84. Το µε Α.Π. 987/35/8.1.2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Κορινθίας της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170106/10.1.2014),
µε τις παρατηρήσεις της επί της ΜΠΕ του έργου.
85. Το µε Α.Π. 170014/9.1.2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ προς το ∆ήµο Μεγαλόπολης.
86. Το µε Α.Π. οικ. 170103/10.1.2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάστηκαν
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σχετικά έγγραφα του ∆ήµου Μεγαλόπολης επί της ΜΠΕ.
87. Το από 11.1.2014 e-mail του συλλόγου Κωνσταντιναίων µε παρατηρήσεις και
τοποθετήσεις επί της ΜΠΕ.
88. Το µε Α.Π. 81134/8130 π.ε/14.1.2014 έγγραφο του ∆ασαρχείου Καλαµάτας της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α.Π. ΕΥΠΕ:
170242/20.1.2014), µε τη γνωµοδότηση του επί της ΜΠΕ του έργου.
89. Το µε Α.Π. 65609/14.1.2014 έγγραφο του ∆ήµου Κορινθίων (Α.Π. ΕΥΠΕ:
170334/21.1.2014), µε συνηµµένη την υπ’ αρ. 5/8.1.2014 απόφαση µε τη θετική κατά
πλειοψηφία γνωµοδότηση του επί της ΜΠΕ του έργου.
90. Το µε Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΥΝΕΜΤΕ∆Ε/Φ3 έως Φ7-ε/5942πε/15.1.12014 έγγραφο της
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ∆υτικής Ελλάδας (Α.Π. ΕΥΠΕ:
170384/24.1.2014), µε τη γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ του έργου.
91. Το από 15.1.2014 έγγραφο του κ. ∆. ∆ηµόπουλου και κας Β. Φασούλη (Α.Π. ΕΥΠΕ:
170155/15.1.2014).
92. Το µε Α.Π. 44/16.1.2014 έγγραφο της 25ης ΕΒΑ του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού (Α.Π.
ΕΥΠΕ: 170837/14.2.2014), µε τη γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ του έργου.
93. Το µε Α.Π. 6457π.ε/16.1.12014 έγγραφο της 5ης ΕΒΑ του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού
(Α.Π. ΕΥΠΕ: 170376/24.1.2014), µε τη γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ του έργου.
94. Το µε Α.Π. 3315/1011/16.1.2014 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Περιφέρειας
Πελοποννήσου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170217/17.1.2014), µε συνηµµένο σχέδιο και τεχνικό
υπόµνηµα για την τροποποίηση της γενικής διάταξης των έργων στη θέση 1.1, της 1ης
υποενότητας.
95. Την από 16.1.2014 Υπόµνηση του κ. Μπολοβή Ανδρέα (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170193/16.1.2014).
96. Το µε Α.Π. 503/16.1.2014 έγγραφο του ∆ήµου Μεγαλόπολης (Α.Π. ΕΥΠΕ:
170200/16.1.2014).
97. Το µε Α.Π. 2474/17.1.2014 έγγραφο του ∆/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ:
170574/3.2.2014), στο οποίο αναφέρεται ότι δεν έχει αντίρρηση για τη ΜΠΕ του έργου.
98. Το από 17.1.2014 έγγραφο του ∆ηµοτικού Συµβούλου Οιχαλίας κ. Ηλία Σταυρόπουλου
(Α.Π. ΕΥΠΕ: 170222/20.1.2014), µε παρατηρήσεις επί της ΜΠΕ του έργου.
99. Το µε Α.Π. 3962/1248/17.1.2014 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Περιφέρειας
Πελοποννήσου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170220/17.1.2014 και 170372/24.1.2014) προς το
∆ασαρχείο Τρίπολης.
100. Το από 20.1.2014 Υπόµνηµα του ∆ικηγόρου κ. Γ. Κ. Μπάλια εκ µέρους του
Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Παλαιοχούνης «Η ανάληψις» κ.α. (Α.Π. ΕΥΠΕ:
170289/21.1.2014), µε συνηµµένα: α) τεχνική έκθεση – ένσταση και β) η από 16.6.2002
τελική έκθεση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του ΕΠΙΣΕΥ.
101. Το µε Α.Π. 614/20.1.2014 έγγραφο του ∆ήµου Οιχαλίας ΠΕ Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΥΠΕ:
170342/22.1.2014), µε συνηµµένα: α) την µε Α.Π. 1/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Οιχαλίας, µε την αρνητική γνωµοδότηση του για τη θέση ΜΕΑΧΥΤΥ στην 2η υποενότητα, β) την τεχνική έκθεση καταλληλότητας για την κατασκευή
εγκαταστάσεων ΧΥΤΥ στην περιοχή Ονι…, γ) το µε Α.Π. 13989/19.12.2013 έγγραφο του
Τµήµατος Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, δ) το µε Α.Π. 301/15.11.2014
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας, ε) το µε Α.Π.
81832/8188/2013/15.1.2014 έγγραφο του ∆ασαρχείου Καλαµάτας, στ) την από 202/2013
απόφαση του ∆ήµου Οιχαλίας, ζ) την από 168/2013 απόφαση του ∆ήµου Οιχαλίας, η) το
από 10.1.2014 έγγραφο της Ρέα Ανν Μάργκαρετ Μέλµεργκ, και θ) την αξιολόγηση της
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ΜΠΕ για το έργο «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Απορριµµάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου
µε Σ∆ΙΤ» από τον σύµβουλο ∆ρ. Αλέξιο Γ. Παρασκευόπουλο.
Το από 20.1.2014 Υπόµνηµα της δικηγόρου κας Ματίνας Ασηµακοπούλου εκ µέρους του
σωµατείου µε την επωνυµία Αδελφότης των απανταχού Καλλιροϊτών Μεσσηνίας κ.α.
(Α.Π. ΕΥΠΕ: 170296/21.1.2014) και συνηµµένα το µε Α.Π. 787/15.1.2014 έγγραφο της
Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και το µε Α.Π. 15512/13.1.2013
έγγραφο του ∆ήµου Οιχαλίας ΠΕ Μεσσηνίας.
Το µε Α.Π. 3295/119/20.1.2014 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος, της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ:
170619/4.2.2014), στο οποίο αναφέρεται ότι τα προτεινόµενα έργα δεν βρίσκονται σε
προστατευόµενες περιοχές.
Το µε Α.Π. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΛΗ ΕΠΚΑ/228634/123517/5648/21.1.12014 έγγραφο της ΛΗ΄
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) του Υπ. Πολιτισµού και
Αθλητισµού (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170366/23.1.2014 και 170366/23.1.2014), µε τη γνωµοδότηση
της επί της ΜΠΕ του έργου.
Το µε Α.Π. οικ. 170251/20.1.2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάστηκαν
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σχετικά έγγραφα επί της ΜΠΕ του έργου.
Το µε Α.Π. 943/21.1.2014 έγγραφο του ∆ήµου Μεγαλόπολης Νοµού Αρκαδίας (Α.Π.
ΕΥΠΕ: 170344/22.1.2014).
Το µε Α.Π. 5185π.ε./6018π.ε./22.1.2014 έγγραφο της Ε΄ ΕΠΚΑ του Υπ. Πολιτισµού και
Αθλητισµού (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170478/30.1.2014), µε τη γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ του
έργου.
Το µε Α.Π. 5093/1589/23.1.2014 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Περιφέρειας
Πελοποννήσου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170595/3.2.2014), για την υποβολή συµπληρωµατικών
στοιχείων της ΜΠΕ που αφορά σε Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης επί των γεωλογικών –
υδρογεωλογικών συνθηκών στη θέση εγκατάστασης της ΜΕΑ/ΧΥΤΥ Μεσσηνίας.
Το µε Α.Π. 47597/24.1.2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπ.
Εσωτερικών (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170720/10.2.2014), µε τις παρατηρήσεις της επί της ΜΠΕ του
έργου.
Το µε Α.Π. 1201/24.1.2014 έγγραφο του ∆ήµου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης του Νοµού
Κορινθίας (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170419/27.1.2014), µε το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ
η υπ’ αρ.5/2014 αρνητική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί της ΜΠΕ του έργου.
Το µε Α.Π. 5548/27.1.2014 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕΧΩΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου
(Α.Π. ΕΥΠΕ: 170635/4.2.2014) µε συνηµµένα: α) την από 17.1.2014 εισήγηση της ∆/νσης
ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης και συνηµµένα
αντίγραφα τευχών εφηµερίδων, γ) την από 13.1.2014 τεχνική έκθεση – ένσταση του κ. ∆.
∆ηµόπουλου, δ) το µε Α.Π. 16989/19.12.2013 έγγραφο του ∆ήµου Οιχαλίας ΠΕ
Μεσσηνίας, µε συνηµµένη την τεχνική έκθεση καταλληλότητας για την εγκατάσταση στην
Καλλιρρόη του ∆ήµου Οιχαλίας, ε) µε Α.Π. 613/20.1.2014 έγγραφο του ∆ήµου Οιχαλίας
ΠΕ Μεσσηνίας µε σχετική αλληλογραφία καθώς και τεύχος αξιολόγησης της ΜΠΕ, στ) το
από 20.1.2014 έγγραφο του κ. Σ. Γυπατίδη µε συνηµµένα κατάθεση - έκφραση απόψεων
κατοίκων τοπικών κοινωνιών, ζ) το από 20.1.2014 έγγραφο του κ. Σ. Γυπατίδη µε
συνηµµένα κατάθεση - έκφραση απόψεων του Συλλόγου Απανταχού Κωνσταντιναίων «Ο
Άγιος Κωνσταντίνος», η) το από 21.1.204 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και
Υδροοικονοµίας ΠΕ Αρκαδίας, θ) το από 20.1.2014 υπόµνηµα της δικηγόρου κας Ματίνας
Ασηµακοπούλου και συνηµµένα: τεχνική έκθεση καταλληλότητας για την κατασκευή
εγκταστάσεων ΧΥΤΥ στη θέση Ονι, σχετική αλληλογραφία και απόσπασµα µελέτης
«Προσωρινή διαχείριση των οικιακού τύπου απορριµµάτων Ν. Μεσσηνίας», ι) το από
21.1.2014 έγγραφο του κ. Χ. Κλουκίνα µε συνηµµένα κατάθεση - έκφραση απόψεων του
κ, Αναστασίου Τζιούµη, ια) το µε Α.Π. 941/21.1.2014 έγγραφο του ∆ήµου Μεγαλόπολης
µε συνηµµένη την υπ’ αρ. 20/20.1.2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ιβ)
υπόµνηµα του Σωµατείου Γυναικών Καλλιρρόης κ.α., και ιγ) το µε Α.Π. 65609/14.1.2014
έγγραφο του ∆ήµου Κορινθίων µε συνηµµένα την υπ’ αρ. 5/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Το µε Α.Π. οικ. 4475/265/28.1.2014 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων, της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ:
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170457/29.1.2014 και 170579/3.2.2014), µε τις παρατηρήσεις του επί της ΜΠΕ του
έργου.
Το µε Α.Π. οικ. 170414/27.1.2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάστηκε
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σχετική αλληλογραφία επί της ΜΠΕ του έργου.
Το µε Α.Π. οικ. 170452/28.1.2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάστηκε
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σχετική αλληλογραφία επί της ΜΠΕ του έργου.
Το µε Α.Π. 478/29.1.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού (Α.Π. ΕΥΠΕ:
170559/3.2.2014), µε συνηµµένο το µε Α.Π. 688/21.1.2014 έγγραφο του ∆ήµου Οιχαλίας
ΠΕ Μεσσηνίας.
Το µε Α.Π. 99/29.1.2014 έγγραφο του Φορέα ∆ιαχείρισης Χελµού – Βουραϊκού (Α.Π.
ΕΥΠΕ: 171038/24.2.2014), στο οποίο αναφέρεται ότι τα προτεινόµενα έργα της 1ης
υποενότητας βρίσκονται εκτός του Εθνικού Πάρκου Χελµού – Βουραϊκού.
Το από 29.1.2014 έγγραφο της Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου (Α.Π. ΕΥΠΕ:
170455/29.1.2014).
Το µε Α.Π. 474/29.1.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού ΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ:
170558/3.2.2014) µε συνηµµένο την από 23.1.2014 ηλεκτρονική επιστολή του Συλλόγου
Κωνσταντιναίων.
Το µε Α.Π. 1066/30.1.2014 έγγραφο του ∆ήµου Οιχαλίας ΠΕ Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΥΠΕ:
170495/31.1.2014) «Συµπληρωµατικά στοιχεία επί της αξιολόγησης της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Απορριµµάτων
Περιφέρειας Πελοποννήσου µε Σ∆ΙΤ».
Το µε Α.Π. 584/30.1.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού ΠΕΚΑ (Α.Π.
ΕΥΠΕ:170461/29.1.2014 και 170474/30.1.2014), µε το οποίο διαβιβάστηκε στην
Υπηρεσία µας το από 27.1.2014 Υπόµνηµα του Σωτηρίου Παναγιωτόπουλου.
Το από 31.1.2014 έγγραφο του κ. ∆. ∆ηµόπουλου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170496/31.1.2014), µε το
οποίο υποβλήθηκε συµπληρωµατικό υλικό της ένστασης µε Α.Π. 170289/20.1.2014
σχετικά µε τη ΜΠΕ του έργου του θέµατος.
Το µε Α.Π. 7594/3.2.2014 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας Πελοποννήσου
(Α.Π. ΕΥΠΕ: 170763/11.2.2014) µε συνηµµένα: α) το µε Α.Π. 3176/971/16.1.2014
έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Περιφέρειας Πελοποννήσου µε συνηµµένη την από
14.1.2014 επιστολή διαµαρτυρίας του Συλλόγου των Απανταχού Ελληνιτσιωτών «Η
Υπαπαντή του Χριστού», β) το µε Α.Π. 4896/1507/22.1.2014 έγγραφο του Γραφείου
Περιφερειάρχη Περιφέρειας Πελοποννήσου µε συνηµµένα την από 21.1.2014 επιστολή
της προέδρου Τ. Κοινότητας Βελιγοστής και υπογραφές κατοίκων, γ) το µε Α.Π.
2883/851/15.1.2014 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Περιφέρειας Πελοποννήσου
µε συνηµµένα την από 15.1.2014 επιστολή των κατοίκων Βελιγοστής, δ) το µε Α.Π.
6092/1874/27.1.2014 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Περιφέρειας Πελοποννήσου
µε συνηµµένα την από 24.1.2014 ηλεκτρονική επιστολή της κας kevans για τη θέση
Παλαιοχούνη (ΜΕΑ – ΧΥΤΥ 1.1), ε) το µε Α.Π. 5630/1718/27.1.2014 έγγραφο του
Γραφείου Περιφερειάρχη Περιφέρειας Πελοποννήσου µε συνηµµένα το µε Α.Π.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΛΗΕΠΚΑ/228634/123517/5648/ 21.1.2014 έγγραφο της ΛΗ΄ ΕΠΚΑ του
Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού, στ) το µε Α.Π. 2181/643/13.1.2014 έγγραφο του
Γραφείου Περιφερειάρχη Περιφέρειας Πελοποννήσου µε συνηµµένα το µε Α.Π.
Φ.28/∆/7/11/5150/ 23.12.2013 έγγραφο της ΛΘ΄ ΕΠΚΑ του Υπ. Πολιτισµού και
Αθλητισµού.
Το µε Α.Π. οικ. 170598/3.2.2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάστηκε
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σχετική αλληλογραφία επί της ΜΠΕ του έργου.
Το µε Α.Π. οικ. 170554/3.2.2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάστηκε
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σχετική αλληλογραφία επί της ΜΠΕ του έργου.
Το µε Α.Π. οικ. 170631/4.2.2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάστηκε
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σχετική αλληλογραφία επί της ΜΠΕ του έργου.
Το από 4.2.2014 έγγραφο του ∆ρ. Αριστοτέλη Β. Αλεξόπουλου (Α.Π. ΕΥΠΕ:
170680/6.2.2014).
Το από 4.2.2014 έγγραφο της δικηγόρου Μαρίας Ι. Καποτά, µε το οποίο υποβάλλεται το
από 19.1.2014 κείµενο (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170607/4.2.2014) προσυπογραµµένο από
συλλόγους και φυσικά πρόσωπα µε θέµα: «Παρατηρήσεις επί της Μελέτης
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Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που εκπονήθηκε από την εταιρεία ENVIRONPLAN
Α.Ε…».
Το µε Α.Π. Φ.916.74/36/391825/Σ.245/6.2.2014 έγγραφο της ∆/νσης Υποδοµής/2ο του
Γενικού Επιτελείου Στρατού (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170972/19.2.2014).
Το µε Α.Π. 5562 π.ε/7.2.2014 έγγραφο της 26ης ΕΒΑ του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού
(Α.Π. ΕΥΠΕ: 170849/14.2.2014), µε τη γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ του έργου.
Το από 8.2.2014 e-mail της Ένωσης Καταναλωτών Μεσσηνίας Οικολογική Κίνηση
Καλαµάτας.
Το Α.Π. ∆/1006/11.2.2014 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού (Α.Π.
ΕΥΠΕ: 170796/ 12.2.2014), µε συνηµµένο το από 27.1.2014 Υπόµνηµα του
Περιφερειακού Συµβούλου της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Σ. Παναγιωτόπουλου.
Το µε Α.Π. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΠΣΝΕ/33139/19697/461/11.2.2014 έγγραφο της Εφορείας
Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170850/14.2.2014) µε
τη γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου.
Το µε Α.Π. 9990/11.2.2014 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας Πελοποννήσου
(Α.Π. ΕΥΠΕ: 170847/14.2.2014), µε συνηµµένο το πρακτικό 2/24.1.2014 (αρ. απόφασης
42) του Περιφερειακού Συµβουλίου, µε τη θετική κατά πλειοψηφία απόφαση του.
Το µε Α.Π. 3945/12.2.2014 έγγραφο της ∆/νσης Χωροταξικού Σχεδιασµού του Υπ.
Τουρισµού (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170915/19.2.2014), µε τη θετική γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ
του έργου.
Το µε Α.Π. ΑΠΕ/Φ18/331/οικ. 2580/12.2.2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης
Επενδυτών για έργα ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170919/19.2.2014), µε τη θετική
γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ του έργου.
Την από 12.2.2014 επιστολή του ∆ηµοτικού Συµβούλου ∆ήµου Οιχαλίας Μεσσηνίας, κ.
Η. Σταυρόπουλου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170804/13.2.2014).
Την από 12.2.2014 επιστολή του Συλλόγου «Αδελφότης των απανταχού Καλλιρροϊτών
Μεσσηνίας – Ο Αγιος ∆ηµήτριος» µε πίνακα /καταλόγου υπογραφών των κατοίκων των
∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων Καλλιρρόης, Κωσταντίνων κ.α. (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170788/
12.2.2014).
Το µε Α.Π. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΜΤΕ/40376/4987/17.2.2014 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης
Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού (Α.Π.
ΕΥΠΕ: 171224/28.2.2014) προς τη Γ∆ΑΠΚ του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Το µε Α.Π. οικ. 170899/18.2.2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάστηκε
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σχετική αλληλογραφία επί της ΜΠΕ του έργου.
Την µε Α.Π. 12239/1070/21.2.2014 Πράξη χαρακτηρισµού έκτασης του ∆ασαρχείου
Καλαµάτας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου
(Α.Π. ΕΥΠΕ: 171316/7.3.2014).
Το µε Α.Π. οικ. 171126/25.2.2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάστηκε
η ΜΠΕ του έργου στη ∆/νση Υδάτων ∆υτικής Ελλάδας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου , ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και στη ∆/νση Υδάτων της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής.
Το µε Α.Π. Φ.542/132/50/184651 Σ.0537/27.2.2014 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού (Α.Π. ΕΥΠΕ: 171287/5.3.2014), στο οποίο αναφέρεται ότι δεν έχει αντίρρηση για
το έργο.
Το από 9.3.2014 έγγραφο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου «Απανταχού
Κωνσταντιναίων – Ο Άγιος Κωνσταντίνος» (Α.Π. ΕΥΠΕ: 171425/11.3.2014), µε το οποίο
υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ «Βίντεο – Ντοκουµέντο σχετικά µε το ζήτηµα της
Ολοκήρωµένης ∆ιαχείρισης απορριµµάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου µε Σ∆ΙΤ».
Την από 14.3.2014 Εξώδικη διαµαρτυρία, πρόσκληση, δήλωση και γνωστοποίηση µε
επιφύλαξη δικαιωµάτων: α) του Σωµατείου µε την επωνυµία «Αδελφότης των απανταχού
Καλιρροϊτών Μεσσηνίας – Ο Άγιος ∆ηµήτριος», β) του Σωµατείου µε την επωνυµία
«Σύλλογος των απανταχού Πολιχναίων Μεσσηνίας – Οι Άγιοι Ταξιάρχες», γ) του
Σωµατείου µε την επωνυµία «Σύλλογος των απανταχού Κωνσταντιναίων – Ο Άγιος
Κωνσταντίνος», και δ) του Σωµατείου µε την επωνυµία «Πολιτιστικός σύλλογος
Βασιλικαίων – Η Αγία Τριάδα». (Α.Π. ΕΥΠΕ: 171569/18.3.2014).
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145. Το µε Α.Π. 34720/1821/17.3.2014 έγγραφο της ∆/νσης Συντονισµού και Επιθεώρησης
∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α.Π.
ΕΥΠΕ: 171690/26.3.2014) προς τη ∆/νση Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυµών και Θήρας του
ΥΠΕΚΑ.
146. Το µε Α.Π. 1482/28.3.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού ΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ:
171887/3.4.2014), µε συνηµµένο το από 7.3.2014 υπόµνηµα της Αγωνιστικής
Συνεργασίας Πελοποννήσου, του «∆ικτύου Ενεργών Πολιτών Καλαµάτας» και της
«Μαντινειακής Συµπολιτείας».
147. Το µε Α.Π. 1993/1.4.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού ΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ:
171907/3.4.2014), µε συνηµµένο: α) το από 27.3.2014 έγγραφο του Νοµικού Γραφείου
της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού και β) την εξώδικη διαµαρτυρία, πρόσκληση,
δήλωση και γνωστοποίηση µε επιφύλαξη δικαιωµάτων του Σωµατείου µε την επωνυµία
«Αδελφότης των απανταχού Καλιρροϊτών Μεσσηνίας» κ.α.
148. Την
µε
Α.Π.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ40/70220/43200/4346/1750/1.4.2014
Απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού (Α.Π. ΕΥΠΕ: 172061/9.4.2014, και
172487/6.5.2014) «Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου: Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Απορριµµάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου µε Σ∆ΙΤ».
149. Το µε Α.Π. 23758/7508/3.4.2014 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
(Α.Π. ΕΥΠΕ: 172050/9.4.2014), το οποίο αφορά σε υποβολή συµπληρωµατικών
στοιχείων σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο µε Α.Π. οικ. 4475/265/28.1.2014 έγγραφο
του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ.
150. Το µε Α.Π. 23825/7532/3.4.2014 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Περιφέρειας
Πελοποννήσου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 172005/8.4.2014 και 172049/9.4.2014 και 172139/
14.4.2014), µε το οποίο υποβλήθηκε Τεύχος Υδρογεωλογικής Μελέτης της περιοχής
εγκατάστασης ΜΕΑ και ΧΥΤΥ της θέσης ∆Ε3.1.
151. Το µε Α.Π. 1877/3.4.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού ΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ: 172040/
9.4.2014).
152. Το µε Α.Π. Φ.916/74/64/392766/Σ.494/4.4.2014 έγγραφο της ∆/νσης Υποδοµής/2ο του
Γενικού Επιτελείου Στρατού - ΓΕΣ (Α.Π. ΕΥΠΕ: 172129/14.4.2014), µε τη θετική
γνωµοδότηση του επί της ΜΠΕ του έργου.
153. Το µε 14971/4.4.2014 έγγραφο της ∆/νσης Νοµοθετικού Έργου του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ:
172023/9.4.2014), µε συνηµµένη την εξώδικη διαµαρτυρία, πρόσκληση, δήλωση και
γνωστοποίηση µε επιφύλαξη δικαιωµάτων α) του Σωµατείου µε την επωνυµία
«Αδελφότης των απανταχού Καλιρροϊτών Μεσσηνίας – Ο Άγιος ∆ηµήτριος», β) του
Σωµατείου µε την επωνυµία «Σύλλογος των απανταχού Πολιχναίων Μεσσηνίας – Οι Άγιοι
Ταξιάρχες», γ) του Σωµατείου µε την επωνυµία «Σύλλογος των απανταχού
Κωνσταντιναίων – Ο Άγιος Κωνσταντίνος», και δ) του Σωµατείου µε την επωνυµία
«Πολιτιστικός σύλλογος Βασιλικαίων – Η Αγία Τριάδα».
154. Το από 8.4.2014 ηλεκτρονικό ταχυδροµείο της Γραµµατείας Υπουργού ΠΕΚΑ (Α.Π.
ΕΥΠΕ: 172073/9.4.2014), µε προωθηµένο µήνυµα του Συλλόγου Κωνσταντιναίων.
155. Το από 15.4.2014 έγγραφο του ∆ηµοτικού Σύµβουλου ∆ήµου Οιχαλίας κ. Η.
Σταυρόπουλου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 172226/16.4.2014).
156. Το µε Α.Π. οικ. 172187/15.4.2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάστηκε
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σχετική αλληλογραφία επί της ΜΠΕ του έργου.
157. Το µε Α.Π. οικ. 172205/15.4.2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ, µε το οποίο διαβιβάστηκε τεύχος
Υδρογεωλογικής Μελέτης της περιοχής εγκατάστασης ΜΕΑ και ΧΥΤΥ της 3ης
υποενότητας (θέση 3.1) προς τη ∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής και Υγιεινής
Περιβάλλοντος του Υπ. Υγείας, τη ∆/νση Υδάτων Πελοποννήσου και τις Υπηρεσίες της
Περιφέρειας Πελοποννήσου: Περιφερειακό Συµβούλιο, ∆/νση ΠΕΧΩΣ, και Τµήµατα
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας των ΠΕ Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας
και Μεσσηνίας.
158. Το µε Α.Π. 30301/10224/15.4.2014 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
(Α.Π. ΕΥΠΕ: 172211/16.4.2014), το οποίο αφορά σε απαντητικό υπόµνηµα σε σχετική
αλληλογραφία που διαβιβάστηκε στο στάδιο διαβούλευσης του έργου.
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159. Το από Φ.100.2/4/275233 Σ. 1569/22.4.2014 έγγραφο του Τµήµατος Εθνικής Υποδοµής
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (Α.Π. ΕΥΠΕ: 172554/8.5.2014), στο οποίο
αναφέρεται ότι δεν έχει αντίρρηση για το έργο.
160. Το από 28.4.2014 έγγραφο του κ. Γ. Αλεξόπουλου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 172313/28.4.2014).
161. Το µε Α.Π. 56563/2253/6.5.2014 έγγραφο της ∆/νσης Υδάτων ∆υτικής Ελλάδας της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α.Π. ΕΥΠΕ:
172621/13.5.2014) προς τη ∆/νση Υδάτων Πελοποννήσου.
162. Το µε Α.Π. 31364/2116/6.5.2014 έγγραφο του ∆ασαρχείου Κορίνθου της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
163. Την από 9.5.2014 Εξώδικη Γνωστοποίηση, Πρόσκληση, ∆ήλωση µε Επιφύλαξη
∆ικαιωµάτων του Π. Μπούρκουλα, ως Προέδρου του Σωµατείου µε την επωνυµία
«Αδελφότης των απανταχού Καλλιρροϊτών Μεσσηνίας – Ο Άγιος ∆ηµήτριος» κ.α. (Α.Π.
ΕΥΠΕ: 172592/9.5.2014), µε συνηµµένη µηνυτήρια αναφορά.
164. Το µε Α.Π. 36846/12332/12.5.2014 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
(Α.Π. 172682/15.5.2014), στο οποίο διευκρινίζεται ότι οι σωστές συντεταγµένες των
προτεινόµενων γηπέδων είναι οι αναφερόµενες στα τοπογραφικά διαγράµµατα που
συνοδεύουν τη ΜΠΕ.
165. Το µε 36707/12305/12.5.2014 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
(Α.Π. ΕΥΠΕ: 172661/14.5.2014), µε το οποίο υποβλήθησαν συµπληρωµατικά στοιχεία
που αφορούν στο αντικείµενο γνωµοδότησης του Τµήµατος Προστασίας Περιβάλλοντος
από Εξωγεωργικές ∆ραστηριότητες της ∆/νσης Χωροταξίας και Προστασίας
Περιβάλλοντος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
166. Την από 12.5.2014 Εξώδικη Γνωστοποίηση, Πρόσκληση, ∆ήλωση µε Επιφύλαξη
∆ικαιωµάτων του Π. Μπούρκουλα, ως Προέδρου του Σωµατείου µε την επωνυµία
«Αδελφότης των απανταχού Καλλιρροϊτών Μεσσηνίας – Ο Άγιος ∆ηµήτριος» κ.α. (Α.Π.
ΕΥΠΕ: 172663/14.5.2014), µε συνηµµένη µηνυτήρια αναφορά.
167. Το µε Α.Π. 40752/2361/20.5.2014 έγγραφο της ∆/νσης Υδάτων Πελοποννήσου της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α.Π. ΕΥΠΕ:
172756/21.5.2014 και 172957/30.5.2014), µε τη θετική υπό όρους γνωµοδότησης της επί
της ΜΠΕ (επί της υδρολογικής µελέτης) στη θέση ∆Ε3.1 του ΜΕΑ – ΧΥΤΥ.
168. Το από 26.5.2014 έγγραφο του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Παλαιοχούνης «Η
Ανάληψις» (Α.Π. ΕΥΠΕ: 172909/28.5.2014) µε συνηµµένα σύνοψη τεχνικής έκθεσης –
ένστασης.
169. Το µε Α.Π. 110034/1529/29.5.2014 έγγραφο της ∆/νσης Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυµών και
Θήρας του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ: 172930/29.5.2014 και 173095/6.6.2014), µε τη θετική
υπό όρους γνωµοδότηση της επί της ΜΠΕ.
170. Την από 30.5.2014 Υπόµνηση της κ. Γ. Βίγλα (Α.Π. ΕΥΠΕ: 172966/30.5.2014).
171. Την από 2.6.2014 ορθή επανάληψη του µε Α.Π. 40752/2361/20.5.2014 έγγραφο της
∆/νσης Υδάτων Πελοποννήσου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 173170/11.6.2014).
172. Το από 4.6.2014 έγγραφο του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Παλαιόχουνης «Η
Ανάληψις» (Α.Π. ΕΥΠΕ: 173093/6.6.2014).
173. Το µε Α.Π. 43758/14379/6.6.2014 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας
Πελοποννήσου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 173196/12.6.2014), το οποίο αφορά σε απαντητικό
υπόµνηµα σε σχετική αλληλογραφία που διαβιβάστηκε στο στάδιο διαβούλευσης του
έργου.
174. Το µε Α.Π. 42816/14074/6.6.2014 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας
Πελοποννήσου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 173189/12.6.2014), το οποίο στη διαβίβαση των εκδοθεισών
Πράξεων Χαρακτηρισµού για τις προτεινόµενες θέσεις του έργου.
175. Το µε Α.Π. 6894/6.6.2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ
Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 173248/16.6.2014).
176. Το µε Α.Π. 47771/15621/24.6.2014 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
(Α.Π. ΕΥΠΕ: 173389/25.6.2014), υποβολής υποµνήµατος που αφορά σε διευκρινίσεις επί
του περιεχοµένου εγγράφου του Συλλόγου Απανταχού Κωνσταντιναίων.
177. Το µε Α.Π. οικ. 173413/25.6.2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ προς τον κ. Η.
Σταυρόπουλο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο Οιχαλίας.
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178. Το µε Α.Π. οικ. 173414/25.6.2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ προς τον κ. Α. Μπολοβή.
179. Το µε Α.Π. 1529/27.6.2014 έγγραφο της ∆/νσης Χωροταξίας και Προστασίας
Περιβάλλοντος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Α.Π. ΕΥΠΕ: 173499/
30.6.2014), µε τη θετική της γνώµη επί της ΜΠΕ.
180. Το µε Α.Π. 49241/16054/27.6.2014 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
(Α.Π. ΕΥΠΕ: 173484/27.6.2014), µε το οποίο υποβλήθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία.
181. Το γεγονός ότι, λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία που κατατέθηκε ο φάκελος της ΜΠΕ
του έργου του θέµατος στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170967/08.10.2013), ισχύουν τα
αναφερόµενα στο άρθρο 60 (µεταβατικές διατάξεις) της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013
(ΦΕΚ 1450 Β’), δηλ. ότι ο καθορισµός πλαισίου κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για την
ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από
βιοµηχανικές δραστηριότητες σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ
(IPPC) θα εφαρµοστεί από τις 7.1.2014.

Αποφασίζουµε
Την έγκριση περιβαλλοντικών όρων νέου έργου – δραστηριότητας: «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση
Απορριµµάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου µε Σ∆ΙΤ», της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. Η εφαρµογή των
περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του
έργου και βαρύνει το φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας αυτού που είναι η Περιφέρεια
Πελοποννήσου καθώς και κάθε κατά νόµο υπόχρεο (εφεξής «φορέας του έργου»).
Το έργο αφορά στους Νοµούς Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας
και Ιονίου.
1. Περιγραφή έργου ή δραστηριότητας
1.1.
Συνοπτική Περιγραφή έργου
1.1.1. Γενικά στοιχεία του έργου
Το προτεινόµενο έργο αφορά στην κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία των Εγκαταστάσεων
Μεταφόρτωσης, Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης των Αστικών Στερεών Απορριµµάτων, που
προβλέπεται να κατασκευασθούν και να λειτουργούν για την εξυπηρέτηση της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύµφωνα µε το Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) διακρίνεται σε τρεις (3) Υποενότητες – ∆ιαχειριστικές Ενότητες.
Οι 3 υποενότητες, οι Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) και οι ∆ήµοι παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα:
Υποενότητα
1η
2η
3η

Περιφερειακή Ενότητα
Κορινθίας
Αργολίδας
Αρκαδίας

∆ήµοι
Το σύνολο
Το σύνολο
Τρίπολης, Β. Κυνουρίας, Ν. Κυνουρίας

Μεσσηνίας
Αρκαδίας
Λακωνίας

Το σύνολο
Μεγαλόπολης, Γορτυνίας
Το σύνολο

Σε κάθε Υποενότητα περιλαµβάνονται Μονάδες Ολοκληρωµένων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων (ΟΣ∆Α) και Μονάδες Μεταβατικής ∆ιαχείρισης.
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Συνολικά, στο πλαίσιο του έργου και στο σύνολο των Υποενοτήτων – ∆ιαχειριστικών Ενοτήτων
προτείνονται τα παρακάτω έργα:
• Τρεις (3) Μονάδες ΟΣ∆Α και ειδικότερα:
- Τρεις (3) Μονάδες Επεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΕΑ)
- Τρεις (3) Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ)
- ∆ύο (2) Σταθµοί Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ)
• Τρεις (3) Μονάδες Μεταβατικής ∆ιαχείρισης (ΜΜ∆), οι οποίες θα λειτουργήσουν µέχρι
την ολοκλήρωση των ΟΣ∆Α
Τα προτεινόµενα έργα στο σύνολό τους εξασφαλίζουν την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των
Απορριµµάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και χαρακτηρίζονται από κατασκευαστική και
λειτουργική συνέργεια και διασύνδεση.
1.1.2. Χαρακτηριστικά – Θέση Έργων
1.1.2.1

1η Υποενότητα

Η θέση που πρόκειται να χωροθετηθούν οι Μονάδες Ολοκληρωµένων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων (ΟΣ∆Α), που αφορούν στη ΜΕΑ – ΧΥΤΥ της 1ης Υποενότητας, διοικητικά υπάγεται
στη ∆ηµοτική Ενότητα (∆Ε) Βαλτετσίου, του ∆ήµου Τρίπολης. Βρίσκεται βόρεια του οικισµού
Παλαιοχούνη, σε ευθεία απόσταση 550 m. Η εξεταζόµενη θέση βρίσκεται ανατολικά της πόλης
της Μεγαλόπολης σε απόσταση 5 Km περίπου.
1.1.2.1.1 ΜΕΑ – ΧΥΤΥ της 1ης Υποενότητας
Τα προτεινόµενα έργα ΜΕΑ – ΧΥΤΥ συνολικής επιφάνειας γηπέδου 312 στρεµµάτων περίπου
αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία:
1.1.2.1.1.1 Μιας µονάδας µηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας σύµµεικτων αστικών
αποβλήτων δυναµικότητας 105.000 tn/έτος, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα
πλήρους επεξεργασίας του συνόλου των συµβατικών αποβλήτων των
Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας και Αργολίδας και των ∆ήµων Τρίπολης,
Βόρειας Κυνουρίας και Νότιας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και
1.1.2.1.1.2 Ενός (1) Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ), για τη διάθεση των
υπολειµµάτων συνολικής ωφέλιµης χωρητικότητας 1.975.000 m3 περίπου.
Η διαχείριση των προδιαλεγµένων οργανικών της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα γίνεται στην
ΜΕΑ της 1ης Υποενότητας. Επιπρόσθετα, στο τµήµα µηχανικής διαλογής της ΜΕΑ της 1ης
υποενότητας, θα υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω διαχωρισµού του ενδιάµεσου κλάσµατος (2D
κλάσµα) σε επιµέρους ρεύµατα (π.χ. φιλµ, πλαστικό, είδη χαρτιού).
1.1.2.1.1.3 Παραγωγική διαδικασία ΜΕΑ
Η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) αποτελείται από τις επιµέρους µονάδες:
Μηχανικής Επεξεργασίας (ΜΜΕ), Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ), Μηχανικής Επεξεργασίας
Κοµπόστ (ραφιναρία).
Συνοπτικά τα τµήµατα από τα οποία απαρτίζεται η ΜΕΑ είναι τα ακόλουθα:
 Έλεγχος και ζύγιση των εισερχοµένων και εξερχόµενων οχηµάτων
 Υποδοχή και προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων
 Μηχανική ∆ιαλογή και χειροδιαλογή
 Αναερόβια Χώνευση
 Κοµποστοποίηση – Ωρίµανση
 Ραφιναρία
 Τελική Αποθήκευση
 Αξιοποίηση παραγόµενου βιοαερίου
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1.1.2.1.1.4 Οι τεχνικές παρεµβάσεις και εργασίες για την κατασκευή και λειτουργία του ΧΥΤΥ
αφορούν:
 Χωµατουργικές εργασίες
 Έργα στεγανοποίησης
 Έργα διαχείρισης στραγγισµάτων
 Έργα διαχείρισης βιοαερίου
 Έργα διαχείρισης οµβρίων
 Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
1.1.2.1.1.5 Συνοπτικά, τα βασικά έργα υποδοµής που απαιτούνται για την εγκατάσταση της
ΜΕΑ - ΧΥΤΥ συνοψίζονται ως ακολούθως:
 Πύλη εισόδου – εξόδου, οικίσκος ελέγχου, γεφυροπλάστιγγες ζύγισης
 Χώρος στάθµευσης
 Κτίριο ∆ιοίκησης
 Κτίριο Συντήρησης Οχηµάτων
 Κτίρια παραγωγικών διαδικασιών (υποδοχή και µηχανική επεξεργασία, κτίριο
αναερόβιας χώνευσης, κτίριο ραφιναρίας)
 Χώρος κοµποστοποίησης
 Πλατεία Ωρίµανσης
 Χώρος αξιοποίησης βιοαερίου
 Έργα αντιρρύπανσης (βιόφιλτρο, σακόφιλτρο, πλυντηρίδες)
 Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων η οποία διαθέτει τριτοβάθµια
επεξεργασία
 Περίφραξη, περιµετρική δενδροφύτευση και αντιπυρική ζώνη
 Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας
 ∆ίκτυο ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης και αντίστοιχες δεξαµενές
 Εσωτερική οδοποιία για την πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του έργου
 Χώροι πρασίνου
1.1.2.1.1.6 Έργα βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης του υφιστάµενου χωµατόδροµου για την
τελική πρόσβαση στο έργο, µήκους 0,5 Km περίπου, που ξεκινάει από την παλαιά
Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαµάτας. Κοντά στην περιοχή εισόδου της ΜΕΑ/ΧΥΤΥ µε την οδό
πρόσβασης απαιτούνται έργα διαπλάτυνσης-ασφαλτοστρώσεις για την ασφαλή
κίνηση των οχηµάτων στο χώρο.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εξυπηρετούµενης περιοχής, µέχρι την
ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων θα αξιοποιηθούν τµήµατα της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ κατά
την περίοδο των υπηρεσιών µεταβατικής διαχείρισης.
1.1.2.1.2 Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ)
1.1.2.1.2.1 ΣΜΑ Κορινθίας
Η θέση που πρόκειται να χωροθετηθούν οι εγκαταστάσεις του ΣΜΑ Κορινθίας υπάγεται
διοικητικά στη ∆Ε Τενέας του ∆ήµου Κορινθίων. Βρίσκεται βορειοανατολικά του οικισµού
Σπαθοβούνι σε ευθεία απόσταση 2,6 Km.
Ο ΣΜΑ έχει δυναµικότητα 50.000 tn/έτος και θα εξυπηρετεί την ΠΕ Κορινθίας. Η συνολική
επιφάνεια του γηπέδου είναι 13,4 στρέµµατα περίπου. Η πρόσβαση στο χώρο του ΣΜΑ
εξασφαλίζεται µε τη χρήση υφιστάµενης οδοποιίας.
1.1.2.1.2.2 ΣΜΑ Αργολίδας
Η θέση χωροθέτησης των εγκαταστάσεων του ΣΜΑ Αργολίδας υπάγεται διοικητικά στη
∆ηµοτική Ενότητα Νέας Κίου του ∆ήµου Άργους Μυκηνών. Βρίσκεται βορειοδυτικά του
Ναυπλίου σε ευθεία απόσταση 1,9 Km και νοτιοδυτικά του οικισµού Αργολικού στα 2 Km
περίπου.
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Ο ΣΜΑ Αργολίδας έχει δυναµικότητα 34.000 tn/έτος και θα εξυπηρετεί την ΠΕ Αργολίδας. Η
συνολική επιφάνεια του γηπέδου είναι 6,95 στρέµµατα περίπου. Για την τελική πρόσβαση στο
ΣΜΑ Αργολίδας απαιτούνται έργα βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης του υφιστάµενου
χωµατόδροµου, µήκους 0,33 Km περίπου, που ξεκινάει από τοπικό οδικό δίκτυο το οποίο
βρίσκεται σε απόσταση 0,75 Km από την οδό Ναυπλίου Νέας Κίου.
1.1.2.1.2.3 Βασικά χαρακτηριστικά των ΣΜΑ
Οι ΣΜΑ θα είναι κινητού τύπου, δηλαδή η «συµπίεση» των απορριµµάτων θα γίνεται χωρίς τη
µεσολάβηση παγίων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων συµπίεσης, αλλά µε την απ’
ευθείας εκφόρτωση και συµπίεση τους σε ειδικά ηµιρυµουλκούµενα οχήµατα (συρµοί) τα οποία
φέρουν ενσωµατωµένο σύστηµα συµπίεσης. Η µεταφόρτωση θα γίνεται µέσω µεταλλικής
χοάνης στα κοντέϊνερς, τα οποία θα αποµακρύνονται από τον χώρο µε ελκυστήρα (τράκτορα).
Τα βασικά έργα υποδοµής που θα κατασκευασθούν σε κάθε ΣΜΑ είναι τα ακόλουθα:
• Έργα οδοποιίας πρόσβασης
• ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου
• ∆ίκτυο Ηλεκτροδότησης και πυρόσβεσης
• Περίφραξη του χώρου - Πύλη εισόδου
• Περιµετρική δενδροφύτευση
• Κτίριο Ελέγχου
• Γεφυροπλάστιγγα ζύγισης.
• ∆ίκτυο εσωτερικής οδοποιίας.
• Έργα αρχιτεκτονικών διαµορφώσεων και λοιπά έργα Πολιτικού Μηχανικού.
• Λοιπά απαιτούµενα έργα (Η/Μ αυτοµατισµοί, εξοπλισµός κ.λπ.).
1.1.2.2

2η Υποενότητα

Η θέση που πρόκειται να χωροθετηθούν οι Μονάδες Ολοκληρωµένων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων (ΟΣ∆Α), που αφορούν στις εγκαταστάσεις της ΜΕΑ – ΧΥΤΥ της 2ης Υποενότητας,
υπάγεται διοικητικά στη ∆ηµοτική Ενότητα Μελιγαλά του ∆ήµου Οιχαλίας. Οι εγκαταστάσεις
βρίσκονται δυτικά του οικισµού Καλλιρόη σε ευθεία απόσταση 650 m και ανατολικά του οικισµού
Βασιλικού σε απόσταση 1,3 Km περίπου.
1.1.2.2.1

ΜΕΑ – ΧΥΤΥ της 2ης Υποενότητας

Τα προτεινόµενα έργα ΜΕΑ – ΧΥΤΥ συνολικής επιφάνειας γηπέδου 106 στρεµµάτων περίπου
αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία:
1.1.2.2.1.1 Μιας µονάδας µηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας σύµµεικτων αστικών
αποβλήτων δυναµικότητας 65.000 tn/έτος, η οποία θα προβλέπει τη δυνατότητα
πλήρους επεξεργασίας του συνόλου των συµβατικών αποβλήτων Περιφερειακής
Ενότητας Μεσσηνίας και των ∆ήµων Μεγαλόπολης και Γορτυνίας της Περιφερειακής
Ενότητας Αρκαδίας και
1.1.2.2.1.2 Ενός (1) Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ), για τη διάθεση των
υπολειµµάτων συνολικής ωφέλιµης χωρητικότητας 1.240.000 m3 περίπου.
1.1.2.2.1.3 Παραγωγική διαδικασία ΜΕΑ
Η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) αποτελείται από τις επιµέρους µονάδες:
Μηχανικής Επεξεργασίας (ΜΜΕ), Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ), Μηχανικής Επεξεργασίας
Κοµπόστ (ραφιναρία).
Συνοπτικά τα τµήµατα από τα οποία απαρτίζεται η ΜΕΑ είναι τα ακόλουθα:
 Έλεγχος και ζύγιση των εισερχοµένων και εξερχόµενων οχηµάτων
 Υποδοχή και προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων
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Μηχανική ∆ιαλογή και χειροδιαλογή
Αναερόβια Χώνευση
Κοµποστοποίηση – Ωρίµανση
Ραφιναρία
Τελική Αποθήκευση
Αξιοποίηση παραγόµενου βιοαερίου

1.1.2.2.1.4 Οι τεχνικές παρεµβάσεις και εργασίες για την κατασκευή και λειτουργία του ΧΥΤΥ
αφορούν:
 Χωµατουργικές εργασίες
 Έργα στεγανοποίησης
 Έργα διαχείρισης στραγγισµάτων
 Έργα διαχείρισης βιοαερίου
 Έργα διαχείρισης οµβρίων
 Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
1.1.2.2.1.5 Συνοπτικά, τα βασικά έργα υποδοµής που απαιτούνται για την εγκατάσταση της
ΜΕΑ - ΧΥΤΥ συνοψίζονται ακολούθως:
 πύλες εισόδου – εξόδου για τις επιµέρους εγκαταστάσεις
 οικίσκος ελέγχου στην είσοδο της ΜΕΑ
 γεφυροπλάστιγγες εισόδου – εξόδου στη ΜΕΑ
 Κτίριο ∆ιοίκησης
 Κτίριο Συντήρησης Οχηµάτων
 Κτίρια παραγωγικών διαδικασιών (υποδοχή και µηχανική επεξεργασία, κτίριο
αναερόβιας χώνευσης, κτίριο ραφιναρίας)
 Χώρος κοµποστοποίησης
 Πλατεία Ωρίµανσης
 Χώρος αξιοποίησης βιοαερίου
 Έργα αντιρρύπανσης (βιόφιλτρο, σακόφιλτρο, πλυντηρίδες)
 Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων η οποία διαθέτει τριτοβάθµια
επεξεργασία
 Περίφραξη, περιµετρική δενδροφύτευση και αντιπυρική ζώνη
 Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας
 ∆ίκτυο ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης και δεξαµενή ύδρευσης, άρδευσης και
πυρόσβεσης
 εσωτερική οδοποιία που εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του
έργου
 Χώροι πρασίνου
1.1.2.2.1.6 Έργα βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης του υφιστάµενου χωµατόδροµου για την
πρόσβαση στην περιοχή του έργου, µήκους 0,5 Km περίπου, που ξεκινάει από την
Ενωτική Τσακώνας - Κυπαρισσίας και οδηγεί στο γήπεδο των εγκαταστάσεων.
Κοντά στην περιοχή εισόδου του ΧΥΤΥ µε την οδό πρόσβασης απαιτούνται έργα
διαπλάτυνσης - ασφαλτόστρωσης για την ασφαλή κίνηση των οχηµάτων στο χώρο.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εξυπηρετούµενης περιοχής, µέχρι την
ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων θα αξιοποιηθούν τµήµατα της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ κατά
την περίοδο των υπηρεσιών µεταβατικής διαχείρισης.
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1.1.2.3

3η Υποενότητα

Η θέση χωροθέτησης των Μονάδων Ολοκληρωµένων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
(ΟΣ∆Α), που αφορούν στη ΜΕΑ-ΧΥΤΥ της 3ης Υποενότητας, υπάγεται διοικητικά στη ∆ηµοτική
Ενότητα Σκάλας του ∆ήµου Ευρώτα. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται νοτιοδυτικά του οικισµού
Αµπελοχώρι σε ευθεία απόσταση 3,1 Km περίπου, και βορειοδυτικά της πόλης της Σκάλας στα
3,7 Km περίπου.
1.1.2.3.1

ΜΕΑ – ΧΥΤΥ της 3ης Υποενότητας

Τα προτεινόµενα έργα ΜΕΑ – ΧΥΤΥ, συνολικής επιφάνειας γηπέδου 136 στρεµµάτων περίπου
αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία:
1.1.2.3.1.1 Μιας µονάδας µηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας σύµµεικτων αστικών
αποβλήτων δυναµικότητας 30.000 tn/έτος, η οποία θα προβλέπει τη δυνατότητα
πλήρους επεξεργασίας του συνόλου των συµβατικών αποβλήτων Περιφερειακής
Ενότητας Λακωνίας και
1.1.2.3.1.2 Ενός (1) Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ), για τη διάθεση των
υπολειµµάτων συνολικής ωφέλιµης χωρητικότητας 565.000 m3 περίπου.
1.1.2.3.1.3 Παραγωγική διαδικασία ΜΕΑ
Η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) αποτελείται από τις επιµέρους µονάδες:
Μηχανικής Επεξεργασίας (ΜΜΕ), Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ), Μηχανικής Επεξεργασίας
Κοµπόστ (ραφιναρία).
Συνοπτικά τα τµήµατα από τα οποία απαρτίζεται η ΜΕΑ είναι τα ακόλουθα:
 Έλεγχος και ζύγιση των εισερχοµένων και εξερχόµενων οχηµάτων
 Υποδοχή και προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων
 Μηχανική ∆ιαλογή και χειροδιαλογή
 Αναερόβια Χώνευση
 Κοµποστοποίηση – Ωρίµανση
 Ραφιναρία
 Τελική Αποθήκευση
 Αξιοποίηση παραγόµενου βιοαερίου
1.1.2.3.1.4 Οι τεχνικές παρεµβάσεις και εργασίες για την κατασκευή και λειτουργία του ΧΥΤΥ
αφορούν:
• Χωµατουργικές εργασίες
• Έργα στεγανοποίησης
• Έργα διαχείρισης στραγγισµάτων
• Έργα διαχείρισης βιοαερίου
• Έργα διαχείρισης οµβρίων
• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
1.1.2.3.1.5Συνοπτικά τα βασικά έργα υποδοµής που απαιτούνται για την εγκατάσταση της ΜΕΑ
- ΧΥΤΥ συνοψίζονται ακολούθως:
 πύλη εισόδου – εξόδου ΜΕΑ
 πύλη εισόδου – εξόδου ΧΥΤΥ
 χώρος στάθµευσης
 οικίσκος ελέγχου ΜΕΑ και ΧΥΤΥ
 γεφυροπλάστιγγες εισόδου – εξόδου στη ΜΕΑ
 Κτίριο ∆ιοίκησης
 Κτίριο Συντήρησης Οχηµάτων
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 Κτίρια παραγωγικών διαδικασιών (υποδοχή και µηχανική επεξεργασία, κτίριο
αναερόβιας χώνευσης, κτίριο ραφιναρίας)
 Χώρος κοµποστοποίησης
 Πλατεία Ωρίµανσης
 Χώρος αξιοποίησης βιοαερίου
 Έργα αντιρρύπανσης (βιόφιλτρο, σακόφιλτρο, πλυντηρίδες)
 Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων η οποία διαθέτει τριτοβάθµια
επεξεργασία
 Περίφραξη, περιµετρική δενδροφύτευση και αντιπυρική ζώνη
 Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας
 ∆ίκτυο ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης και δεξαµενή ύδρευσης / άρδευσης /
πυρόσβεσης
 εσωτερική οδοποιία που εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του
έργου
 Χώροι πρασίνου
1.1.2.3.1.6Έργα βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης του υφιστάµενου χωµατόδροµου για την
πρόσβαση στο έργο, µήκους 4,65 Km περίπου, που ξεκινάει από την Ε.Ο.
Μονεµβασιάς - Κροκεών και οδηγεί στο γήπεδο των εγκαταστάσεων. Κοντά στην
περιοχή εισόδου του ΧΥΤΥ µε την οδό πρόσβασης απαιτούνται έργα διαπλάτυνσηςασφαλτόστρωσης για την ασφαλή κίνηση των οχηµάτων στο χώρο.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εξυπηρετούµενης περιοχής, µέχρι την
ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων θα αξιοποιηθούν τµήµατα της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ κατά
την περίοδο των υπηρεσιών µεταβατικής διαχείρισης.
1.1.2.4

Συνοπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προτεινόµενου έργου παρουσιάζονται συνοπτικά στον
παρακάτω πίνακα:
1η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ
Εξυπηρετούµενη
Περιοχή

Συνολικά
Ανά
Υποενότητα

Εξυπηρετούµενος
Συνολικά
Πληθυσµός
Ανά
(µόνιµοι κάτοικοι Υποενότητα
(απογραφή 2011)
Είδος Αποβλήτων

2η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ

3η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ

Το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου (1η, 2η , 3η Υποενότητα)
Περιφερειακές
Ενότητες Κορινθίας,
Αργολίδας και ∆ήµοι
Τρίπολης, Β. και Ν.
Κυνουρίας

Περιφερειακή
Ενότητα Μεσσηνίας
και ∆ήµοι
Μεγαλόπολης και
Γορτυνίας
577. 903

Περιφερειακή
Ενότητα Λακωνίας

308.015

180.750

89.138

- Αστικά στερεά απόβλητα από ιδιωτικές ή εµπορικές χρήσεις τα
οποία παράγονται στην Εξυπηρετούµενη Περιοχή και τα οποία δεν
έχουν υποστεί προηγούµενη επεξεργασία (είναι δηλαδή Σύµµεικτα
µετά από ∆ιαλογή στην Πηγή).
Οργανικά αστικά στερεά απόβλητα από χωριστό σύστηµα διαλογής
αποβλήτων καθώς και τυχόν υπολείµµατα από επεξεργασία σε
Κ∆ΑΥ (Κέντρα ∆ιαλογής Ανάκτησης Υλικών)
3
-~1.975.000
υπολείµµατα
σε m
Κ∆ΑΥ
(Κέντρα
∆ιαλογής
m3 από επεξεργασία
~ 1.240.000
~ 565.000
m3

Συνολική Χωρητικότητα ΧΥΤΥ
Μέγιστη ∆υναµικότητα ΜΕΑ

105.000 tn/έτος

65.000 tn/έτος

30.000 tn/έτος
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Τουλάχιστον 27 έτη και 5 µήνες

∆ιάρκεια λειτουργίας έργων
Έκταση συνολικού οικοπέδου
ΟΣ∆Α (στρέµµατα)
Έκταση οικοπέδου ΣΜΑ
Κορινθίας (στρέµµατα)
Έκταση οικοπέδου ΣΜΑ
Αργολίδας (στρέµµατα)

~ 312

~ 107

~ 136

~ 13,4

-

-

~ 6,95

-

-

1.1.3. Εισερχόµενα απόβλητα στις εγκαταστάσεις ΜΕΑ - ΧΥΤΥ
Σε κάθε έργο θα εισέρχονται αστικά στερεά απόβλητα, τα οποία παράγονται στην
εξυπηρετούµενη περιοχή και τα οποία δεν έχουν υποστεί προηγούµενη επεξεργασία.
Ειδικότερα:
α) Αστικά στερεά απόβλητα από ιδιωτικές ή εµπορικές χρήσεις τα οποία παράγονται στην
Εξυπηρετούµενη Περιοχή και τα οποία δεν έχουν υποστεί προηγούµενη επεξεργασία (είναι
δηλαδή Σύµµεικτα µετά από ∆ιαλογή στην Πηγή),
β) Οργανικά αστικά στερεά απόβλητα από χωριστό σύστηµα διαλογής αποβλήτων καθώς και
τυχόν υπολείµµατα από επεξεργασία σε Κ∆ΑΥ (Κέντρα ∆ιαλογής Ανάκτησης Υλικών).
Τα αστικά στερεά απόβλητα τα οποία επιτρέπεται να γίνουν αποδεκτά στις Μονάδες του έργου,
βάσει ΕΚΑ είναι τα ακόλουθα:

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΚΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
03. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑ∆ΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
03 01 απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταµπλάδων και
επίπλων
03 01 01 απόβλητα φλοιών και φελλών
03 01 05 πριονίδι, ξέσµατα, αποκοµµένα τεµάχια, κατάλοιπα ξυλείας, µοριοσανίδες και
καπλαµάδες εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 03 01 04
03 03 απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών
03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου
03 03 08 απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για
ανακύκλωση
15. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚEYΑΣΙEΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ,ΥΛIΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠPΟΣΤAΤEYTΙKΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ
15 01 συσκευασία (περιλαµβανοµένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δηµοτικών
αποβλήτων συσκευασίας)
15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
15 01 02 πλαστική συσκευασία
15 01 03 ξύλινη συσκευασία
15 01 04 µεταλλική συσκευασία
15 01 05 συνθετική συσκευασία
15 01 06 µεικτή συσκευασία
15 01 07 γυάλινη συσκευασία
15 01 09 συσκευασία από υφαντουργικές ύλες
15 02 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος και
προστατευτικός ρουχισµός
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15 02 03 απoρροφητικό υλικό, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος και προστατευτικός
ρουχισµός άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 15 02 02
19. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Υ∆ΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
19 12 απόβλητα από τη µηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη,
συµπαγοποίηση, κοκκοποίηση) µη προδιαγραφόµενα άλλως
19 12 12 άλλα απόβλητα (περιλαµβανοµένων µειγµάτων υλικών) από τη µηχανική
κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 19 12 11
20. ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ),
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡIΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ
20 01 χωριστά συλλεγέντα µέρη (εκτός από το σηµείο 15 01)
20 01 01 χαρτιά και Χαρτόνια
20 01 02 γυαλιά
20 01 08 βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης
20 01 10 ρούχα
20 01 11 υφάσµατα
20 01 32 φάρµακα άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 20 01 31
20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµείο 20 01 37
20 01 39 πλαστικά
20 01 40 µέταλλα
20 01 41 απόβλητα από τον καθαρισµό καµινάδων
20 01 99 άλλα µέρη µη προδιαγραφόµενα άλλως
20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαµβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)
20 02 01 βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα
20 02 02 χώµατα και πέτρες
20 02 03 άλλα µη βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα
20 03 άλλα δηµοτικά απόβλητα
20 03 01 ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα
20 03 02 απόβλητα από αγορές
20 03 03 υπολείµµατα από τον καθαρισµό δρόµων
20 03 99 δηµοτικά απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως
Επισηµαίνεται ότι τα απόβλητα µε κωδικούς ΕΚΑ 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01και 03 03 08 θα
εισέρχονται στην µονάδα, εφόσον κριθεί ότι µπορεί να αξιοποιηθούν παραγωγικά ως βελτιωτικό
υλικό στις διεργασίες της µονάδας.
Τα απόβλητα µε κωδικούς ΕΚΑ 15 01 εντάσσονται στον κατάλογο των εισερχοµένων στις
µονάδες αποβλήτων, µόνο εφόσον αφορούν υλικά που για οποιοδήποτε λόγο κατέληξαν στους
κοινούς κάδους συµµείκτων ΑΣΑ.
1.1.3.3 Στον ΧΥΤΥ δεν θα γίνονται αποδεκτά τα απόβλητα που αναφέρονται στο άρθρο 6 της
ΚΥΑ 29407/3508/02 και συγκεκριµένα:
α) ∆οχεία περιέχοντα υγρά ή αέρια υπό πίεση
β) Απόβλητα τα οποία είναι εκρηκτικά, διαβρωτικά, οξειδωτικά, πολύ εύφλεκτα ή
εύφλεκτα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
γ) Νοσοκοµειακά απόβλητα και συναφή, προερχόµενα από ιατρικές ή κτηνιατρικές τις
εγκαταστάσεις, τα οποία είναι µολυσµατικά κατά τις κείµενες διατάξεις
δ) Ολόκληρα µεταχειρισµένα ελαστικά αυτοκινήτων, εκτός από τα υλικά που
προορίζονται για χρήση σε κατασκευαστικά έργα εντός του ΧΥΤΥ και τεµαχισµένα
µεταχειρισµένα ελαστικά αυτοκινήτων, (εξαιρουµένων και στις δύο περιπτώσεις των
ελαστικών ποδηλάτων και των ελαστικών µε εξωτερική διάµετρο άνω των 1400 mm)
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ε) Οποιοσδήποτε άλλος τύπος αποβλήτων που δεν πληροί τα κριτήρια αποδοχής που
καθορίζονται σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 20 της ΚΥΑ 29407/3508/02
όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 6 της ίδιας ΚΥΑ, καθώς και
στ)Αδρανή υλικά, πέραν αυτών που απαιτούνται ως υλικό επικάλυψης και των λοιπών
εδαφικών υλικών που κρίνονται απαραίτητα για την οµαλή λειτουργία του (π.χ.
ανυψούµενα αναχώµατα, υλικά πυρόσβεσης κλπ.)
ζ) Απόβλητα µε υψηλό ποσοστό υγρασίας ή υγρών.
η) ραδιενεργά απόβλητα
Οι εργασίες που θα λαµβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις των έργων σύµφωνα µε τα
Παραρτήµατα I και II του Ν. 4042/2011 είναι οι εξής:
•

•
•
•
•
•

R3 Ανακύκλωση/ ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιµοποιούνται ως διαλύτες
(συµπεριλαµβανοµένης της κοµποστοποίησης και άλλων διαδικασιών βιολογικού
µετασχηµατισµού)
R4 Ανακύκλωση/ανάκτηση µετάλλων και µεταλλικών ενώσεων
D1 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειονοµικής ταφής κλπ)
D8 Βιολογική επεξεργασία
R13 Αποθήκευση εν αναµονή υποβολής στις διεργασίες R1 έως R12
D15 Αποθήκευση εν αναµονή υποβολής στις διεργασίες D1 έως D14

Στον ΧΥΤΥ κάθε υποενότητας θα διατίθενται µόνο τα υπολείµµατα από την επεξεργασία των
αστικών στερεών αποβλήτων που πραγµατοποιείται στις ΜΕΑ.
1.1.4. Παραγόµενα προϊόντα – Υπολείµµατα επεξεργασίας
1.1.4.1 Μεταβατική ∆ιαχείριση
Από τις παραγωγικές διαδικασίες της Μεταβατικής περιόδου θα παράγονται:
- Υλικό τύπου κοµπόστ (κοµπόστ τύπου Α),
- ∆υνητικά ανακτώµενα υλικά (χαρτί, χαρτόνι, πλαστικά κλπ.),
- Υπολείµµατα
1.1.4.1.1 Μέτρα και όροι για τη χρήση του κοµπόστ τύπου Α
Το κοµπόστ τύπου Α µπορεί να χρησιµοποιείται:
α) Ως υλικό επίχωσης ή αποκατάστασης εδάφους:
• Για τις ακόλουθες εργασίες σε έργα ή δραστηριότητες που κατατάσσονται στην
κατηγορία Α της Υ.Α. 1958/2012, όπως ισχύει:
- σε εν ενεργεία εξορυκτικές δραστηριότητες, για την πλήρωση και
αποκατάσταση ορυγµάτων των οποίων η εκµετάλλευση έχει περατωθεί,
- σε έργα οδοποιίας και συγκεκριµένα σε πρανή ορυγµάτων ή επιχωµάτων σε
κλειστούς αυτοκινητοδρόµους για την ανάπτυξη της βλάστησης,
- ως υλικό προς διαµόρφωση αναγλύφου (landscaping), υπό την προϋπόθεση
ότι η τελική στρώση επικάλυψης του νέου αναγλύφου θα αποτελείται από
φυτική γη πάχους τουλάχιστον ενός (1) µέτρου,
- ως υλικό καθηµερινής και τελικής επικάλυψης σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής
(ΧΥΤ)
• Σε εργασίες επίχωσης – αποκατάστασης εδάφους σε ανενεργά, προς
αποκατάσταση, ορυχεία, λατοµεία, µεταλλεία.
• Ως υλικό αποκατάστασης σε Χώρους Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων
(ΧΑ∆Α).
β) Ως υλικό βιοφίλτρου για την απορρόφηση οσµών από βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
µε δύσοσµα απαέρια, εξαερισµών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών
λυµάτων, µηχανικής διαλογής, κοµποστοποίησης, µαζικής διατήρησης ζώων κλπ.
γ) Για τις χρήσεις της παραγράφου α) το κοµπόστ τύπου Α µπορεί να χρησιµοποιηθεί
και σε ανάµιξη µε άλλα υλικά στο βαθµό που τεκµηριώνεται η επίτευξη των
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εκάστοτε απαιτούµενων εδαφολογικών και µηχανικών χαρακτηριστικών καθώς και
η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και των επιφανειακών υδάτων.
1.1.4.1.2 Οριακές τιµές κοµπόστ τύπου Α για τις χρήσεις της παραγράφου 1.1.4.1.1
α) Οι οριακές τιµές του κοµπόστ τύπου Α (ΕΚΑ 19 05 03) καθώς και τα αντίστοιχα
πρότυπα εργαστηριακών ελέγχων, καθορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ - ΜΟΝΑ∆Α

ΟΡΙΑΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ

Cd, mg/kg ξηρού βάρους

≤3

ΕΝ 13650:2001

Cr, mg/kg ξηρού βάρους

≤250

ΕΝ 13650:2001

Cu, mg/kg ξηρού βάρους

≤400

ΕΝ 13650:2001

Hg, mg/kg ξηρού βάρους

≤2,5

ISO 16772

Ni, mg/kg ξηρού βάρους

≤100

ΕΝ 13650:2001

Pb, mg/kg ξηρού βάρους

≤300

ΕΝ 13650:2001

Zn, mg/kg ξηρού βάρους

≤1200

ΕΝ 13650:2001

As, mg/kg ξηρού βάρους

≤10

ΕΝ 13650:2001

Πολυχλωριωµένα ∆ιφαινύλια (PCBs), mg/kg
ξηρού βάρους (1)

≤0,4

ISO 10382:2002

Πολυκυκλικοί Αρωµατικοί Υδρογονάνθρακες
(PAH), mg/kg ξηρού βάρους (2)

≤3

ISO 18287:2006

Προσµίξεις > 2 mm, % σε ξηρή βάση(3)

≤3

Υγρασία
<40%
(1) Άθροισµα των πολυχλωριωµένων διφαινυλίων υπ. αριθ. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
(2) Άθροισµα των ακόλουθων πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων acenapthene, acenaphtylene,
anthracene, benzo(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(g,h,i)perylene,
benzo(a)pyrene, chrysene, dibenzo(a,h)anthracene,
fluorene, fluoranthene, indeno(1,2,3-c,d)pyrene,
naphthalene, phenanthrene, pyrene.
(3) Ως προσµίξεις εννοούνται θραύσµατα πλαστικών, γυαλιών, µετάλλων ή άλλων παρόµοιων µη
βιοδιασπώµενων υλικών, εξαιρουµένων της άµµου, του χαλικιού ή άλλων µικρών πετρών.

β) Βιώσιµοι σπόροι/πολλαπλασιαστικές µονάδες: Η περιεκτικότητα του παραγόµενου
υλικού σε σπόρους ζιζανίων και σε βλαστικά αναπαραγωγικά µέρη επιθετικών
ζιζανίων δεν θα υπερβαίνει τις 3 µονάδες ανά λίτρο υλικού.
γ) Τα επίπεδα των πρωτογενών παθογόνων µικροοργανισµών στα παραγόµενα υλικά
δεν υπερβαίνουν τις παρακάτω µέγιστες τιµές: Salmonella spp. (σαλµονέλα):
απουσία σε 50 g δείγµατος (ISO 6579:2002).
1.1.4.1.3 Απαιτήσεις εργασιών επεξεργασίας για την παραγωγή κοµπόστ τύπου Α
α) Για τη χρήση του κοµπόστ τύπου Α στις εφαρµογές της παραγράσου 1.1.4.1.1, θα
πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες υγειονοµικές συνθήκες κατά τις διαδικασίες
κοµποστοποίησης/ αναερόβιας χώνευσης των εγκαταστάσεων µηχανικής –
βιολογικής επεξεργασίας.
• Αερόβια επεξεργασία (Κοµποστοποίηση)
- Επίτευξη θερµοκρασίας ≥55οC για διάστηµα δύο εβδοµάδων κατά την
κοµποστοποίηση σε σειράδια ανοιχτού τύπου, µε 5 αναµίξεις στο διάστηµα
αυτό. Εναλλακτικά, επίτευξη θερµοκρασίας ≥65οC για διάστηµα µιας εβδοµάδας
κατά την κοµποστοποίηση σε σειράδια ανοιχτού τύπου, µε 2 αναµίξεις.
- Επίτευξη θερµοκρασίας ≥60οC για διάστηµα µιας εβδοµάδας κατά την
κοµποστοποίηση σε αντιδραστήρες κλειστού τύπου.
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• Αναερόβια χώνευση
- Επίτευξη θερµοκρασίας ≥55οC για συνεχόµενη περίοδο 24h (χωρίς διακοπή)
και υδραυλικός χρόνος παραµονής στον αντιδραστήρα τουλάχιστον 20 ηµέρες.
- Σε περίπτωση χαµηλότερης θερµοκρασίας ή µικρότερου χρόνου έκθεσης ή
υδραυλικού χρόνου παραµονής στον αντιδραστήρα µικρότερο από 20 ηµέρες
(αλλά τουλάχιστον 14 ηµέρες), τα απόβλητα θα προ-επεξεργάζονται στους
70οC για 1 ώρα, ή το προϊόν χώνευσης θα υφίσταται µετα-επεξεργασία στους
70οC για 1 ώρα ή το προϊόν χώνευσης θα υπόκειται σε κοµποστοποίηση
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω.
- Απαιτείται καθηµερινή παρακολούθηση των κρίσιµων παραµέτρων
(θερµοκρασία, υγρασία, συχνότητα ανάµιξης) κατά την ως άνω φάση
εξυγίανσης.
1.1.4.2 Περίοδος Λειτουργίας ΜΕΑ
Από τις παραγωγικές διαδικασίες που θα λαµβάνουν χώρα κατά την περίοδο λειτουργίας της
ΜΕΑ θα παράγονται:
-

Υλικό τύπου κοµπόστ (κοµπόστ τύπου Α)
Κοµπόστ παραγόµενο από χωριστά συλλεγόµενα οργανικά υλικά
Χαρτόνι και διάφορες κατηγορίες χαρτιού, µεµονωµένα ή / και σε µίγµα µεταξύ τους
∆ιάφορες κατηγορίες πλαστικού, µεµονωµένα ή / και σε µίγµα µεταξύ τους
Μέταλλα (σιδηρούχα και αλουµίνιο)
Άλλα ανακυκλώσιµα ανακτώµενα υλικά
Ενέργεια µέσω της αξιοποίησης του παραγόµενου βιοαερίου
Υπολείµµατα

Επιπρόσθετα, η µονάδα της 1ης Υποενότητας θα µπορεί να δέχεται το κλάσµα 2D (χαρτί, φιλµ
κλπ) από τις ΜΕΑ της 2ης και 3ης Υποενότητας. Η διαχείριση του κλάσµατος 2D από τις ΜΕΑ
των 2ης και 3ης Υποενοτήτων θα γίνεται µόνο εφόσον εξασφαλιστεί αγορά για τη διάθεσή του.
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις εργασιών επεξεργασίας του κοµπόστ τύπου Α θα
είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις παραγράφους 1.1.4.1.2 και 1.1.4.1.3 αντίστοιχα. Για τις
χρήσεις του παραγόµενου υλικού τύπου κοµπόστ ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο
1.1.4.1.1.
Το παραγόµενο, από τα χωριστά συλλεγόµενα οργανικά υλικά κοµπόστ µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό υλικό ή καλλιεργητικό µέσο, εφόσον πληροί τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά που ισχύουν σύµφωνα µε Ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως το Οικολογικό Σήµα της
EE (Εco - Label) για εδαφοβελτιωτικά υλικά.
Το σύνολο του έργου περιγράφεται αναλυτικότερα στον φάκελο της ΜΠΕ (κείµενο και χάρτες),
που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση, υπό την προϋπόθεση της συµµόρφωσης όσον αφορά
την κατασκευή και λειτουργία του µε τους όρους και περιορισµούς αυτής.

1.2.

Κατάταξη έργου ή δραστηριότητας

Σύµφωνα µε την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το
προτεινόµενο έργο υπάγεται στην 4η Οµάδα: «Συστήµατα Περιβαλλοντικών Υποδοµών» και πιο
συγκεκριµένα στις κατηγορίες:
α/α 13: «Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες R3, R10, R12, D8, D9, D13 σε αστικά στερεά
απόβλητα»,
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α/α 14: «Υγειονοµική ταφή µη επικίνδυνων αστικών στερεών υπολειµµάτων ή αποβλήτων
(ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ) (εργασίες D1, D5)» και
α/α 7: «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και µεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών µη επικίνδυνων
αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερόµενων στους α/α 8, 9.
Το έργο κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α1, δεδοµένου ότι αυτό βρίσκεται εκτός περιοχών
του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου Natura 2000 και ότι θα εξυπηρετεί το σύνολο του
πληθυσµού της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ισοδύναµος πληθυσµός µεγαλύτερος από 300.000
άτοµα).
1.3.

Υπαγωγή του έργου στο Παράρτηµα Β.Ι. της ΥΑ 48963/2012

Το προτεινόµενο έργο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Παραρτήµατος της ΚΥΑ
36060/115/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/14.6.2013). Στην προαναφερόµενη ΚΥΑ και ειδικότερα
στην παρ. 3 του άρθρου 59 αυτής αναφέρεται ότι: «Από την έναρξη ισχύος της παρούσας
απόφασης καταργείται το Παράρτηµα Β του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 48963/2012 υπουργικής
απόφασης (Β΄ 2703), στο οποίο περιλαµβάνονται τα παραρτήµατα Β.Ι, Β.ΙΙ, Β.ΙΙΙ και Β.IV».
1.4.

Χαρτογραφική αποτύπωση του έργου

1.4.1. 1η Υποενότητα
1.4.1.1 ΜΕΑ – ΧΥΤΥ
Η συνολική επιφάνεια του γηπέδου του έργου είναι 312 στρέµµατα περίπου. Η τοπογραφική
απεικόνιση του οικοπέδου εγκατάστασης του έργου παρουσιάζεται στο Τοπογραφικό
∆ιάγραµµα Β.4.3 «Εναλλακτική θέση ΜΕΑ – ΧΥΤΥ 1.1», κλίµακας 1: 2000, που επισυνάπτεται
στη ΜΠΕ του έργου. Οι συντεταγµένες των κορυφών του γηπέδου (κατά ΕΓΣΑ ’87) είναι οι εξής:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
30
31
32
33
34
35

Χ
340952,00
340970,00
340960,00
340957,00
341007,00
341036,00
341047,00
341118,00
341143,00
341184,00
341195,00
341202,00
341230,00
341234,00
341289,00
341312,00
341286,00
341274,00
341241,00
341224,00
341189,00
341180,00

Υ
4141276,00
4141290,00
4141297,00
4141324,00
4141339,00
4141367,00
4141354,00
4141368,00
4141371,00
4141378,00
4141382,00
4141410,00
4141452,00
4141455,00
4141474,00
4141483,00
4141310,00
4141312,00
4141324,00
4141322,00
4141342,00
4141304,00
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Α/Α
36
41
46
47
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
77
78
86
87
88
89
96
97
98
99
118
119
120
121
122
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Χ
341166,00
340952,04
341166,33
341201,77
341236,19
341263,00
341249,00
341215,00
341166,00
341144,00
341128,00
341108,00
341091,36
341030,07
341033,00
341025,00
341006,00
340982,00
340983,00
340978,00
340961,00
340934,00
341202,64
341219,78
341223,68
341235,00
341246,00
341269,00
341237,35
341273,65
341302,66
341441,76
341415,33
341361,93
341322,82
341492,00
341490,39
341478,83
341445,02
341809,79
341814,33
341815,77
341822,01
341821,00
341834,00
341838,00
341851,00
341848,00
341870,00
341883,00
341922,00
341949,00
341969,00

Υ
4141264,00
4141274,00
4141262,03
4141253,34
4141225,48
4141190,00
4141189,00
4141181,00
4141183,00
4141186,00
4141191,00
4141217,00
4141242,22
4141199,84
4141175,00
4141160,00
4141144,00
4141199,00
4141205,00
4141216,00
4141233,00
4141260,00
4141255,28
4141284,03
4141290,53
4141303,00
4141287,00
4141264,00
4141227,24
4141253,04
4141297,63
4141159,88
4141171,80
4141201,95
4141222,45
4141134,00
4141152,86
4141157,38
4141151,12
4141367,60
4141350,93
4141330,25
4141319,17
4141295,00
4141262,00
4141220,00
4141210,00
4141203,00
4141172,00
4141148,00
4141127,00
4141126,00
4141101,00
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Α/Α
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

Χ
341980,00
341973,00
341954,00
341914,00
341904,00
341863,00
341818,00
341774,00
341764,00
341734,00
341721,00
341688,00
341594,00
341565,00
341488,00
341315,00
341326,00
341334,00
341345,00
341359,00
341388,00
341403,00
341433,00
341435,00
341449,00
341473,00
341503,00
341526,00
341548,00
341573,00
341594,00
341610,00
341636,00
341674,00
341691,00
341720,00
341749,00
341772,00
341787,00
341795,00

Υ
4141095,00
4141087,00
4141056,00
4141026,00
4140995,00
4140983,00
4140983,00
4140987,00
4140976,00
4140983,00
4140992,00
4140998,00
4141037,00
4141052,00
4141092,00
4141509,00
4141535,00
4141554,00
4141541,00
4141541,00
4141532,00
4141543,00
4141562,00
4141578,00
4141595,00
4141585,00
4141573,00
4141576,00
4141570,00
4141576,00
4141583,00
4141562,00
4141556,00
4141537,00
4141504,00
4141473,00
4141448,00
4141439,00
4141419,00
4141391,00

1.4.1.2 ΣΜΑ Κορίνθου
Η συνολική επιφάνεια του γηπέδου του έργου είναι 13,4 στρέµµατα περίπου. Η τοπογραφική
απεικόνιση του οικοπέδου εγκατάστασης του έργου παρουσιάζεται στο Τοπογραφικό
∆ιάγραµµα Β.7.3 «Εναλλακτική θέση ΣΜΑ Κορινθίας Κ1» κλίµακας 1:1000, που επισυνάπτεται
στη ΜΠΕ του έργου. Οι συντεταγµένες των κορυφών του γηπέδου (κατά ΕΓΣΑ ’87) είναι οι εξής:
Α/Α Χ
Υ
1
397698.73 4190572.62
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

397693.88
397693.26
397694.01
397695.41
397699.54
397707.08
397710.92
397713.29
397714.51
397717.16
397718.57
397723.95
397725.99
397727.52
397730.10
397739.18
397739.98
397742.67
397743.55
397746.01
397756.68
397762.21
397774.81
397782.28
397788.98
397800.77
397802.02
397803.76
397812.05
397741.38
397736.98
397745.65
397749.29
397752.30
397752.97
397754.43
397736.85
397723.70

4190585.29
4190595.60
4190607.25
4190612.94
4190624.10
4190643.02
4190655.24
4190664.30
4190673.62
4190682.59
4190691.04
4190715.20
4190723.56
4190728.49
4190731.51
4190746.99
4190750.88
4190762.22
4190763.16
4190762.86
4190758.51
4190755.57
4190749.44
4190746.85
4190744.78
4190690.46
4190682.93
4190675.27
4190648.65
4190604.05
4190598.63
4190585.73
4190579.23
4190569.82
4190566.97
4190558.53
4190563.41
4190566.84

1.4.1.3 ΣΜΑ Αργολίδας
Η συνολική επιφάνεια του γηπέδου του έργου είναι 6,95 στρέµµατα περίπου. Η τοπογραφική
απεικόνιση του οικοπέδου εγκατάστασης του έργου παρουσιάζεται στο Τοπογραφικό
∆ιάγραµµα Β.9.3 «Εναλλακτική θέση ΣΜΑ Αργολίδας Α1» κλίµακας 1:1000, που επισυνάπτεται
στη ΜΠΕ του έργου. Οι συντεταγµένες των κορυφών του γηπέδου (κατά ΕΓΣΑ ‘87) είναι οι εξής:
Α/Α Χ

Υ
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1

391868.37 4161321.61

2

391910.29 4161317.99

3

391892.02 4161151.17

4

391851.50 4161153.88

1.4.2. 2η Υποενότητα
Η συνολική επιφάνεια του γηπέδου του έργου είναι 107 στρέµµατα περίπου. Η τοπογραφική
απεικόνιση του οικοπέδου εγκατάστασης του έργου παρουσιάζεται στο Τοπογραφικό
∆ιάγραµµα Γ.3.3 «Εναλλακτική θέση ΜΕΑ – ΧΥΤΥ 2.1» κλίµακας 1: 2000, που επισυνάπτεται
στη ΜΠΕ του έργου. Οι συντεταγµένες των κορυφών του γηπέδου (κατά ΕΓΣΑ ’87) είναι οι εξής:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Χ
315465.52
315467.05
315487.08
315503.72
315514.44
315492.15
315464.30
315447.10
315428.57
315418.37
315401.25
315379.27
315370.41
315361.11
315354.79
315348.96
315349.44
315356.82
315372.79
315377.01
315377.83
315370.59
315359.96
315351.13
315349.40
315351.91
315351.91
315355.08
315362.10
315370.58
315378.13
315382.59
315394.67
315408.08

Υ
4125516.44
4125520.67
4125546.78
4125575.60
4125586.02
4125595.12
4125591.61
4125603.18
4125600.86
4125604.10
4125602.68
4125593.26
4125600.43
4125603.68
4125594.28
4125581.11
4125570.74
4125559.29
4125547.74
4125537.97
4125527.17
4125509.42
4125495.40
4125477.19
4125470.49
4125453.69
4125446.01
4125438.66
4125431.60
4125420.81
4125398.69
4125393.75
4125383.58
4125373.97
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

315414.90
315424.24
315438.32
315450.66
315474.57
315493.47
315509.94
315499.61
315489.10
315480.13
315345.76
315349.81
315360.71
315363.50
315358.80
315354.04
315349.47
315349.20
315341.65
315341.88
315363.41
315371.32
315379.69
315391.49
315385.98
315366.71
315356.96
315344.14
315338.44
315308.40
315304.36
315278.05
315249.35
315225.36
315209.93
315210.75
315216.55
315205.56
315200.66
315200.51
315213.87
315218.33
315224.00
315225.20
315219.47
315215.42

4125372.94
4125375.29
4125385.90
4125395.18
4125411.94
4125425.78
4125437.96
4125456.91
4125472.24
4125495.32
4126045.25
4126032.82
4125983.66
4125950.24
4125919.45
4125884.32
4125849.83
4125815.23
4125783.60
4125765.53
4125723.17
4125697.67
4125675.23
4125651.93
4125645.99
4125624.90
4125609.32
4125586.98
4125566.98
4125581.80
4125583.04
4125593.13
4125601.91
4125606.46
4125609.72
4125636.52
4125658.71
4125684.16
4125701.93
4125738.75
4125762.60
4125786.85
4125816.28
4125856.30
4125868.18
4125907.35
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

315229.64
315248.99
315247.19
315238.95
315242.33
315246.75
315254.45
315264.84
315264.89
315275.10
315280.15
315255.67
315243.25
315262.28
315270.33
315291.82
315300.29
315301.04
315299.71
315299.70
315303.70
315308.34
315325.41
315342.72
315350.52
315271.28
315284.80
315303.20
315338.60
315353.90
315367.30
315367.20
315360.10
315355.30
315349.70
315354.00
315330.94
315328.25
315312.07
315307.64
315303.70
315303.69
315305.01
315304.26
315294.92

4125933.61
4125965.54
4125995.92
4126024.22
4126048.41
4126068.44
4126099.20
4126121.50
4126151.81
4126179.56
4126222.52
4126252.53
4126276.55
4126278.35
4126277.37
4126263.04
4126250.33
4126236.89
4126220.09
4126190.56
4126166.16
4126129.32
4126112.16
4126070.72
4126046.80
4126281.29
4126280.20
4126266.48
4126256.00
4126283.90
4126275.00
4126264.50
4126239.20
4126212.70
4126180.60
4126163.19
4126108.65
4126114.98
4126131.17
4126166.82
4126190.56
4126219.77
4126236.44
4126251.10
4126265.59
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1.4.3. 3η Υποενότητα
Η συνολική επιφάνεια του γηπέδου του έργου είναι 136 στρέµµατα περίπου. Η τοπογραφική
απεικόνιση του οικοπέδου εγκατάστασης του έργου παρουσιάζεται στο Τοπογραφικό
∆ιάγραµµα ∆.3.3 «Εναλλακτική θέση ΜΕΑ – ΧΥΤΥ 3.1» κλίµακας 1:2000, που επισυνάπτεται
στη ΜΠΕ του έργου. Οι συντεταγµένες των κορυφών του γηπέδου (κατά ΕΓΣΑ ’87) είναι οι εξής:
Α/Α
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Χ
376660.60
376669.27
376680.93
376688.01
376694.88
376708.18
376714.80
376726.55
376738.61
376743.21
376746.62
376750.82
376760.70
376764.78
376770.27
376773.11
376778.09
376785.76
376789.51
376791.48
376804.22
376827.78
376893.43
376900.65
376889.14
376883.8
376879.54
376878.87
376876.09
376876.74
376876.31
376878.24
376885.57
376893.17
376894.26
376894.26
376895.35
376900.55
376904.58
376908.26
376905.50
376906.89
376909.65
376911.96
376918.28
376923,00
376924.37

Υ
4083270.22
4083270.87
4083275.37
4083276.22
4083274.95
4083271.52
4083268.31
4083262.90
4083259.34
4083259.93
4083261.92
4083266.16
4083285.11
4083296.36
4083307.15
4083311.10
4083314.25
4083315.70
4083314.75
4083293.76
4083229.67
4083154.88
4083000,00
4082976.61
4082976.55
4082974.03
4082962.52
4082947.92
4082929.46
4082921.10
4082919.17
4082911.01
4082896.62
4082887.40
4082879.80
4082851.84
4082844.51
4082838,00
4082831.82
4082819.85
4082807.41
4082794.98
4082783.46
4082767.8
4082756.06
4082744.93
4082739.86
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Α/Α
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Χ
376927.73
376928.76
376926.62
376923.12
376929.48
376929.13
376940.08
376943.26
376951.74
376958.10
376972.91
376842.42
376844.05
376841.07
376833.51
376858.56
376852.71
376842.28
376822.24
376809.65
376780.47
376777.87
376764.01
376759.67
376757.44
376751.11
376749.15
376734.87
376733.80
376583.92
376640.86

Υ
4082727.38
4082722.28
4082712.49
4082708.79
4082678.78
4082662.19
4082636.41
4082632.53
4082631.47
4082616.99
4082596.03
4082568.98
4082583.24
4082595.56
4082626.83
4082636.84
4082657.70
4082665.63
4082670.22
4082689.88
4082738.57
4082760.67
4082773.13
4082786.52
4082793.39
4082806.06
4082809.98
4082857.42
4082872.19
4082885.76
4083295.42

2. Θεσµοθετηµένα Βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου ή
δραστηριότητας καθώς και των ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντος της

της

2.1 Χωρικός Σχεδιασµός και Χρήσεις γης
Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 128/Α/2008), προωθείται η εφαρµογή µιας πολιτικής διαχείρισης
αποβλήτων, που στοχεύει στη βελτίωση των επιδόσεων της Χώρας στους τοµείς της
πρόληψης, της δηµιουργίας και της ολοκληρωµένης διαχείρισής τους. Ειδικότερα επιδιώκεται:
(α) η κατάργηση και εξυγίανση των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης και η χωροθέτηση
εγκαταστάσεων για ανακύκλωση απορριµµάτων στην πηγή, (β) η ενίσχυση της εφαρµογής των
δεσµεύσεων που προκύπτουν από τους εθνικούς και περιφερειακούς σχεδιασµούς διαχείρισης
αποβλήτων (επικινδύνων ή µη), (γ) η ενίσχυση της εφαρµογής δράσεων ολοκληρωµένης
διαχείρισης αποβλήτων σε συνδυασµό µε την περιβαλλοντικά ασφαλή διάθεση των
υπολειµµάτων, (δ) η υλοποίηση κατά προτεραιότητα όλων των αναγκαίων κατά τα παραπάνω
υποδοµών διαχείρισης, και (ε) η εξάλειψη, µέσα σε ένα χρόνο από την έγκριση του, της
ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων και η περιβαλλοντική αποκατάσταση των Χώρων
Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων.
Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης Πελοποννήσου (ΥΑ 25294/25.06.2003, ΦΕΚ 1485/Β) µεταξύ άλλων
αναφέρεται ότι απαιτείται η κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ, ένας για κάθε Νοµό, σε γεωλογικά
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κατάλληλες θέσεις, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των περιοχών του Νοµού µε
προτεραιότητα στις αστικές συγκεντρώσεις και τον παράκτιο χώρο.
Οι προτεινόµενες θέσεις των ΜΕΑ – ΧΥΤΥ και ΣΜΑ όλων των διαχειριστικών υποενοτήτων
βρίσκονται εκτός εγκεκριµένων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και εκτός ΖΟΕ.
2.2 Στοιχεία Περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου
Οι προτεινόµενες δραστηριότητες δεν εµπίπτουν σε θεσµοθετηµένες προστατευόµενες
περιοχές και σε περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000. Ειδικότερα, όσον αφορά στα έργα της 1ης
Υποενότητας όλες οι προτεινόµενες θέσεις βρίσκονται εκτός του Εθνικού Πάρκου Χελµού –
Βουραϊκού. Επίσης, τα προτεινόµενα έργα βρίσκονται εκτός των ορίων της προστατευόµενης
περιοχής «Όρος Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού».
Για το έργο έχει εκδοθεί η µε Α.Π. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ40/70220/43200/4346/
1750/1.4.2014 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού «Έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Απορριµµάτων
Περιφέρειας Πελοποννήσου µε Σ∆ΙΤ».
Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα παρακάτω στοιχεία της περιοχής κατασκευής των επιµέρους
έργων:
2.2.1

1η Υποενότητα

2.2.1.1 ΜΕΑ – ΧΥΤΥ
Τµήµα του οικοπέδου, έκτασης 34 στρ. περίπου, έχει κηρυχτεί ως αναδασωτέα έκταση
σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 276/29.1.2008 απόφαση του Γεν. Γραµµατέα Πελοποννήσου. Η εν
λόγω έκταση εξαιρείται από την χωροθέτηση εγκαταστάσεων βάσει και του Α.Π.
3315/1011/16.1.2014 εγγράφου της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε το οποίο υποβλήθηκε
τροποποίηση της γενικής διάταξης των προτεινόµενων έργων.
2.2.1.2 ΣΜΑ Κορινθίας
Ο ΣΜΑ στο προτεινόµενο γήπεδο στη θέση Σπαθοβούνι θα υλοποιηθεί σε έκταση γηπέδου της
υπ’ αρ. 29964/1965 άδειας εκχέρσωσης εµβαδού 120 στρ. και συγκεκριµένα στο τµήµα Α αυτής
και µόνο κατά το µέρος της που έχει αγροτική µορφή.
2.2.1.3 ΣΜΑ Αργολίδας
Το προτεινόµενο γήπεδο βρίσκεται εντός ευρύτερης έκτασης η οποία είναι χαρακτηρισµένη ως
µη δασικού χαρακτήρα – µη υπαγόµενη στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
2.2.2 2η Υποενότητα (ΜΕΑ - ΧΥΤΥ)
Το γήπεδο των εγκαταστάσεων αποτελεί έκταση που δεν είναι δάσος ή δασική, εκτός από
τµήµα αυτού 7,4 στρ., που χαρακτηρίζεται ως δάσος. Από άποψη έκτασης και ωφελιµότητας, η
έκταση δάσους κατατάσσεται στις κατηγορίες β της παρ. 1 και γ της παρ.2 του άρθρου 4 του
Ν.998/79. Στην χαρακτηρισµένη ως δάσος έκταση δεν θα γίνει καµία επέµβαση.
2.2.3 3η Υποενότητα (ΜΕΑ - ΧΥΤΥ)
α) Τµήµατα του προτεινόµενου γηπέδου έκτασης 103,9 και 1,5 περίπου στρεµµάτων
χαρακτηρίζονται ως µη δασική έκταση, και δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.998/79.
Έκταση εµβαδού 44,9 περίπου στρ. του γηπέδου αποτελεί δασική έκταση, εµπίπτουσα στις
διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.998/79.
β) Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ του έργου, η προτεινόµενη θέση βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής
που ανήκει στα υπό προστασία Υπόγεια Υδατικά Συστήµατα υδροληψίας που
καθορίστηκαν στο πλαίσιο της µελέτης «Κατάρτιση Σχεδίων ∆ιαχείρισης των λεκανών
απορροής πόταµων των υδατικών διαµερισµάτων ∆υτικής Πελοποννήσου, Βόρειας
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Πελοποννήσου και Ανατολικής Πελοποννήσου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρµογή του Ν.3199/2003 και του Π.∆.51/2007», η οποία εγκρίθηκε µε
την Α.Π. οικ. 391/2013 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1004/Β/24.4.2013).
Ειδικότερα η θέση βρίσκεται εντός του υπόγειου υδατικού συστήµατος ΥΥΣ GR03000180.
3. Οριακές τιµές εκποµπών ρύπων στην ατµόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος, στάθµης
θορύβου, δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος
3.1.
Αέρια απόβλητα
3.1.1. Οι οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας αναφέρονται στις
ακόλουθες διατάξεις:
3.1.1.1 ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30.3.2011) «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».
3.1.1.2 ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (ΦΕΚ 920/Β/8.6.2007) «Καθορισµός τιµώνστόχων 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 του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 2004 των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
3.1.2. Για τις σηµειακές εκποµπές στερεών εν αιωρήσει (σκόνες) από εργοτάξια και
εγκαταστάσεις του έργου ισχύει το καθοριζόµενο από το άρθρο 2 παραγ. δ’ του Π.∆.
1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6.10.1981) «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».
3.1.3. Αέριες εκποµπές καύσης: δείκτης αιθάλης: βαθµός 1 της κλίµακας Riengelmann. Η
οριακή τιµή καθώς και οι επιτρεπόµενες υπερβάσεις καθορίζονται στο άρθρο 2 του Π.∆.
1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6.10.1981).
3.2.
Υγρά απόβλητα
3.2.1. Η ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009 (ΦΕΚ 2075/25.9.2009) «Καθορισµός µέτρων για την
προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθµιση», σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 2006/118/ΕΚ.
3.2.2. Όσον αφορά στα απαιτούµενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασµένων υγρών
αποβλήτων ισχύουν η ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997), η ΚΥΑ 145116/2011
(ΦΕΚ 354/Β/8.3.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την ΚΥΑ 191002/2220/2013
καθώς και οι οικείες Νοµαρχιακές Αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, στην περίπτωση
που επιβάλουν αυστηρότερα όρια.
3.3.
Θόρυβος και δονήσεις
3.3.1. Κατά τη διάρκεια κατασκευής υποδοµών και εγκαταστάσεων ισχύουν οι δεσµεύσεις για
τα µηχανήµατα που καθορίζονται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003),
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007).
3.3.2. Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου, που εκπέµπεται στο περιβάλλον από το
εργοτάξιο κατά την κατασκευή του έργου, καθορίζεται στον Πίνακα 1 του αρ. 2 του Π∆
1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/6.10.1981).
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3.3.3. Ο θόρυβος κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων θα πρέπει να συµµορφώνεται στα
προβλεπόµενα στο Π.∆. 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 293Α), όπως αυτό καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του ανωτέρω Π.∆.
4. Όροι, µέτρα και περιορισµοί που πρέπει να λαµβάνονται για την ελαχιστοποίηση και
την αντιµετώπιση των δυνητικά περιβαλλοντικών επιπτώσεων
4.1.

Γενικές ρυθµίσεις

4.1.1. Ο φορέας του έργου (το σύνολο των επιµέρους έργων και δραστηριοτήτων κάθε
υποενότητας, οριζόµενο εφεξής ως έργο) 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 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 Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος
(ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ και την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του
ΥΠΕΚΑ πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής οποιουδήποτε τµήµατος του έργου.
4.1.3. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων
της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής
αναφοράς στους όρους της παρούσας απόφασης.
4.1.4. Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου να γίνουν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες
και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα, 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. Σε περίπτωση που στo πλαίσιο του έργου απαιτηθεί η πραγµατοποίηση έργων ή
δραστηριοτήτων πέραν αυτών που καλύπτονται από την παρούσα Απόφαση,
συµπεριλαµβανοµένης και της επέκτασης ή τροποποίησης του, η περιβαλλοντική
αδειοδότησή τους θα γίνεται από την αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση
Υπηρεσία έκδοσης της παρούσας απόφασης (εφεξής αρµόδια περιβαλλοντική αρχή).
4.1.7. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση που υλοποιείται ή λειτουργεί στο
πλαίσιο του έργου, θα πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί εγκαίρως όλες οι προβλεπόµενες
από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις, και να βρίσκονται σε ισχύ καθόλο το
διάστηµα λειτουργίας της δραστηριότητας ή εγκατάστασης που αφορούν.
4.1.8. Η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση να
εφοδιαστεί µε άδεια από άλλη ∆ηµόσια Αρχή εάν αυτό απαιτείται από τις κείµενες
διατάξεις.
4.1.9. Μετά την οριστική µελέτη του έργου να εκπονηθεί και υποβληθεί αρµοδίως Τεχνική
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Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ), για τα ειδικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά
των επιµέρους µονάδων και των εγκαταστάσεων, των συστηµάτων αντιρρύπανσης (ή
για την εξειδίκευση των τεχνικών µέτρων και όρων της παρούσας Απόφασης) στην
αρµόδια περιβαλλοντική αρχή.
4.1.10. Προ της έναρξης υλοποίησης του έργου, 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. Πριν την έναρξη εργασιών κατασκευής του έργου όπου απαιτείται να υποβληθούν για
έγκριση στα αρµόδια ∆ασαρχεία Ειδικές ∆ασοτεχνικές Προµελέτες σύµφωνα µε την ΥΑ
15277/2012, για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης και τη βελτίωση της
αισθητικής του τοπίου από την κατασκευή του έργου. Στις προαναφερόµενες
προµελέτες να ληφθούν υπόψη και τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.3.6.1 της
παρούσας.
4.1.12. Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έργου (για κάθε επιµέρους έργο και υποενότητα) να
χωροθετηθούν κατά προτίµηση εντός των ορίων των γηπέδων του έργου. Σε
περίπτωση που απαιτηθεί η εγκατάσταση εργοταξίων εκτός των ως άνω γηπέδων, αυτή
να γίνει εκτός εκτάσεων δασικού χαρακτήρα και αρχαιολογικών περιοχών. Στην
περίπτωση αυτή η χωροθέτηση, η διαµόρφωση, ο τρόπος λειτουργίας του να εγκριθούν
από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, ύστερα από υποβολή Τεχνικής Περιβαλλοντικής
Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), κατά τα προβλεπόµενα από το άρθρο 7 του Ν.4014/2011, το
περιεχόµενο της οποίας θα πρέπει να συµµορφώνεται και µε τους όρους της παρούσας.
4.1.13. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής και εν γένει βλάστησης κατά την κατασκευή του έργου
να περιορισθεί στην απολύτως αναγκαία έκταση και οι επεµβάσεις στο τοπίο στις
απολύτως απαραίτητες. Οι εγκαταστάσεις του έργου να χωροθετηθούν εντός των
γηπέδων έτσι ώστε να θιγεί στο ελάχιστο δυνατόν τόσο το ξυλώδες κεφάλαιο όσο και η
παραγωγικότητα και η δυναµική της δασικής έκτασης. Οι επεµβάσεις σε δασικού
χαρακτήρα εκτάσεις να γίνουν µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που
προβλέπεται από τη ∆ασική Νοµοθεσία και τις υποδείξεις των τοπικών ∆ασικών
Υπηρεσιών.
4.1.14. Η κατασκευή του έργου να γίνει εκτός αναδασωτέων εκτάσεων.
4.1.15. Κατά την κατασκευή του έργου οι εκσκαφές να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες.
Επίσης, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων των
εδαφών. Τα πρανή που τυχόν δηµιουργηθούν κατά την κατασκευή του έργου, να
διαµορφωθούν µε τέτοιο τρόπο (π.χ. δηµιουργία βαθµίδων σε µεγάλα πρανή), έτσι ώστε
να αποφεύγονται οι κίνδυνοι κατολισθήσεων και διαβρώσεων και να διευκολύνεται η
αποκατάσταση της βλάστησης σε αυτά.
4.1.16. Η αφαιρούµενη φυτική γη να διαφυλαχθεί κατάλληλα έτσι ώστε να χρησιµοποιηθεί στις
φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις.
4.1.17. Το υλικό εκσκαφής που δεν είναι κατάλληλο για φύτευση ή για την αποκατάσταση του
περιβάλλοντος και εφόσον είναι κατάλληλο για τη διάστρωση των δασικών οδών, να
θρυµµατίζεται προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για την προαναφερόµενη χρήση.
4.1.18. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών για την κατασκευή του έργου να
πραγµατοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης των πρανών και των λοιπών χώρων που
χρήζουν αποκατάστασης µε την προσθήκη φυτικής γης, η οποία µπορεί να ληφθεί είτε
από την διαµόρφωση των χώρων επέµβασης, εφόσον παρουσιάζει ικανοποιητικό
βαθµό καταλληλότητας είτε από άλλες νόµιµες χρήσεις. Απαγορεύεται η οποιοσδήποτε
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λήψη αυτής από εκτάσεις δασικής µορφής πέραν των προβλεπόµενων εργασιών για
την υλοποίηση του έργου.
4.1.19. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί κατά την κατασκευή του έργου ώστε να µην προκληθούν
ζηµιές και φθορές σε υφιστάµενες υποδοµές και στοιχεία που βρίσκονται στην ευρύτερη
περιοχή κατασκευής των επιµέρους έργων.
4.1.20. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση σε υφιστάµενες υποδοµές στο πλαίσιο 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 οποιεσδήποτε 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. Σε αυτή την περίπτωση, η αποκατάσταση ενός έργου υποδοµής θα
πρέπει να υλοποιηθεί µε µέριµνα του αρµόδιου γι’ αυτό Φορέα και ο φορέας του έργου
του θέµατος υποχρεούται να εξασφαλίσει την σχετική χρηµατοδότηση.
4.1.21. Να αποκαθίστανται άµεσα τυχόν φθορές στο δασικό ή αγροτικό δίκτυο των περιοχών
επέµβασης. Κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας των έργου να µην
παρεµποδίζεται η οδική επικοινωνία µεταξύ κατοικηµένων περιοχών.
4.1.22. Ο φορέας του έργου να µεριµνά για την προστασία του περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα για
την πρόληψη των πυρκαγιών. Να λαµβάνοντα µέτρα φύλαξης του χώρου µε σκοπό την
αποφυγή τυχόν ατυχηµάτων.
4.1.23. Απαγορεύεται η µεταβολή της χρήσης δασικής έκτασης, πέραν του εγκεκριµένου
σκοπού.
4.1.24. Η παρούσα έγκριση ισχύει για όσο διάστηµα θα λειτουργήσει το έργο. Σε περίπτωσή
που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε να µεταβληθεί ο σκοπός για τον
οποίο χορηγείται η έγκριση αυτή ή δεν τηρηθούν οι προαναφερόµενοι όροι, παύει
αυτοδίκαια και χωρίς άλλες διατυπώσεις η ισχύς της και η έκταση επανέρχεται στη
διαχείριση της δασικής Αρχής.
4.1.25. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παύσει η λειτουργία του έργου, ο φορέας του
έργου οφείλει να αποµακρύνει τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της εκτάσεως
και να αποκαταστήσει τον χώρο επέµβασης σύµφωνα µε µελέτη αποκατάστασης που
θα εκπονηθεί και εγκριθεί αρµοδίως.
4.1.26. Σε περίπτωση µελλοντικής αύξησης της εγκατεστηµένης ισχύος ηλεκτροπαραγωγής των
µονάδων, καθίσταται απαραίτητη η έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
παραγωγής από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας.
4.2.

Φάση κατασκευής των εγκαταστάσεων

4.2.1. Χρήση πόρων και εξοικονόµησης ενέργειας
Απαιτούµενα για την κατασκευή του έργου υλικά, µπορούν να εξασφαλισθούν είτε από
νοµίµως λειτoυργούντα λατοµεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα
µε την απαιτούµενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και µε την προϋπόθεση
ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς, είτε από τα υλικά εκσκαφών του ίδιου του έργου.
4.2.2. ∆ιαχείριση αποβλήτων
4.2.2.1 Τα υλικά προϊόντα εκσκαφής από την κατασκευή του έργου που δεν είναι δυνατό να
χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες του (π.χ. γεωµορφολογική εξοµάλυνση επιµέρους
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χώρων - τµηµάτων του έργου, στήριξη πρανών κλπ, και ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης
της υφιστάµενης µορφολογίας του εδάφους) επιτρέπεται να αποτεθούν: α) σε χώρους
διάθεσης αδρανών εάν υφίσταται στην ευρύτερη περιοχή, β) για την αποκατάσταση
ανενεργών λατοµείων της περιοχής, 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 χώρων απόθεσης απορριµµάτων, ε) σε
άλλο νόµιµο χώρο διάθεσης και γενικότερα για τις ανάγκες κατασκευής του έργου, µετά
την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) και τα
προβλεπόµενα από το άρθρο 7 του Ν. 4014/2011.
Το περιεχόµενο της ανωτέρω ΤΕΠΕΜ θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους της
παρούσας και τους περιβαλλοντικούς όρους των έργων και δραστηριοτήτων υποδοχής
τους και υπό την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης των φορέων των τελευταίων.
Ειδικότερα, στην περίπτωση απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών σε αργούντα
λατοµεία ή δανειοθάλαµους εντός έκτασης δασικού χαρακτήρα, απαιτείται ύστερα από
εισήγηση του αρµόδιου ∆ασάρχη, η έγκριση µελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης
από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, την οποία θα
υποβάλλει ο φορέας του έργου, κατά τα προβλεπόµενα από την παράγραφο 4 του
άρθρου 7 του Ν. 4014/2011.
Γενικότερα, η διαχείριση πλεοναζόντων υλικών εκσκαφών να γίνεται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην ΚΥΑ 50910/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909), στον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και
στην ΚΥΑ 36259/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1312), όπως εκάστοτε ισχύουν.
4.2.2.2 Απαγορεύεται η προσωρινή ή µόνιµη απόθεση υλικών σχετιζόµενων µε την κατασκευή
του έργου, όπως αδρανή, χωµατουργικά, πλεονάζοντα υλικά κλπ, εντός: α) τµηµάτων
του υδρογραφικού δικτύου (παραποτάµιες, παραραλίµνιες κλπ.), β) περιοχών δασικού
χαρακτήρα, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που γίνεται διάθεση πλεοναζόντων στο
πλαίσιο της αποκατάστασης λατοµείων, δανειοθαλάµων και παλαιών ΧΑ∆Α, γ)
αρχαιολογικών περιοχών, δ) σε περιοχές που εµπίπτουν στο ∆ίκτυο Natura 2000 και σε
γεωργικές εκτάσεις. Τα υλικά εκσκαφής να φυλάσσονται εντός του εγκεκριµένου χώρου
επέµβασης ή σε χώρους που θα υποδειχτούν από τις αρµόδιες δασικές υπηρεσίες.
4.2.2.3 Τα στερεά απόβλητα που προσοµοιάζουν µε τα οικιακά, να συλλέγονται προσεκτικά και
να οδηγούνται για διάθεση σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση η
διαχείριση των µη επικίνδυνων αποβλήτων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην 50910/2727/2003 ΚΥΑ (Β 1909) και στο Ν. 4042/2012 (Α 24), όπως αυτά ισχύουν.
4.2.2.4 Η διαχείριση των αποβλήτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α 179)
περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των
αντίστοιχων εγκεκριµένων από το ΥΠΕΚΑ συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
4.2.2.5 Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
4.2.2.6. 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, θα πρέπει 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.
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4.2.3. ∆ιαχείριση αστικών λυµάτων και υγρών αποβλήτων
4.2.3.1 ∆ιαχείριση Αστικών Λυµάτων
Κατά την κατασκευή του έργου, τα λύµατα του προσωπικού του εργοταξίου να µην
διατίθενται ανεξέλεγκτα. Να χρησιµοποιούνται εργοταξιακές τουαλέτες χηµικής
επεξεργασίας.
4.2.3.2 Επιφανειακές απορροές
Για την προστασία των χώρων από τις επιφανειακές απορροές να κατασκευαστούν
περιµετρικές τάφροι συλλογής των οµβρίων, όταν αυτό είναι εφικτό.
4.2.3.3 Ειδικά Απόβλητα
4.2.3.3.1 Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους
λιπαντικά έλαια, καύσιµα κλπ, καθώς και η απόρριψή τους επί του εδάφους. Τα προς
χρήση ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε στεγασµένο χώρο, ενώ τα
χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια και οι διαρροές τους να συγκεντρώνονται και να
διατίθενται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 82/2004 (ΦΕΚ 64/Β/2.3.2004), της
ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006), της ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ
791/Β/ 30.6.2006) και της ΚΥΑ 8668/2.3.2007 (ΦΕΚ 287/Β/2007).
4.2.3.3.2 Η συντήρηση των φορτηγών, καθώς και των µηχανηµάτων της µονάδας θα γίνεται
σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο εντός της εγκατάστασης. Να τηρείται το Π.∆. 82/2004
για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων και των καυσίµων των
µηχανηµάτων των εργοταξίων καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
4.2.3.3.3 Για την αποφυγή διαρροής καυσίµων ή λιπαντικών να υπάρχουν αποθηκευµένα σε
εύκολα προσπελάσιµο σηµείο του εργοταξίου διάφορα υλικά (π.χ. πριονίδι, άµµος
κλπ) µέσω των οποίων να επιδιώκεται η προσρόφηση και κατά συνέπεια
συγκράτηση των διαρρεόντων καυσίµων και λιπαντικών. Μετά από τη χρήση τους τα
απορροφητικά αυτά υλικά πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά σε βαρέλια, και στη
συνέχεια να υφίστανται διαχείριση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π∆ 82/2004.
4.2.3.3.4 Τα υπολείµµατα από τη χρήση υλικών βαφής - συντηρητικών, κλπ, να συλλέγονται
και να διατίθενται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων.
4.2.3.3.5 Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν θα πρέπει να
αποφεύγεται να γίνονται εργασίες εκσκαφών κατά τη διάρκεια ισχυρών
βροχοπτώσεων στην περιοχή.

4.2.4. Περιορισµός εκποµπών στην ατµόσφαιρα, των δονήσεων, του θορύβου και της
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας
4.2.4.1

Εκποµπές στην ατµόσφαιρα

4.2.4.1.1 Απαιτείται η τακτική συντήρηση και έλεγχος των οχηµάτων και µηχανηµάτων του
έργου. Όλα τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται στις κατασκευές
θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, και να πληρούν τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκποµπές σκόνης. Το πρόγραµµα
συντήρησης να ελέγχεται από τον εργοδότη σε µηνιαία βάση. Ο ανάδοχος του έργου
κατασκευής υποχρεούται στη χρήση µηχανηµάτων µε τις αυστηρότερες
προδιαγραφές περιορισµού εκποµπών σκόνης.
4.2.4.1.2

Ειδικότερα, για τον περιορισµό της εκπεµπόµενης λόγω των εργασιών σκόνης, και
για λόγους οδικής ασφαλείας θα πρέπει:
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α.1 Κατά την µεταφορά χύδην αδρανών υλικών, τα πήγµατα των οχηµάτων
µεταφοράς τους να είναι καλυµµένα.
α.2 Να γίνεται συστηµατική διαβροχή των µετώπων εκσκαφής, των σωρών
αδρανών υλικών, καθώς και των χωµάτινων οδών που χρησιµοποιούνται από
οχήµατα του έργου, ιδίως κατά την περίοδο από αρχές Ιουνίου έως τέλη
Σεπτεµβρίου.
α.3 Να καθαρίζονται τα τµήµατα ασφαλτοστρωµένων οδών που χρησιµοποιούνται
από οχήµατα και αυτοκινούµενα µηχανήµατα του έργου, από υπολείµµατα
αδρανών υλικών προερχόµενα από τα τελευταία (πχ. λάσπη τροχών, πτώσεις
από τα πήγµατα κλπ).
α.4 Οι εργασίες εκσκαφών, κατασκευών και µεταφοράς υλικών να συντονίζονται
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν το διάστηµα
παραµονής των αδρανών υλικών σε σωρούς.
4.2.4.1.3

Να γίνεται περίφραξη, κάλυψη και διαβροχή των σωρών υλικών στο εργοτάξιο.

4.2.4.1.4

Η εναπόθεση υλικών σε σωρούς θα πρέπει να γίνεται από το ελάχιστο δυνατό ύψος
(ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο µηχάνηµα). Οι σωροί δεν θα πρέπει να έχουν
ύψος µεγαλύτερο των 5 m.

4.2.4.2.

Θόρυβος

4.2.4.1

Να τηρούνται τα όρια θορύβου σύµφωνα µε το Π∆ 1180/81 (Α 293) και οι λοιπές
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (π.χ. χρησιµοποίηση µηχανηµάτων και συσκευών
εργοταξίου που φέρουν τη σήµανση CE και να αναγράφεται η εγγυηµένη στάθµη
ηχητικής ισχύος, τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας, χρήση προσωρινών
αντιθορυβικών πετασµάτων στους χώρους πρόκλησης υψηλής στάθµης θορύβου
κλπ).

4.2.4.2

Τα αντιθορυβικά µέτρα που θα εφαρµοστούν κατά την κατασκευή του έργου
συνοψίζονται στα παρακάτω:
• 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.

4.2.4.3

Η διάταξη των συσσωρευµένων υλικών στο χώρο του εργοταξίου να γίνεται µε
τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να λειτουργούν ως ηχοπετάσµατα για τη µείωση του
θορύβου. Συγκεκριµένα, ως ανώτατο επιτρεπτό όριο θορύβου τίθενται τα 65dB.

4.2.5.

Περιορισµός των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και στη χλωρίδα, πανίδα της
περιοχής

4.2.5.1

Για την 1η υποενότητα και ιδιαίτερα στο γήπεδο ΜΕΑ/ΧΥΤΥ να µην γίνει επέµβαση –
κατασκευή στο σύνολο της αναδασωτέας έκτασης, όπως αυτή έχει χαρακτηριστεί µε
την Α.Π. 85360/7073/31.12.2013 απόφαση Πράξης Χαρακτηρισµού του ∆ασαρχείου
Τρίπολης.

4.2.5.2

Για το γήπεδο του ΣΜΑ Κορίνθου η επέµβαση – κατασκευή να περιοριστεί µόνο στο
τµήµα του γηπέδου που χαρακτηρίζεται ότι έχει αγροτική µορφή.
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4.2.5.3

Για τη 2η υποενότητα και ιδιαίτερα στο γήπεδο ΜΕΑ/ΧΥΤΥ να µην γίνει επέµβαση –
κατασκευή στη χαρακτηρισµένη ως δάσος έκταση, όπως αυτή έχει χαρακτηριστεί µε
την υπ’ αρ. 12239/1070/21.2.2014 απόφαση Πράξης Χαρακτηρισµού του
∆ασαρχείου Καλαµάτας.

4.2.5.4

Η διάταξη των επιµέρους µονάδων του έργου θα πρέπει να εξασφαλίζει την
λειτουργικότητα, την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της διαθέσιµης έκτασης και την
καλύτερη δυνατή προσαρµογή των µονάδων στην τοπογραφία της περιοχής, µε
σκοπό να ελαχιστοποιούνται οι αλλοιώσεις του ανάγλυφου της περιοχής επέµβασης.
Να ακολουθείται το φυσικό ανάγλυφο και οι φυσικές κλίσεις του γηπέδου.

4.2.5.5

Να πραγµατοποιηθεί περιµετρική περίφραξη για την αποφυγή εισόδου θηλαστικών
στο χώρο του εργοταξίου.

4.2.5.6

Εντός εξαµήνου από το πέρας των εργασιών σε οποιοδήποτε αυτοτελές τµήµα του
έργου να αποµακρυνθούν, µε ευθύνη του κυρίου του, οι κάθε είδους εργοταξιακές
εγκαταστάσεις (γραφεία, συνεργεία κλπ.) και µηχανήµατα, καθώς και τα πάσης
φύσεως πλεονάζοντα υλικά, και τα µη επαναχρησιµοποιήσιµα από αυτά να
µεταφερθούν σε εγκεκριµένους χώρους διάθεσης, έτσι ώστε ο χώρος να επανέλθει
στην πρότερη κατάσταση ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

4.2.6.

Λοιπά θέµατα που αφορούν στη φάση κατασκευής

4.2.6.1
4.2.6.1.1

Οδική κυκλοφορία
Η διέλευση των οχηµάτων να πραγµατοποιείται κατά το δυνατόν εκτός ωρών κοινής
ησυχίας.

4.2.6.1.2

Να τηρούνται τα όρια ταχύτητας και όσα αναφέρονται στον εν ισχύ κώδικα οδικής
κυκλοφορίας.

4.2.6.1.3

Να πραγµατοποιείται σβήσιµο της µηχανής των φορτηγών κατά τυχόν στάση τους
πλησίον ή εντός οικιστικών περιοχών.

4.2.6.1.4 Η διέλευση των οχηµάτων να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους κανόνες
ασφαλείας.
4.2.6.2
4.2.6.2.1

Προστασία των Αρχαιοτήτων
Ο φορέας του έργου οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως, τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
ηµέρες πριν την έναρξη των εκσκαφικών εργασιών του, τις αρµόδιες αρχαιολογικές
Υπηρεσίες, ενώ όλες οι εκσκαφικές εργασίες για το έργο καθώς και των έργων
υποδοµής και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων αυτών (π.χ. εργοτάξια) θα
πρέπει να διεξαχθούν υπό την επίβλεψη εκπροσώπου ή εκπροσώπων των
Αρχαιολογικών Υπηρεσιών, και εντός των ηµερών και ωρών εργασίας αυτού. Σε
περίπτωση τµηµατικής εκτέλεσης του έργου σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, η
ειδοποίηση θα πρέπει να επαναλαµβάνεται προ της έναρξης των εργασιών σε κάθε
τµήµα του. Ο εργολάβος, ή ο επιβλέπων των εργασιών είναι υπεύθυνοι για την
ενηµέρωση των Εφορειών σύµφωνα µε το Νόµο, σε περίπτωση τυχαίας ανεύρεσης
αρχαιοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, σύµφωνα µε το Ν. 3028/2002.

4.2.6.2.2

Σε περίπτωση που κατά την κατασκευή οποιουδήποτε τµήµατος του έργου
εντοπισθούν αρχαιότητες συµπεριλαµβανοµένων και σπηλαιωδών σχηµατισµών, οι
αρµόδιοι εκτέλεσης του έργου και κάθε εντεταλµένος σε αυτό, υποχρεούνται να
προβούν άµεσα στη διακοπή εργασιών του συγκεκριµένου τµήµατος, και να
διενεργηθεί σωστική ανασκαφική έρευνα, κατά τα προβλεπόµενα από το
Ν.3028/2002, από τα αποτελέσµατα της οποίας θα εξαρτηθεί η πορεία του έργου
µετά από γνωµοδότηση των αρµοδίων Συµβουλίων της Γενικής Γραµµατείας

: 0-7
43

Πολιτισµού του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική
δαπάνη της ανασκαφικής έρευνας, συµπεριλαµβανοµένης και της αµοιβής του
απαραίτητου επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που θα προσληφθεί
µετά από υπόδειξη των προαναφερόµενων Εφορειών Αρχαιοτήτων, καθώς και το
κόστος συντήρησης, µελέτης και δηµοσίευσης των ευρηµάτων θα βαρύνουν τον
προϋπολογισµό του έργου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002.
4.2.6.2.3

Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές στις εργασίες που αφορούν στην εκτέλεση
των έργων ή άλλες τυχόν µετατροπές απαιτείται η έγκαιρη ενηµέρωση των
αρµοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων.

4.2.6.2.4

Ειδικότερα για την προτεινόµενη θέση ΜΕΑ-ΧΥΤΥ 3.1. στη Σκάλα Λακωνίας, να
προηγηθούν δοκιµαστικές τοµές, καθώς στο σύνολο της έκτασης έχει εντοπιστεί µεγάλη
συγκέντρωση κεραµικής.

4.2.6.2.5

Όλες οι εγκαταστάσεις και οι χώροι απόθεσης να δεντροφυτευθούν περιµετρικά.

4.2.6.2.6

Να υποβληθεί έγκαιρα προς έγκριση στις συναρµόδιες αρχαιολογικές Υπηρεσίες, η
οριστική µελέτη του έργου. Επίσης θα πρέπει να υποβληθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια
των κτιρίων για έλεγχο και να ληφθεί υπόψη ότι οι εξωτερικές επιφάνειες των κτιριακών
εγκαταστάσεων πρέπει να είναι σε ουδέτερες γήινες αποχρώσεις µε σκοπό την
προσοµοίωση των φυσικών χρωµάτων του εδάφους της περιοχής.

4.2.6.2.7

Πριν από την έναρξη των εργασιών να γίνουν δοκιµαστικές τοµές στην περιοχή
χωροθέτησης του έργου, µέχρι ευρέσεως του φυσικού – γεωλογικού εδάφους, εφόσον
υπάρξουν επιφανειακές ενδείξεις για την ύπαρξη αρχαίων.

4.3.

Φάση λειτουργίας ΜΕΑ των υποενοτήτων

4.3.1. Χρήση Φυσικών πόρων και Εξοικονόµηση ενέργειας
4.3.1.1

Η µονάδα θα πρέπει να αξιοποιεί µε το βέλτιστο δυνατό τρόπο τα παραγόµενα
δευτερογενή προϊόντα, συµβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην εξοικονόµηση
φυσικών πόρων και ενέργειας:
• Μέταλλα, πλαστικά και χαρτί προς ανακύκλωση
• Υλικό κοµπόστ τύπου Α
• Βιοαέριο και παραγωγή ενέργειας από το Βιοαέριο
• Κοµπόστ προερχόµενο από προδιαλεγµένα οργανικά υλικά

4.3.1.2

Σε ότι αφορά την εξοικονόµηση νερού, θα πρέπει να προβλέπεται η
επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων προκειµένου να
καλύπτει τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας και οι όποιες ανάγκες σε νερό να
προκύπτουν κυρίως για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού.

4.3.2. ∆ιαχείριση αποβλήτων
4.3.2.1 Εισερχόµενα Απόβλητα στη Μονάδα
Στη µονάδα θα εισέρχονται προς επεξεργασία αστικά στερεά απόβλητα βάσει των κωδικών
ΕΚΑ που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 1.1.3 της παρούσας απόφασης.
Απαγορεύεται η ανάµιξη του βιοαποικοδοµήσιµου κλάσµατος προερχόµενου από σύστηµα
διαλογής στην πηγή καθώς και των ανακυκλώσιµων υλικών µε τα εισερχόµενα στην ΜΕΑ
σύµµεικτα στερεά απορρίµµατα.
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Η περιγραφή των εγκαταστάσεων και τα εισερχόµενα σε αυτές απόβλητα περιγράφονται στις
παραγράφους 1.1.2 και 1.1.3 της παρούσας απόφασης.
4.3.2.2. Παραγόµενα Προϊόντα και Υπολείµµατα Επεξεργασίας
α) Τα προϊόντα από την παραγωγική διαδικασία των µονάδων αναφέρονται στην
παράγραφο 1.1.4. της παρούσας απόφασης.
β) Τα υπολείµµατα από την παραγωγική διαδικασία των µονάδων αναφέρονται στην
παράγραφο 1.1.4. της παρούσας απόφασης.
γ) Στη µονάδα θα παράγονται τουλάχιστον δύο είδη / ποιότητες κοµπόστ: α) το
κοµπόστ τύπου Α από τα σύµµεικτα απόβλητα και β) το κοµπόστ από τα
προδιαλεγµένα οργανικά υλικά.
δ) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόµενου κοµπόστ από τα προδιαλεγµένα
οργανικά υλικά θα πρέπει να καλύπτουν Ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως το Οργανικό
Σήµα της Ε.Ε. (Eco - Label) για εδαφοβελτιωτικά υλικά (Απόφαση 2006/799/ΕΚ).
ε) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις εργασιών επεξεργασίας του κοµπόστ
τύπου Α θα είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις παραγράφους 1.1.4.1.2 και
1.1.4.1.3 αντίστοιχα. Για τις χρήσεις του παραγόµενου υλικού τύπου κοµπόστ
ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1.1.4.1.1.
στ) Το κοµπόστ τύπου Α που θα παράγεται δεν θα διατίθεται σε καλλιεργούµενες
αγροτικές εκτάσεις.
ζ) Τα υπολείµµατα από την επεξεργασία των αστικών στερεών αποβλήτων στις ΜΕΑ
θα διατίθενται για υγειονοµική ταφή στον αντίστοιχο ΧΥΤΥ κάθε υποενότητας. Να
λαµβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα δείγµατα από τα υπολείµµατα που θα
διατίθενται στον ΧΥΤΥ και στα οποία να γίνεται ποιοτική και ποσοτική ανάλυση. Τα
αποτελέσµατα των µετρήσεων να καταγράφονται.
η) Στη µονάδα να γίνεται ανάκτηση ανακυκλώσιµων υλικών υπό τη µορφή χαρτιού,
πλαστικού, µετάλλων και γυαλιού. Μετά την ανάκτηση τους, να εξεταστεί η
δυνατότητα δεµατοποίησης τους και στη συνέχεια να αποµακρύνονται από τη
Μονάδα σε τελικούς αποδέκτες αδειοδοτηµένων για το σκοπό αυτό εταιρειών.
Τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά των µετάλλων που ανακτώνται από
εγκαταστάσεις µηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας συµµείκτων αστικών
αποβλήτων, είναι κατά είδος υλικού τα εξής
- Σιδηρούχα µέταλλα: συνολική ποσότητα ξένων υλών ≤ 5% κ.β.
- Αλουµίνιο: Συνολική ποσότητα ξένων υλών ≤ 5 % κ.β.
4.3.3. ∆ιαχείριση αστικών λυµάτων και υγρών αποβλήτων
4.3.3.1 Προ της κατασκευής του έργου, να υποβληθεί στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή
ΤΕΠΕΜ για την εγκατάσταση επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, σύµφωνα µε το
άρθρο 7 του Ν. 4014/2011 λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
α) Η επεξεργασία του συνόλου των παραγόµενων υγρών αποβλήτων των έργων και
δραστηριοτήτων που συγχωροθετούνται σε κάθε ΜΕΑ/ΧΥΤΥ ανά ∆ιαχειριστική
ενότητα θα γίνεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων εντός του
χώρου.
β) Τα παραγόµενα υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία της µονάδας
(µονάδα αναερόβιας χώνευσης, µονάδα κοµποστοποίησης) να ανακυκλοφορούν,
κατά το δυνατό, για την κάλυψη των αναγκών των ιδίων διεργασιών, ενώ το
υπόλοιπο να οδηγείται για επεξεργασία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Αποβλήτων. Τα λοιπά υγρά απόβλητα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της
εγκατάστασης (χώρος υποδοχής των αποβλήτων, εγκαταστάσεις απόσµησης,
περιοδική πλύση των χώρων της µονάδας, καθηµερινές δραστηριότητες του
προσωπικού και των επισκεπτών) να οδηγούνται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Υγρών Αποβλήτων της ΜΕΑ/ΧΥΤΥ.
4.3.3.2 Κατά την αξιολόγηση της ΤΕΠΕΜ να επανεξεταστεί και η µελέτη σχεδιασµού και
εφαρµογής του συστήµατος της άρδευσης (άρθρο 4 της ΚΥΑ 145116/2011), στο

: 0-7
45

πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης της άδειας επαναχρησιµοποίησης που προβλέπεται
στο άρθρο 9 της ΚΥΑ 145116/2011, όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 191002/2013.
4.3.3.3 Για να γίνει επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων για άρδευση
χώρων πρασίνου εντός του γηπέδου της ΜΕΑ/ΧΥΤΥ σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
άρθρο 4 της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/8.3.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
θα πρέπει να τηρούνται τα επιτρεπόµενα όρια και οι περιορισµοί που τίθενται στα
Παραρτήµατα του άρθρου 16 αυτής.
4.3.3.4 Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνεται επαναχρησιµοποίηση νερού προερχόµενη από την
εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων της κάθε µονάδας σε γεωργικές εκτάσεις εκτός του
γηπέδου της µονάδας.
4.3.3.5 Ενδεχόµενο πρόβληµα οσµών να αντιµετωπίζεται µε την καλή συντήρηση του
εξοπλισµού και την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. Συγκεκριµένα:
• Να αποφεύγεται η δηµιουργία σηπτικών συνθηκών.
• Να διατηρείται ο χώρος της εγκατάστασης καθαρός.
• Να περιορίζεται στο ελάχιστο η πιθανότητα αστοχίας του εξοπλισµού της
εγκατάστασης µε συνεπή συντήρηση από εξειδικευµένο προσωπικό.
4.3.3.6 Όλα τα θορυβώδη µηχανήµατα (γεννήτριες, φυσητήρες κλπ) να βρίσκονται εντός
ηχοµονωµένου οικίσκου µε στόχο να καλύπτονται οι όροι του 4.3.5.16.
4.3.3.7 Τα έργα αντιπληµµυρικής προστασίας του χώρου της ΜΕΑ να εξασφαλίζουν ότι τυχόν
επιφανειακά νερά από εξωτερικές λεκάνες απορροής στα ανάντη να παροχετεύονται
εκτός του χώρου προς τους φυσικούς αποδέκτες. Παράλληλα, να εξασφαλίζεται η ορθή
αποστράγγισή του χώρου και της εσωτερικής οδού µε την κατασκευή δικτύου τάφρων
και οχετών.
4.3.4. ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων
4.3.4.1 Η διαχείριση των αποβλήτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α 179)
περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, να πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των
αντίστοιχων εγκεκριµένων από το ΥΠΕΚΑ συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
4.3.4.2 Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των 13588/725/2006 (Β’ 383), 24944/1159/2006 (Β’ 791) και 8668/2007 (Β’
287) κοινών υπουργικών αποφάσεων όπως εκάστοτε ισχύουν.
4.3.4.3 Η διαχείριση και διάθεση των µεταχειρισµένων λιπαντικών ελαίων του έργου
συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν διαρροών τους) να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το
Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π.∆.) 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.2004), την ΚΥΑ 13588/725/2006
(ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006) και την ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) όπως
εκάστοτε ισχύουν.
4.3.4.4 Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση των µη επικίνδυνων αποβλήτων πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 50910/2727/2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β 1909)
και στο Ν. 4042/2012 (Α 24), όπως αυτοί ισχύουν.
4.3.5. Περιορισµός εκποµπών στην ατµόσφαιρα, των δονήσεων, του θορύβου και της
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας
4.3.5.1 Όλα τα παραγωγικά τµήµατα της µονάδας να γίνονται εντός κλειστών κτηρίων ή
συστηµάτων, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις από τις αέριες εκποµπές.
4.3.5.2 Τα παραγόµενα αέρια από το σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών της µονάδας να
υφίστανται επεξεργασία πριν την έκλυση τους στην ατµόσφαιρα ώστε να
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αδρανοποιούνται οι ρυπαντικές ουσίες. Η επεξεργασία να γίνεται µε τη χρήση
κατάλληλων αντιρρυπαντικών συστηµάτων όπως βιόφιλτρα και πλυντρίδες.
4.3.5.3 Μετά την επεξεργασία των αερίων εκποµπών της MEA οι ρύποι (µετρούµενοι στο
σηµείο έκλυσης στην ατµόσφαιρα) να είναι εντός των παρακάτω ορίων:
• Αιωρούµενα σωµατίδια : ≤20 mg / Nm3
• VOC: ≤20 mg / Nm3
3
• NH3: ≤20mg/Nm
4.3.5.4 Πριν από την καύση του βιοαερίου για συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας
απαιτείται ο καθαρισµός του αερίου από ανεπιθύµητες ενώσεις που θα περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα εξής: α) αποµάκρυνση των υδρατµών, για την προστασία του
εξοπλισµού έναντι διάβρωσης και την βελτίωση της θερµικής αξίας του βιοαερίου, β)
αφαίρεση υδρόθειου, που παράγεται από την αναερόβια διάσπαση του θείου.
4.3.5.5 Κατά την καύση του βιοαερίου για τη συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας, να
εγκατασταθεί σύστηµα ελέγχου που θα διασφαλίζει τη βέλτιστη στοιχειοµετρική
δοσολογία, ώστε να ελαχιστοποιείται ο σχηµατισµός ΝΟx. Επίσης η τυχόν παραγωγή
του CO από τις µηχανές να ελέγχεται µε τη χρήση καταλυτικού µετατροπέα.
4.3.5.6 Να γίνεται παρακολούθηση του βιοαερίου σε όλα τα κτίρια των µονάδων παραγωγής
του βιοαερίου. Για την ανίχνευση του βιοαερίου να τοποθετηθεί ανιχνευτής εντός όλων
των επανδρωµένων κτιρίων και κοντά στα σηµεία παραγωγής βιοαερίου. Τα συστήµατα
επιτήρησης εκρηκτικών συγκεντρώσεων µεθανίου σε κλειστούς χώρους να
αποτελούνται από κεντρικούς πίνακες µε συναγερµό και αισθητήρες για τη µέτρηση
εκρηκτικών αερίων. Επιπλέον, όλοι οι κλειστοί χώροι να αερίζονται επαρκώς.
4.3.5.7 Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και οι φυσητήρες αερίου να είναι τοποθετηµένα σε
µεταλλικά ηχοµονωµένα containers, ή σε κτίριο µε κατάλληλη ηχοµόνωση και
εξαερισµό.
4.3.5.8 Οι Μονάδες Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) να πληρούν τις προδιαγραφές εκποµπών που
τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενσωµατώνουν κατάλληλα συστήµατα
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (π.χ. καταλύτες) για την µείωση των εκποµπών.
4.3.5.9 Οι ΜΕΚ να συντηρούνται και να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Για κάθε
εργασία συντήρησης - ρύθµισης να συµπληρώνεται και να υπογράφεται από το
συντηρητή το προβλεπόµενο φύλλο συντήρησης - ρύθµισης και να κρατείται σε αρχείο.
4.3.5.10Οι οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων από τη λειτουργία των ΜΕΚ να είναι
σύµφωνες µε τις προδιαγραφές που τίθενται από τον κατασκευαστή, και σε κάθε
περίπτωση να είναι σύµφωνες µε τα αναφερόµενα όρια στο κείµενο BREF σχετικά µε
την εφαρµογή Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών για την Επεξεργασία Αποβλήτων
(BREF- Waste treatment).
4.3.5.11Κατά τη λειτουργία της µονάδας, να πραγµατοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές
ετησίως και υπό αντιπροσωπευτικές συνθήκες λειτουργίας µετρήσεις των εκποµπών
αερίων ρύπων. Οι παράµετροι που πρέπει να ελέγχονται σε κάθε σετ µετρήσεων είναι
οι συγκεντρώσεις των SO2, CO2, CO, NOX, O2, H2S, σωµατιδίων, καθώς και η
θερµοκρασία και η παροχή των καυσαερίων.
4.3.5.12Για τη µείωση της εκποµπής αερίων ρύπων πρέπει να επιτυγχάνονται κατάλληλες,
ελεγχόµενες συνθήκες καύσης. Αν κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης διαπιστωθούν
προβλήµατα ως προς την εκποµπή αερίων ρύπων να επιβληθούν πρόσθετα µέτρα.
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4.3.5.13 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και πυρόσβεσης
σε όλα τα τµήµατα και τις εγκαταστάσεις της µονάδας, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες
διατάξεις. Για την προστασία των κτιριακών εγκαταστάσεων από κεραυνούς να
προβλεφθούν εγκαταστάσεις γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας.
4.3.5.14 Για την µείωση των οσµών να λαµβάνονται τα εξής µέτρα:
• Το σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών της µονάδας (Μονάδα Υποδοχής,
Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας, Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας και
Ραφιναρία), να λαµβάνει χώρα εντός κλειστών κτιρίων ή συστηµάτων τα οποία θα
πρέπει να διαθέτουν σύστηµα απόσµησης.
• Όλοι οι κλειστοί πανταχόθεν χώροι παραγωγής οσµών να είναι σε υποπίεση.
• Οι οσµές να απάγονται από τα σηµεία δηµιουργίας τους και να υφίστανται
επεξεργασία σε κεντρικά συστήµατα απόσµησης.
• Για την απόσµηση του χώρου υποδοχής να εγκατασταθεί βιολογικό φίλτρο
(βιόφιλτρο) ή άλλο ισοδύναµο σύστηµα µε απόδοση άνω του 95%. Η παροχή των
οσµών από την έξοδό του να είναι κατά µέγιστο 500ou/m3.
• Για την απόσµηση της µονάδας βιολογικής επεξεργασίας να εγκατασταθούν
πλυντηρίδες χηµικού καθαρισµού τριών (3) σταδίων ή άλλο ισοδύναµο σύστηµα µε
απόδοση 99% µείωση του H2S, 99% µείωση της αµµωνίας, τουλάχιστον 20% των
οργανικών σουλφιδίων και 75% µείωση των VOC. Οι οσµές στην έξοδο των
συστηµάτων απόσµησης να είναι κατά µέγιστο ≤500 ou/m3.
• Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της µονάδας και τέσσερις φορές ετησίως τουλάχιστον,
να υλοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι των οσµών σε διάφορες ώρες της ηµέρας και µε
διαφορετικές κλιµατολογικές συνθήκες σε πιθανούς κοντινούς αποδέκτες (όρια της
µονάδας, γειτονικός οικισµός κλπ), προκειµένου να εξεταστεί η δυνατότητα
ανίχνευσης ή/και η ένταση των οσµών προερχόµενες από τη µονάδα. Οι µετρήσεις
αυτές να καταγράφονται στο πρόγραµµα παρακολούθησης της µονάδας.
4.3.5.15Για την µείωση της σκόνης να λαµβάνονται τα εξής µέτρα:
• Όλοι οι κλειστοί χώροι να λειτουργούν σε υποπίεση.
• Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας όπου παράγεται σκόνη να είναι κλειστές ή κλειστά
συστήµατα και ο απαγόµενος αέρας πριν την έκλυση του στην ατµόσφαιρα να
διέρχεται υποχρεωτικά από φίλτρα αποκονίωσης. Επιπλέον στα σηµεία
επεξεργασίας όπου παρατηρούνται τοπικά αυξηµένες εκποµπές να
πραγµατοποιείται σηµειακή αναρρόφηση.
• Όλοι οι χώροι στους οποίους αποτίθενται απορρίµµατα να καθαρίζονται ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα.
• Όλες οι οδοί πρόσβασης και εξυπηρέτησης του έργου να είναι ασφαλτοστρωµένες,
και οι σχετικές µεταφορές να γίνονται µε οχήµατα καλυµµένα.
4.3.5.16Για τον περιορισµό του θορύβου να λαµβάνονται τα εξής µέτρα:
α) Όλες οι παραγωγικές διαδικασίες να εκτελούνται εντός κλειστών κτηρίων ή
συστηµάτων.
β) Να τηρούνται τα όρια του Π.∆.1180/293Α/1981. Συγκεκριµένα, ως ανώτατο
επιτρεπτό όριο θορύβου τίθενται τα 65dB στα όρια του γηπέδου.
γ) Οι εκποµπές θορύβου να αντιµετωπίζονται µε µέτρα και συστήµατα ηχοµόνωσης,
ώστε τα επίπεδα θορύβου µέσα στους χώρους εργασίας να βρίσκονται εντός των
ορίων των ισχυουσών διατάξεων σχετικά µε την ασφάλεια και των εργαζοµένων. Σε
περίπτωση που χρησιµοποιείται εξοπλισµός σε εξωτερικούς χώρους, να τηρούνται
τα θεσµοθετηµένα όρια εκποµπών θορύβου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από
την ΚΥΑ 37393/2028/29.3.2003 (ΦΕΚ 1418Β), όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ
9272/471/2.3.2007 (ΦΕΚ286Β).
δ) Να γίνονται περιοδικές δειγµατοληπτικές ηχοµετρήσεις περιµετρικά του γηπέδου,
καθώς και µετρήσεις θορύβου βάθους.
ε) Να γίνεται τακτικός έλεγχος/ συντήρηση του εξοπλισµού.
στ) Να γίνει περιµετρική δενδροφύτευση του οικοπέδου του έργου.

: 0-7
48

4.3.6. Περιορισµός των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και στη χλωρίδα, πανίδα της
περιοχής
4.3.6.1 Να γίνει φύτευση, ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών µελετών, όλων των
επιφανειών που θίγονται από το σύνολο του έργου (κυρίως έργο και συνοδά) και που
επιδέχονται βλάστηση. Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αµέσως σε κάθε τµήµα του
έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωµατουργικές εργασίες και έχουν διαµορφωθεί οι
τελικές επιφάνειες και να είναι ανάλογες µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής
επέµβασης του έργου. Τις χωµατουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα
αντιδιαβρωτικά που να εµποδίζουν την απώλεια πολύτιµου εδάφους και τη δηµιουργία
αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόµα αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση. ‘Όλες οι φυτεύσεις
να γίνουν µε παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση
της βλάστησης. Η φροντίδα των φυτών να συνεχιστεί για τουλάχιστον τρία έτη από την
φύτευση τους µε ευθύνη του φορέα του έργου. Τα είδη που θα χρησιµοποιηθούν να
είναι αυτόχθονα.
4.3.6.2 Για την περαιτέρω προστασία του φυσικού περιβάλλοντος να λαµβάνονται όλα τα
απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας σύµφωνα και µε τις κείµενες διατάξεις. Ειδικότερα:
α) Να διαµορφωθεί µέσα στο κάθε γήπεδο της εγκατάστασης αµέσως µετά την
περίφραξη, µια αντιπυρική ζώνη.
β) Σε όλες τις Μονάδες του έργου, τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη
φάση λειτουργίας, να αναρτηθεί πρόγραµµα οδηγιών πυρόσβεσης.
γ) Να κατασκευαστεί δίκτυο πυρόσβεσης, που να καλύπτει τις ανάγκες όλων των
υποµονάδων της εγκατάστασης µε πυροσβεστικές φωλιές, ενώ να υπάρχουν και
εξωτερικοί κρουνοί για την τροφοδότηση πυροσβεστικών οχηµάτων. Το δίκτυο
πυρόσβεσης να τροφοδοτείται από δεξαµενή κατάλληλου όγκου και σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της αρµόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία να ελέγχεται ώστε να
είναι πάντοτε πλήρης ύδατος, µέχρι την απαιτούµενη ελάχιστη στάθµη.
δ) Να κατασκευασθούν πυροσβεστικές φωλιές, που θα είναι πλησίον όλων των
ευαίσθητων περιοχών, καθώς και δίκτυα καταιονιστήρων (sprinklers) όπου αυτό
είναι απαιτητό από την ισχύουσα νοµοθεσία.
ε) Να τοποθετηθούν φορητά µέσα πυρόσβεσης όπως πυροσβεστήρες CO2 ή αφρού
κατά περίπτωση, καθώς και δοχεία αφροποιητικού µίγµατος µε φορητά ακροφύσια
(αναµίκτες) για την παρασκευή αφρού πυρόσβεσης.
στ) Για το σύνολο των υποµονάδων της εγκατάστασης, να τηρηθούν όλα τα
προβλεπόµενα από τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, και τις ενδεχόµενες
απαιτήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για αντιπυρική προστασία. Να συσταθεί
σχέδιο αντιµετώπισης ενδεχόµενης πυρκαγιάς.
ζ) Σε σηµεία και χώρους όπου αναµένεται έκλυση ή και συγκέντρωση εύφλεκτων
αερίων, να τοποθετηθούν κατάλληλοι ανιχνευτές ώστε να ενηµερώνουν για σχετικό
συµβάν και να ενεργοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες, όπως αποµάκρυνση
προσωπικού, εξαερισµός χώρου, ενεργοποίηση συστηµάτων πυρόσβεσης κατά
περίπτωση.
η) Να πραγµατοποιείται τακτική επιθεώρηση της εγκατάστασης. Ιδιαίτερη σηµασία να
δίνεται στην εκπαίδευση του προσωπικού.
θ) Να προβλεφθούν απαραίτητα πινακίδες αναγνωρίσιµες από απόσταση για την
απαγόρευση του καπνίσµατος.
4.4.

Φάση λειτουργίας ΧΥΤΥ των Υποενοτήτων

4.4.1

Γενικές ρυθµίσεις

4.4.1.1 Για τον περιορισµό της εκποµπής σκόνης – αιωρούµενων σωµατιδίων θα πρέπει να
λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα:
• Περιοδική διαβροχή του εσωτερικού δροµολογίου και των χωµατισµών επικάλυψης,
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κυρίως κατά τους θερινούς µήνες,
• Μεταφορά των απορριµµάτων µε καλυµµένα οχήµατα,
• Συµπίεση και καθηµερινή επικάλυψη των απορριµµάτων που µεταφέρονται στον
ΧΥΤΥ
4.4.1.2 Ο καθαρισµός των τροχών των απορριµµατοφόρων να γίνεται µετά την εκφόρτωση των
απορριµµάτων στην ειδικά κατασκευασµένη εγκατάσταση που βρίσκεται στον χώρο του
γηπέδου. Το νερό από την έκπλυση των τροχών να υπόκειται σε κατάλληλη
επεξεργασία ή να διοχετεύεται στην κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων. Εάν ο καθαρισµός γίνεται µε µηχανική µέθοδο, τα στερεά απόβλητα του
καθαρισµού να συλλέγονται και µεταφέρονται προς υγειονοµική ταφή στο ΧΥΤΥ.
4.4.1.3 Απαγορεύεται :
α) η καύση αποβλήτων
β) η κατασκευή υπόγειων χώρων, εκτός κι αν αερίζονται επαρκώς.
γ) η αραίωση ή η ανάµειξη των αποβλήτων, προκειµένου να τηρηθούν τα κριτήρια
αποδοχής αποβλήτων.
δ) η διάθεση µε υπόγεια αποθήκευση αποβλήτων, τα οποία σε συνθήκες ταφής λόγω
αντιδράσεων µεταξύ τους, ή µε υδατοδιαλυτά διαλύµατα επιφέρουν (i) αύξηση του
όγκου, (ii) δηµιουργία λίαν εύφλεκτων επικίνδυνων ή εκρηκτικών ουσιών ή αερίων
επικίνδυνων αντιδράσεων, εφόσον τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής λειτουργία της
εγκατάστασης.
4.4.1.4 Κατά την διάρκεια κάθε προσωρινής διακοπής λειτουργίας του ΧΥΤΥ για χρονική
περίοδο µεγαλύτερη από ένα (1) µήνα, για την προστασία του περιβάλλοντος, θα
πραγµατοποιείται ενδιάµεση στρώση επικάλυψης των απορριµµάτων από εδαφικό
υλικό, πάχους τουλάχιστον 50 cm.
4.4.1.5 Αντιπληµµυρική προστασία
α) Να κατασκευαστεί περιµετρική αντιπληµµυρική τάφρος κατά µήκος της στέψης των
πρανών των κυττάρων, ώστε να ελαχιστοποιείται η ποσότητα όµβριων υδάτων που
εισρέουν στη µάζα των απορριµµάτων από τις επιφάνειες εκτός ενεργού ΧΥΤ.
β) Η τάφρος να διαστασιολογηθεί για να καλύπτει την µέγιστη βροχόπτωση περιόδου
επαναφοράς τουλάχιστον 20ετίας. Η µέγιστη ταχύτητα ροής να µην ξεπερνά το 1,5
m/sec σε περίπτωση ανεπένδυτης τάφρου.
γ) Τα συλλεγόµενα όµβρια να οδηγούνται κατάντη του χώρου ταφής στον φυσικό τους
αποδέκτη.
δ) Να εξασφαλίζεται επαρκής αντιπληµµυρική προστασία των βοηθητικών
εγκαταστάσεων του ΧΥΤΥ.
ε) Να προλαµβάνεται η εισροή επιφανειακών ή και υπόγειων υδάτων στα αποτιθέµενα
απόβλητα.
4.4.1.6 Στο χώρο εισόδου του γηπέδου του ΧΥΤΥ να υπάρχουν οι ακόλουθες εγκαταστάσεις:
α) Πίνακας πληροφοριών
α1. Στην πύλη εισόδου του γηπέδου να αναρτηθεί πίνακας όπου θα αναγράφονται:
• το όνοµα και η διεύθυνση της αρµόδιας αρχής, όπως και της υπηρεσίας
παρακολούθησης, εφόσον δεν ταυτίζονται,
• ωράριο λειτουργίας της µονάδας,
• η απόφαση άδειας λειτουργίας και η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,
• τα τηλέφωνα επείγουσας ανάγκης
α2. Επίσης στην είσοδο της µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να αναρτηθεί
πίνακας, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία: είδος εγκατάστασης, φορέας
λειτουργίας, διεύθυνση, τηλέφωνα και το ωράριο λειτουργίας της µονάδας
β) Χώρος αναµονής απορριµµατοφόρων
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Σε µικρή σχετικά απόσταση από το ζυγιστήριο να υπάρχει χώρος αναµονής
απορριµµατοφόρων, οι διαστάσεις του οποίου να καθοριστούν µε βάση τον
αναµενόµενο αριθµό προσέλευσης των απορριµµατοφόρων.
γ) Ζυγιστήριο
Να εγκατασταθούν γεφυροπλάστιγγες στο ρεύµα εισόδου, εξόδου, επαρκούς
ικανότητας ζύγισης, ανάλογα µε το αναµενόµενο φορτίο απορριµµατοφόρων. Η
καταγραφή των στοιχείων ζύγισης να είναι αυτόµατη και τα στοιχεία να
µεταφέρονται σε Η/Υ, όπως επίσης και το είδος των αποβλήτων, ο προµηθευτής
των αποβλήτων, η ηµεροµηνία και η ώρα παραλαβής. Ο έλεγχος του ζυγιστηρίου
να γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η διαµόρφωση της κυκλοφορίας
να είναι τέτοια ώστε η ζύγιση των εισερχόµενων και εξερχόµενων οχηµάτων να
γίνεται µε ευκολία.
4.4.1.7 Πυρασφάλεια και αντιπυρική προστασία
α) Να προβλεφθεί σχέδιο αντιµετώπισης πυρκαγιών.
β) Σε όλους τους χώρους του ΧΥΤΥ και των εγκαταστάσεων, τόσο κατά τη φάση
κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας, να αναρτηθεί πρόγραµµα οδηγιών
πυρόσβεσης.
γ) Να διαµορφωθεί παράλληλα στην περίφραξη και µέσα στα όρια του χώρου
διαχείρισης των απορριµµάτων αντιπυρική ζώνη, ικανού πλάτους και όχι
µικρότερου από 10m, η οποία να εξασφαλίζει τη διακίνηση πυροσβεστικών
οχηµάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η περιµετρική αντιπυρική ζώνη πρέπει να
συντηρείται ετησίως.
δ) Σε όλους τους χώρους του ΧΥΤΥ και των εγκαταστάσεων να κατασκευαστεί
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, δίκτυο πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, µε
δίκτυο πυροσβεστικών φωλιών και σταθµών.
ε) Να τοποθετηθεί κατάλληλος αριθµός συσκευών πυρόσβεσης, σε επίµαχα σηµεία
του χώρου, ώστε να καλύπτεται το δίκτυο πυρόσβεσης.
στ) Να προβλεφθεί δεξαµενή αποθήκευσης νερού επαρκούς χωρητικότητας για
πυρόσβεση στις περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς στις κτιριακές και λοιπές
εγκαταστάσεις.
ζ) Να γίνεται αποθήκευση εδαφικών υλικών τουλάχιστον 250 m3 εντός του οικοπέδου,
για κάλυψη εστιών πυρκαγιάς στο χώρο ταφής απορριµµάτων.
η) Να γίνεται αποµάκρυνση ξηρής βιοµάζας από φυτοκάλυψη των πρανών και να
απαγορευτεί ρητά η σκόπιµη διενέργεια καύσης, για την καταστροφή των
απορριµµάτων.
θ) Να προβλεφθούν απαραίτητα πινακίδες αναγνωρίσιµες από απόσταση για την
απαγόρευση του καπνίσµατος.
4.4.2. Στεγανοποίηση ΧΥΤΥ – ∆ιαχείριση Στραγγισµάτων ΧΥΤΥ
4.4.2.1. 1η Υποενότητα
Τα έργα µόνωσης πυθµένα και πρανών να γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ
114218/1997 και της ΚΥΑ 29407/3508/2002. Ειδικότερα η λεκάνη για την εναπόθεση των
απορριµµάτων να στεγανοποιηθεί µε τις παρακάτω στρώσεις:
1.
Στρώση Υπόβασης – Εδρασης Γεωσυνθετικής αργιλικής Στρώσης: Πρόκειται για
συµπυκνωµένη στρώση γαιώδους υλικού (υπάρχον εδαφικό υλικό), πάχους 0,50 m, η
οποία συντελεί στην εξοµάλυνση του υποβάθρου και στην εξασφάλιση οµαλού
υποκείµενου στρώµατος επί του οποίου θα εδρασθεί ο τεχνητός γεωλογικός φραγµός.
2.
Στρώση στεγανοποίησης
2.1
Γεωλογικός φραγµός, ο οποίος αποτελεί και στρώση υπόβασης της συνθετικής
γεωµεµβράνης. Με τη στρώση αυτή καλύπτεται η περίπτωση αστοχίας της µεµβράνης.
Θα τοποθετηθεί σε όλη την έκταση της λεκάνης του ΧΥΤΥ (πυθµένας και πρανή),
γεωσυνθετική αργιλική στρώση (GCL), η οποία θα εδράζεται επί του ανωτέρω
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2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

3

αναφερόµενου εδαφικού υλικού. Η στρώση αυτή θα εξασφαλίζει ισοδύναµα
αποτελέσµατα µε στρώση συµπυκνωµένης αργίλου πάχους 0,5 m και διαπερατότητας
Κ<5Χ10-10 m/s.
Συνθετική γεωµεµβράνη HDPE πάχους >1,5 mm για όλη την επιφάνεια του χώρου
(πυθµένας και πρανή) που έρχεται σε επαφή µε απορρίµµατα.
Κατώτερη στρώση προστασίας της υποκείµενης συνθετικής µεµβράνης από διάτρηση
που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά τη διάστρωση της υπερκείµενης
αποστραγγιστικής στρώσης ή κατά τη διευθέτηση των απορριµµάτων. Ως στρώση
προστασίας να τοποθετηθεί σε όλη την έκταση της λεκάνης του ΧΥΤΥ (πυθµένας και
πρανή) γεωύφασµα κατάλληλων αντοχών, ειδικού βάρους >350 g/m2.
Ανώτερη Στρώση προστασίας της υποκείµενης συνθετικής µεµβράνης από διάτρηση
που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά τη διάστρωση της υπερκείµενης
αποστραγγιστικής στρώσης ή κατά τη διευθέτηση των απορριµµάτων. Η στρώση αυτή
αποτελείται από στρώση άµµου ελάχιστου πάχους 0,1 m και κοκκοµετρικής
διαβάθµισης 0-8 mm. Η στρώση αυτή να τοποθετηθεί στην περιοχή του πυθµένα αλλά
και των αναβαθµών, όπου και θα τοποθετηθεί χαλικώδης στρώση αποστράγγισης.
Στρώση αποστράγγισης στραγγισµάτων (µε διαπερατότητα Κ≥10-3 m/sec), εντός της
οποίας θα τοποθετηθούν και οι κεντρικοί αγωγοί συλλογής των στραγγισµάτων του
πυθµένα. Οι αγωγοί θα περιβάλλονται από διαβαθµισµένο υλικό. Η στρώση
αποστράγγισης να έχει ελάχιστο πάχος 0,5 m στον πυθµένα τα διαχωριστικά εσωτερικά αναχώµατα - αναβαθµούς ενώ στα πρανή του χώρου να τοποθετηθεί
γεωσυνθετική αποστραγγιστική στρώση, η οποία θα παρέχει το ίδιο αποτέλεσµα µε
χαλικώδη στρώση αποστράγγισης πάχους 0,5 m και διαπερατότητας Κ≥10-3 m/sec.
Στην περίπτωση αυτή στην περιοχή των πρανών, όπως έχει αναφερθεί και ανωτέρω
δεν θα τοποθετηθεί η στρώση προστασίας από άµµο.
Γεωύφασµα διαχωρισµού: το οποίο προστατεύει και διαχωρίζει την υποκείµενη
αποστραγγιστική στρώση από τα υπερκείµενα απορρίµµατα. Για την πληρότητα του
συστήµατος στεγανοποίησης και για την προστασία της στρώσης αποστράγγισης να
τοποθετηθεί γεωύφασµα διαχωρισµού ελάχιστου ειδικού βάρους >200 g/m2 σε όλη την
έκταση του χώρου, όπου θα τοποθετηθεί χαλικώδης αποστραγγιστική στρώση. Για την
περιοχή των πρανών όπου θα τοποθετηθεί γεωσυνθετική αποστραγγιστική στρώση ο
διαχωρισµός µε τα απορρίµµατα θα γίνεται από το ενσωµατωµένο άνωθεν γεωύφασµα
το οποίο θα φέρει ενσωµατωµένο η ίδια η στρώση.
∆ίκτυο συλλογής στραγγισµάτων: Τα παραγόµενα στραγγίσµατα στο χώρο του ΧΥΤΥ
να συλλέγονται από κεντρικούς αγωγούς συλλογής HDPE διάτρητους κατά τα 2/3,
ελάχιστης εξωτερικής ονοµαστικής διαµέτρου Φ315 10atm ή δοµηµένου τοιχώµατος
αντίστοιχης αντοχής (SN8). Εφόσον απαιτείται από το σχεδιασµό του ΧΥΤΥ, να
κατασκευαστεί δίκτυο δευτερευόντων αγωγών συλλογής HDPE διάτρητων κατά τα 2/3,
ελάχιστης εξωτερικής ονοµαστικής διαµέτρου Φ250 10atm, ή δοµηµένου τοιχώµατος
αντίστοιχης αντοχής (SN8).
Τα στραγγίσµατα να καταλήγουν σε δεξαµενή αποθήκευσης διαστασιολογηµένη
σύµφωνα µε την παροχή του βροχερότερου µήνα της τελευταίας εικοσαετίας και
ακολούθως στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του χώρου. Σε κάθε
περίπτωση η χωρητικότητα της δεξαµενής να επαρκεί για την αποθήκευση
παραγόµενων στραγγισµάτων τριών έως τεσσάρων ηµερών.
∆εν επιτρέπεται η ανακυκλοφορία ανεπεξέργαστων στραγγισµάτων στο σώµα του ΧΥΤΥ ή
η απόρριψη τους σε οποιοδήποτε άλλο αποδέκτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις βλάβης της
Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων επιτρέπεται η ανακυκλοφορία ανεπεξέργαστων
στραγγισµάτων για περιορισµένο χρόνο στο σώµα του ΧΥΤΥ.

4.4.2.2. 2η και 3η Υποενότητα
Τα έργα µόνωσης πυθµένα και πρανών θα γίνουν σύµφωνα µε την ΚΥΑ 114218/1997 (εδάφιο
5 της παραγράφου 5, Παράρτηµα Ι) και την ΚΥΑ 29407/3508/2002. Στη λεκάνη του ΧΥΤΥ να
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τοποθετηθεί σύστηµα σύνθετης στεγανοποίησης. Επιπλέον αυτού στον πυθµένα της λεκάνης
του ΧΥΤΥ, να τοποθετηθεί διπλό σύστηµα στεγανοποίησης.
Ειδικότερα η λεκάνη για την εναπόθεση των απορριµµάτων να στεγανοποιηθεί µε τις
παρακάτω στρώσεις:
Πυθµένας λεκάνης ΧΥΤΥ:
1.
Στρώση Υπόβασης – Εδρασης Συστηµάτων Στεγανοποίησης: Πρόκειται για
συµπυκνωµένη στρώση γαιώδους υλικού (υπάρχον εδαφικό αργιλικό υλικό), ελάχιστου
πάχους 0,5 m, η οποία συντελεί στην εξοµάλυνση του υποβάθρου και στην εξασφάλιση
οµαλού υποκείµενου στρώµατος επί του οποίου θα εδρασθούν οι στρώσεις
στεγανοποίησης.
Οι αργιλικές αποθέσεις να καλύπτουν όλη την επιφάνεια του πυθµένα του ΧΥΤΥ.
Προτείνεται ανάπτυξη του πυθµένα του ΧΥΤΥ επί των αργιλικών αποθέσεων που
συναντούνται στο κέντρο της λεκάνης του γηπέδου εγκατάστασης των έργων.

2.
2.1.

2.2.
3.
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

Όπου κατά τις εκσκαφές - εργασίες καθαρισµού διαµορφώσεις του πυθµένα του ΧΥΤΥ
διαπιστωθούν θέσεις όπου oι αργιλικές αποθέσεις απουσιάζουν, τότε θα πρέπει
αναλογικά να συµπληρωθούν, ώστε τελικά να καλύπτουν όλη την επιφάνεια του
πυθµένα του ΧΥΤΥ.
1η Στρώση στεγανοποίησης
Στρώση προστασίας – διαχωρισµού της υποκείµενης συνθετικής µεµβράνης από
διάτρηση που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά τη διάστρωση της επί της στρώσης
υπόβασης. Ως στρώση προστασίας - διαχωρισµού θα τοποθετηθεί σε όλη την έκταση
του πυθµένα του ΧΥΤΥ γεωύφασµα κατάλληλων αντοχών, ειδικού βάρους ≥350 g/m2.
Συνθετική γεωµεµβράνη HDPE πάχους ≥1,5 mm για όλη την επιφάνεια του πυθµένα
που έρχεται σε επαφή µε απορρίµµατα.
2η Στρώση στεγανοποίησης
Γεωλογικός φραγµός, ο οποίος αποτελεί και στρώση υπόβασης της συνθετικής
γεωµεµβράνης. Με τη στρώση αυτή καλύπτεται η περίπτωση αστοχίας της µεµβράνης.
Θα τοποθετηθεί στον πυθµένα του ΧΥΤΥ, γεωσυνθετική αργιλική στρώση (GCL), η
οποία θα εδράζεται επί του ανωτέρω αναφερόµενου εδαφικού υλικού, αλλά και της
µεβράνης. Η στρώση αυτή να εξασφαλίζει ισοδύναµα αποτελέσµατα µε στρώση
συµπυκνωµένης αργίλου πάχους 0,5 m και διαπερατότητας Κ≤5Χ10-10 m/s.
Συνθετική γεωµεµβράνη HDPE πάχους ≥1,5 mm για όλη την επιφάνεια του πυθµένα
που έρχεται σε επαφή µε απορρίµµατα.
Κατώτερη στρώση προστασίας της υποκείµενης συνθετικής µεµβράνης από διάτρηση
που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά τη διάστρωση της υπερκείµενης
αποστραγγιστικής στρώσης ή κατά τη διευθέτηση των απορριµµάτων. Ως στρώση
προστασίας θα τοποθετηθεί γεωύφασµα κατάλληλων αντοχών, ειδικού βάρους ≥350
g/m2.
Ανώτερη Στρώση προστασίας της υποκείµενης συνθετικής µεµβράνης από διάτρηση
που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά τη διάστρωση της υπερκείµενης
αποστραγγιστικής στρώσης ή κατά τη διευθέτηση των απορριµµάτων. Η στρώση αυτή
αποτελείται από στρώση άµµου ελάχιστου πάχους 0,1 m και κοκκοµετρικής
διαβάθµισης 0-8 mm. Η στρώση αυτή θα τοποθετηθεί στην περιοχή του πυθµένα αλλά
και των αναβαθµών, όπου και θα τοποθετηθεί χαλικώδης στρώση αποστράγγισης.
Στρώση αποστράγγισης στραγγισµάτων (µε διαπερατότητα Κ≥10-3 m/sec), εντός της
οποίας θα τοποθετηθούν και οι κεντρικοί αγωγοί συλλογής των στραγγισµάτων του
πυθµένα. Οι αγωγοί θα περιβάλλονται από διαβαθµισµένο υλικό. Η στρώση
αποστράγγισης θα έχει ελάχιστο πάχος 0,5 m στον πυθµένα τα διαχωριστικά εσωτερικά αναχώµατα – αναβαθµούς.
Γεωύφασµα διαχωρισµού: το οποίο προστατεύει και διαχωρίζει την υποκείµενη
αποστραγγιστική στρώση από τα υπερκείµενα απορρίµµατα. Για την πληρότητα του
συστήµατος στεγανοποίησης και για την προστασία της στρώσης αποστράγγισης θα
τοποθετηθεί γεωύφασµα διαχωρισµού ελάχιστου ειδικού βάρους ≥200 g/m2 σε όλη την
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έκταση του χώρου, ήτοι στον πυθµένα και τα διαχωριστικά - εσωτερικά αναχώµατα –
αναβαθµούς, όπου θα τοποθετηθεί χαλικώδης αποστραγγιστική στρώση.
∆ίκτυο συλλογής στραγγισµάτων: Τα παραγόµενα στραγγίσµατα στο χώρο του ΧΥΤ να
συλλέγονται από κεντρικούς αγωγούς συλλογής HDPE διάτρητους κατά τα 2/3,
ελάχιστης εξωτερικής ονοµαστικής διαµέτρου Φ315 10atm ή δοµηµένου τοιχώµατος
αντίστοιχης αντοχής (SN8). Εφόσον απαιτείται από το σχεδιασµό του ΧΥΤ, να
κατασκευαστεί δίκτυο δευτερευόντων αγωγών συλλογής HDPE διάτρητων κατά τα 2/3,
ελάχιστης εξωτερικής ονοµαστικής διαµέτρου Φ250 10atm, ή δοµηµένου τοιχώµατος
αντίστοιχης αντοχής (SN8).
Τα στραγγίσµατα να καταλήγουν σε δεξαµενή αποθήκευσης διαστασιολογηµένη
σύµφωνα µε την παροχή του βροχερότερου µήνα της τελευταίας εικοσαετίας και
ακολούθως στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του χώρου. Σε κάθε
περίπτωση η χωρητικότητα της δεξαµενής να επαρκεί για την αποθήκευση
παραγόµενων στραγγισµάτων τριών έως τεσσάρων ηµερών.

∆εν επιτρέπεται η ανακυκλοφορία ανεπεξέργαστων στραγγισµάτων στο σώµα του ΧΥΤΥ ή η
απόρριψη τους σε οποιοδήποτε άλλο αποδέκτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις βλάβης της
Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων επιτρέπεται η ανακυκλοφορία ανεπεξέργαστων
στραγγισµάτων για περιορισµένο χρόνο στο σώµα του ΧΥΤΥ.
ΠΡΑΝΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΧΥΤΥ:
1.
Στρώση Υπόβασης – Εδρασης Γεωσυνθετικής αργιλικής Στρώσης: Πρόκειται για
συµπυκνωµένη στρώση γαιώδους υλικού (αδιαπέραστο εδαφικό αργιλικό υλικό)
ελάχιστου πάχους 0,50 m, η οποία συντελεί στην εξοµάλυνση του υποβάθρου και στην
εξασφάλιση οµαλού υποκείµενου στρώµατος επί του οποίου θα εδρασθεί ο τεχνητός
γεωλογικός φραγµός.
2.
Στρώση στεγανοποίησης
3.1
Γεωλογικός φραγµός, ο οποίος αποτελεί και στρώση υπόβασης της συνθετικής
γεωµεµβράνης. Με τη στρώση αυτή καλύπτεται η περίπτωση αστοχίας της µεµβράνης.
Θα τοποθετηθεί, σε όλη την έκταση της των πρανών του ΧΥΤΥ, γεωσυνθετική αργιλική
στρώση (GCL), η οποία θα εδράζεται επί του ανωτέρω αναφερόµενου εδαφικού υλικού.
Η στρώση αυτή θα εξασφαλίζει ισοδύναµα αποτελέσµατα µε στρώση συµπυκνωµένης
αργίλου πάχους 0,5 m και διαπερατότητας Κ≤5Χ10-10 m/s.
3.2
Συνθετική γεωµεµβράνη HDPE πάχους ≥1,5 mm σε όλη την περιοχή των πρανών που
έρχεται σε επαφή µε απορρίµµατα.
3.3
Κατώτερη στρώση προστασίας της υποκείµενης συνθετικής µεµβράνης από διάτρηση
που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά τη διάστρωση της υπερκείµενης
αποστραγγιστικής στρώσης ή κατά τη διευθέτηση των απορριµµάτων. Ως στρώση
προστασίας θα στα πρανή της λεκάνης του ΧΥΤΥ γεωύφασµα κατάλληλων αντοχών,
ειδικού βάρους ≥350 g/m2.
3.4
Ανώτερη Στρώση προστασίας της υποκείµενης συνθετικής µεµβράνης από διάτρηση
που είναι δυνατόν
να προκληθεί κατά τη διάστρωση της υπερκείµενης
αποστραγγιστικής στρώσης ή κατά τη διευθέτηση των απορριµµάτων. Η στρώση αυτή
αποτελείται από στρώση άµµου ελάχιστου πάχους 0,1 m και κοκκοµετρικής
διαβάθµισης 0-8 mm.
3.5
Στρώση αποστράγγισης στραγγισµάτων. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου στα πρανή
του χώρου θα τοποθετηθεί γεωσυνθετική αποστραγγιστική στρώση, η οποία θα παρέχει
το ίδιο αποτέλεσµα µε χαλικώδη στρώση αποστράγγισης πάχους 0,5 m και
διαπερατότητας Κ≥10-3m/sec, η οποία θα τοποθετηθεί στον πυθµένα του χώρου. Στην
περίπτωση αυτή στην περιοχή των πρανών, όπως έχει αναφερθεί και ανωτέρω δεν θα
τοποθετηθεί η στρώση προστασίας από άµµο.
3.6
Γεωύφασµα διαχωρισµού: το οποίο προστατεύει και διαχωρίζει την υποκείµενη
αποστραγγιστική στρώση από τα υπερκείµενα απορρίµµατα. Για την πληρότητα του
συστήµατος στεγανοποίησης και για την προστασία της στρώσης αποστράγγισης θα
τοποθετηθεί γεωύφασµα διαχωρισµού ελάχιστου ειδικού βάρους ≥200g/m2 σε όλη την
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έκταση του χώρου, όπου θα τοποθετηθεί χαλικώδης αποστραγγιστική στρώση. Για την
περιοχή των πρανών όπου θα τοποθετηθεί γεωσυνθετική αποστραγγιστική στρώση ο
διαχωρισµός µε τα απορρίµµατα θα γίνεται από το ενσωµατωµένο άνωθεν γεωύφασµα
το οποίο θα φέρει ενσωµατωµένο η ίδια η στρώση.
∆ίκτυο συλλογή-ς στραγγισµάτων: Τα παραγόµενα στραγγίσµατα στο χώρο του ΧΥΤ να
συλλέγονται από κεντρικούς αγωγούς συλλογής HDPE διάτρητους κατά τα 2/3,
ελάχιστης εξωτερικής ονοµαστικής διαµέτρου Φ315 10atm ή δοµηµένου τοιχώµατος
αντίστοιχης αντοχής (SN8). Εφόσον απαιτείται από το σχεδιασµό του ΧΥΤ, να
κατασκευαστεί δίκτυο δευτερευόντων αγωγών συλλογής HDPE διάτρητων κατά τα 2/3,
ελάχιστης εξωτερικής ονοµαστικής διαµέτρου Φ250 10atm, ή δοµηµένου τοιχώµατος
αντίστοιχης αντοχής (SN8).
Tα στραγγίσµατα να καταλήγουν σε δεξαµενή αποθήκευσης 3 ηµερών
διαστασιολογηµένη σύµφωνα µε την παροχή του βροχερότερου µήνα της τελευταίας
εικοσαετίας και ακολούθως στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του
χώρου. Για τη διαχείριση των παραγόµενων στραγγισµάτων/υγρών αποβλήτων ισχύουν
τα αναφερόµενα στην παρούσα απόφαση.

∆εν επιτρέπεται η ανακυκλοφορία ανεπεξέργαστων στραγγισµάτων στο σώµα του ΧΥΤΥ ή η
απόρριψη τους σε οποιοδήποτε άλλο αποδέκτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις βλάβης της
Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων επιτρέπεται η ανακυκλοφορία ανεπεξέργαστων
στραγγισµάτων για περιορισµένο χρόνο στο σώµα του ΧΥΤΥ.
4.4.3 Έργα συλλογής και διαχείρισης βιοαερίου
4.4.3.1 Τα έργα υποδοµής και διαχείρισης βιοαερίου του ΧΥΤΥ να γίνουν σύµφωνα µε τις
διατάξεις της ΚΥΑ 114218/1997(ΦΕΚ 1016 Β/1997).
4.4.3.2 Το βιοαέριο να διοχετεύεται σε ελεγχόµενη µονάδα καύσης υψηλής θερµοκρασίας
τουλάχιστον 850ο C, που θα εγκατασταθεί σε σταθερό και περιφραγµένο χώρο. Η
µονάδα άντλησης και καύσης του βιοαερίου να είναι σχεδιασµένη για αυτόµατη
λειτουργία και παρακολούθηση και για δυσµενείς καιρικές συνθήκες.
4.4.3.3 Για τη συλλογή του παραγόµενου βιοαερίου από το σώµα του ΧΥΤΥ θα πρέπει να
κατασκευαστεί κατακόρυφο δίκτυο ή/και οριζόντιο δίκτυο συλλογής του, σε κάθε φάση
ανάπτυξης του ΧΥΤΥ. Το κατακόρυφο δίκτυο συλλογής βιοαερίου να αποτελείται από
κάθετα φρεάτια, η κατασκευή των οποίων θα γίνεται είτε σταδιακά και παράλληλα µε τις
εργασίες διάθεσης των απορριµµάτων, είτε µε ανόρυξη µετά την πλήρωση και κάλυψη
κάθε κυττάρου του ΧΥΤΥ επί των περαιωµένων πρανών αυτού (ελεγχόµενη απαγωγή
του βιοαερίου µε εξαναγκασµένη άντληση µέσω διάτρητων κατακόρυφων αγωγών από
HDPE). Τα κάθετα φρεάτια συλλογής βιοαερίου να συνδέονται µέσω κατάλληλου
οριζόντιου δικτύου µεταφοράς βιοαερίου (δευτερεύον δίκτυο µεταφοράς) µε τους
υποσταθµούς βιοαερίου. Από τους υποσταθµούς, το βιοαέριο να οδηγείται µέσω του
πρωτεύοντος δικτύου µεταφοράς στην τελική µονάδα άντλησης και καύσης (πυρσό
καύσης).
4.4.3.4 Το δίκτυο συλλογής και απαγωγής του βιοαερίου να τεθεί σε εφαρµογή το αργότερο
εντός εξαµήνου από την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΥ.
4.4.3.5 Οι διάτρητοι αγωγοί του κατακόρυφου συστήµατος συλλογής βιοαερίου να
τοποθετούνται εντός στρώσης χαλικώδους υλικού. Τα κατακόρυφα συστήµατα
συλλογής βιοαερίου να διεισδύουν εντός του σώµατος των αποβλήτων σε βάθος ίσο µε
το 80 – 90% του συνολικού πάχους των αποβλήτων. Οι αγωγοί να απέχουν από τη
στρώση στεγάνωσης του πυθµένα τουλάχιστον 2 m.
4.4.3.6 Η ακτίνα επιρροής κάθε φρεατίου άντλησης να είναι της τάξης των 25 - 30m µε
αλληλοεπικάλυψη των επιµέρους φρεατίων.
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4.4.3.7 Οι διάτρητοι αγωγοί του οριζόντιου συστήµατος συλλογής βιοαερίου εφόσον
κατασκευαστεί να τοποθετούνται εντός τάφρου πλάτους τουλάχιστον 0,50 m µε
χαλικώδες υλικό.
4.4.3.8 Να ληφθεί µέριµνα αντιεκρηκτικής προστασίας του συστήµατος συλλογής βιοαερίου.
Όλοι οι αγωγοί µεταφοράς βιοαερίου καθώς και οι µεταξύ τους συνδέσεις να είναι
αντοχής τουλάχιστον 6 atm.
4.4.3.9 Η διάµετρος των αγωγών να είναι τέτοια ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται
εντός των αγωγών ταχύτητα αερίων µικρότερη ή ίση των 10 m/s.
4.4.3.10Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να εµποδίζεται η εισροή υδάτων και
ατµοσφαιρικού αέρα στο σύστηµα απαγωγής βιοαερίου. Στους αγωγούς µεταφοράς του
βιοαερίου, σε κατάλληλα σηµεία να εγκατασταθούν µονάδες συλλογής συµπυκνωµάτων
(αφύγρανση).
4.4.3.11Ο πυρσός καύσης του βιοαερίου να είναι σχεδιασµένος για αυτόµατη λειτουργία και
παρακολούθηση σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες και για τη µέγιστη ανακτώµενη
ποσότητα βιοαερίου µε συντελεστή ασφαλείας 1,5. ∆εν θα δέχεται όµως ποσότητα
µικρότερη από το 1/5 της ονοµαστικής µέγιστης απόδοσης. Η τοποθέτηση του πυρσού
να πραγµατοποιείται σε σχέση µε την ένταση και τη διεύθυνση των επικρατούντων
ανέµων της περιοχής. Στην περίπτωση κατά την οποία ο πυρσός δεν επαρκεί, να
εγκατασταθεί και δεύτερος πυρσός κατάλληλης δυναµικότητας.
4.4.3.12Στο χώρο όπου θα εγκατασταθεί η µονάδα καύσης του βιοαερίου να αναρτηθεί πίνακας
όπου να υπάρχουν οδηγίες καύσης του βιοαερίου. Επιπλέον ως προστασία από το
βιοαέριο κατά τη λειτουργία του έργου, να ληφθούν τα παρακάτω µέτρα:
• Σήµανση των περιοχών που υπάρχει κίνδυνος από τυχόν διαρροή αερίων
• Τοποθέτηση ανιχνευτών βιοαερίου (µε alarm) στα κλειστά κτίρια.
• Χρησιµοποίηση αντιεκρηκτικών εργαλείων, όπου απαιτείται. Οι ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις των κτιρίων του χώρου διάθεσης υπολειµµάτων να είναι
κατασκευασµένες αντιεκρηκτικά.
4.4.3.13Οι µέγιστες συγκεντρώσεις του µεθανίου εντός των ορίων του γηπέδου του έργου να
παραµένει κάτω από 1% κ.ο. και του διοξειδίου του άνθρακος κάτω από 1,5% κ.ο.
4.4.3.14Να εξασφαλιστεί:
• Η δυνατότητα αποµάκρυνσης συµπυκνωµάτων από το δίκτυο άντλησης.
• Η δυνατότητα καθαρισµού των αγωγών από τα σχηµατιζόµενα συµπυκνώµατα µε
την τοποθέτηση αφυγραντών στα χαµηλότερα σηµεία και γενικότερα σε σηµεία
όπου αναµένεται συγκέντρωση συµπυκνωµάτων.
4.4.4. Τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του ΧΥΤΥ
4.4.4.1 Ο τρόπος απόθεσης των απορριµµάτων να γίνεται κατά διαµερίσµατα απορριµµάτων

ενδεικτικών διαστάσεων 5 m x 5 m x 2,5 m, ξεκινώντας από τα χαµηλότερα υψόµετρα
µε σταδιακή πλήρωση του ωφέλιµου όγκου. Η κλίση του µετώπου εργασίας (πρανούς)
να είναι της τάξης του 1:3 (υ:β) ή και ηπιότερη. Η αρχική διάστρωση των απορριµµάτων
εντός του ΧΥΤΥ να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα σε σχέση µε αιχµηρά υλικά
που µπορεί να επιφέρουν βλάβη στο σύστηµα στεγάνωσης. Το απορριµµατικό
ανάγλυφο πρέπει να είναι επισκέψιµο σε όλα τα σηµεία στα οποία προβλέπονται
εργασίες διαχείρισης βιοαερίου και στραγγισµάτων και για αυτό η διαµόρφωση
αναβαθµών είναι απαραίτητη. Η επιφάνεια του τελευταίου (επιφανειακού) κυττάρου να
έχει κλίση της τάξης του 5%.
4.4.4.2 Η εκφόρτωση των απορριµµάτων στο ΧΥΤΥ να διενεργείται κατά το δυνατόν προς τη
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διεύθυνση του ανέµου. Κατά την εκφόρτωση των απορριµµάτων και κατά τη διάρκεια
εργασιών στο µέτωπο εργασίας, να υπάρχουν τοποθετηµένα φορητά δικτυωτά
πετάσµατα µήκους 5m και ύψους 3m στο µέτωπο εργασίας ως µέτρο πρώτης
αντιµετώπισης για την κατακράτηση ελαφρών αντικειµένων.
4.4.4.3 Η συµπίεση των απορριµµάτων να γίνεται µε επαναλαµβανόµενη διέλευση
ερπυστριοφόρου προωθητή ή συµπιεστή (ή άλλο τρόπο ισοδύναµου συστήµατος
συµπίεσης). Τα απορρίµµατα να καλύπτονται µε χωµάτινο κάλυµµα πάχους 15-20 cm
σε καθηµερινή βάση. Η αναλογία υλικού καθηµερινής επικάλυψης και απορριµµάτων
να είναι της τάξης 1:10. Το υλικό επικάλυψης δεν πρέπει να περιλαµβάνει τεµάχια
βράχου µεγαλύτερης διαµέτρου από τα 15 cm.
4.4.4.4 Ο συντελεστής υδροπερατότητας του υλικού επικάλυψης Κ να επιδιώκεται να είναι της
τάξης ≥ 1x10-6 m/sec, ώστε αφ' ενός να αποστραγγίζεται επιφανειακά µεγάλη ποσότητα
οµβρίων, µε κατάλληλες κλίσεις της επιφανείας, αφ' ετέρου να επιτρέπεται η αργή
κατείσδυση των στραγγισµάτων από στρώση σε στρώση αντί αυτά να οδηγούνται εκτός
του όγκου των απορριµµάτων.
4.4.4.5 Εναλλακτικά σαν υλικό επικάλυψης µπορεί να χρησιµοποιηθούν αδρανή υλικά
κατάλληλων προδιαγραφών, καθώς και το παραγόµενο κόµποστ.
4.4.4.6 Να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα περιορισµού του παρασιτολογικού φορτίου
(µικροοργανισµοί, έντοµα, ζωύφια, τρωκτικά κλπ) του ΧΥΤΥ και να προβλεφθεί
παράλληλο πρόγραµµα καταπολέµησης των εκτοπαρασίτων. Στα µέτρα περιορισµού
του παρασιτολογικού φορτίου περιλαµβάνονται ενδεικτικά:
• ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση, των απορριµµάτων
• καταστροφή των καταφυγίων
• ψεκασµός
• σωστή διάταξη του πράσινου στον χώρο κάλυψης
• περιορισµός στο µέτρο του δυνατού της διαθέσιµης τροφής
4.4.4.7 Να λαµβάνονται µέτρα παρεµπόδισης της διασποράς µικροαπορριµµάτων εκτός του
ενεργού χώρου διάθεσης.
4.4.4.8 Κατά τους ξηρούς κυρίως µήνες να γίνεται τακτική διαβροχή των περιοχών
εκχωµατώσεων και επιχωµατώσεων καθώς και των αποθηκευµένων αδρανών
κοκκωδών πρώτων υλών.
4.4.4.9 O χώρος δε θα δέχεται αδρανή υλικά (µπάζα) πέραν αυτών που απαιτούνται ως υλικό
επικάλυψης.
4.4.4.10 Απαγορεύεται η διαλογή ανακυκλώσιµων υλικών µέσα στο ΧΥΤΥ.
4.4.4.11 Η κίνηση των απορριµµατοφόρων εντός του ΧΥΤΥ πρέπει να γίνεται µε χαµηλή
ταχύτητα, για την αποφυγή δηµιουργίας σκόνης.
4.4.4.12 Η περίφραξη, οι θάµνοι και τα δέντρα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήµατα να
ελέγχονται από το προσωπικό του έργου και να καθαρίζονται από τα παρασυρθέντα
µέσω των ανέµων ελαφρά αντικείµενα.
4.4.4.13 Σε τακτά χρονικά διαστήµατα να ελέγχεται και να καθαρίζεται η αντιπυρική ζώνη.
4.4.4.14 Να τηρούνται τα αναγραφόµενα στην ΚΥΑ 114218/1997.
4.4.5. Αποκατάσταση ΧΥΤΥ
Να τηρηθούν τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/16.12.2002) και
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ειδικότερα τα αναφερόµενα στο άρθρο 15 αυτής καθώς και τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ
114218/1997.
Οι εργασίες αποκατάστασης του ΧΥΤ να ξεκινούν µετά την ολοκλήρωση των εργασιών κάθε
φάσης διάθεσης χωριστά και να εξελίσσονται σταδιακά, ακολουθώντας την παρακάτω
διαδικασία:
Α. Σύστηµα προσωρινής κάλυψης του ΧΥΤΥ
Πάνω από το υλικό καθηµερινής επικάλυψης, τοποθετείται στρώση εξοµάλυνσης
πάχους τουλάχιστον 30 - 50 cm, από οµοιογενή υλικά µε κόκκους µεγίστης διαµέτρου
15 cm, που εφαρµόζεται µε σκοπό την εξοµάλυνση του τελικού απορριµµατικού
αναγλύφου και την προσωρινή κάλυψη του ΧΥΤ µε περιορισµό της κατεισδύουσας
ποσότητας οµβρίων υδάτων.
Β. Σύστηµα τελικής κάλυψης του ΧΥΤ, που τοποθετείται µετά την σταθεροποίηση των
καθιζήσεων του απορριµµατικού αναγλύφου και περιλαµβάνει (από κάτω προς τα πάνω):
α) Στρώση συλλογής βιοαερίου, πάχους 30 cm, από χαλικώδες υλικό, διαβάθµισης
16/32mm και µε τιµή υδροπερατότητας Κ≥10-3 m/sec.
β) Γεωύφασµα διαχωρισµού κατάλληλων αντοχών και εν συνεχεία συµπυκνωµένο
αργιλικό υλικό ελάχιστου τελικού πάχους τουλάχιστον 50 cm και χαµηλής
υδροπερατότητας (Κ≤10-9m/sec). Η στρώση αυτή να διαµορφωθεί µε τρόπο που να την
καθιστά πρακτικά αδιαπέρατη από το ριζικό σύστηµα των φυτών. Οι λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή και τη διαµόρφωση αυτής της στρώσης, θα πρέπει να καθοριστούν στο
πλαίσιο ειδικής φυτοτεχνικής µελέτης αποκατάστασης που θα εκπονηθεί και θα
υποβληθεί στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή πριν την έναρξη των σχετικών εργασιών.
Εναλλακτικά προτείνεται και η λύση της ειδικής γεωµεµβράνης.
γ) Στρώση αποστράγγισης όµβριων υδάτων, πάχους τουλάχιστον 50 cm, από χαλικώδες
υλικό, διαβάθµισης 16/32 mm και µε τιµή υδροπερατότητας Κ≥10-3 m/sec.
δ) Γεωύφασµα διαχωρισµού κατάλληλων αντοχών.
ε) Στρώση από εδαφικό υλικό και φυτόχωµα συνολικού πάχους τουλάχιστον 1,0 m για την
φύτευση του χώρου, όπου η στρώση του φυτοχώµατος θα έχει ελάχιστο πάχος 30 cm.
Το υλικό επιφανειακής επικάλυψης του ΧΥΤΥ που προβλέπεται για φύτευση να πληροί
τους όρους φυσιολογικής ανάπτυξης των φυτών. Η επιλογή των φυτών µε κατάλληλο
ριζικό σύστηµα να καθοριστεί στο πλαίσιο ειδικής φυτοτεχνικής µελέτης αποκατάστασης
που θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή πριν την
έναρξη των σχετικών εργασιών. Για την αποκατάσταση να προτιµηθούν είδη φυτών
αυτόχθονα. Τα φυτά να συντηρηθούν για τα τρία πρώτα χρόνια τουλάχιστον.
στ) Εναλλακτικά για άµεση αποκατάσταση και τελική κάλυψη των περαιωµένων τµηµάτων
του ΧΥΤΥ επιτρέπεται και η χρήση γεωσυνθετικών υλικών. Ειδικότερα επιτρέπεται η
τοποθέτηση γεωσυνθετικής αργιλικής στρώσης ως στρώσης στεγανοποίησης, η οποία
να εξασφαλίζει ισοδύναµα αποτελέσµατα µε 0,5 m αργιλώδους στρώσης
διαπερατότητας Κ≤1Χ10-9 m/sec. Επίσης επιτρέπεται η τοποθέτηση γεωσυνθετικής
αποστραγγιστικής στρώσης ως στρώση συλλογής βιοαερίου και στρώσης
αποστράγγισης, η οποία να εξασφαλίζει ισοδύναµα αποτελέσµατα µε 0,3 m χαλικώδους
στρώσης συλλογής βιοαερίου διαπερατότητας Κ≥ 1Χ10-3m/sec και 0,5 m χαλικώδους
στρώσης αποστράγγισης διαπερατότητας Κ≥ 1Χ10-3m/sec, αντίστοιχα.
4.5.

Φάση λειτουργίας Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ)

4.5.1.

Για τα έργα των σταθµών µεταφόρτωσης απορριµµάτων του έργου να τηρούνται οι
διατάξεις της ΚΥΑ 114218/1997(ΦΕΚ 1016 Β/17.11.1997).

4.5.2.

Τα στραγγίσµατα που θα παράγονται από τη συµπίεση των απορριµµάτων εντός των
κοντέινερ, να µεταφέρονται απευθείας στην ΜΕΑ της 1ης υποενότητας για περαιτέρω
επεξεργασία.

4.5.3.

Τα υγρά που παράγονται από τις διάφορες δραστηριότητες του προσωπικού καθώς και
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τα υγρά από τις πλύσεις της πλατείας µεταφόρτωσης να παροχετεύονται µέσω
αποχετευτικού δικτύου σε σηπτικό βόθρο εντός του γηπέδου.
4.5.4.

Να γίνεται τακτική συντήρηση οχηµάτων και µηχανηµάτων του χώρου.

4.5.5.

Τα καύσιµα και λιπαντικά που παράγονται κατά τη συντήρηση ή επισκευή των
εγκαταστάσεων, να συλλέγονται σε ειδικά δοχεία προσωρινής αποθήκευσης και να
οδηγούνται προς αναγέννηση ή προς άλλη κατάλληλη διάθεση, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία.

4.5.6.

Να υπάρχουν απορροφητικά υλικά (πριονίδι, άµµος) σε επαρκείς ποσότητες για
συγκράτηση καυσίµων και λιπαντικών σε περίπτωση διαφυγής τους. Τα
προαναφερθέντα απορροφητικά υλικά σε περίπτωση χρησιµοποίησής τους, να
συλλέγονται και να διατίθενται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Να επιθεωρούνται
τακτικά και να αντικαθίστανται άµεσα σε περίπτωση διαπίστωσης αυξηµένης
προσρόφησης υγρασίας.

4.5.7.

Να γίνεται επιµελής πλήρωση των απορριµµατοφόρων και να χρησιµοποιούνται ειδικά
πετάσµατα σε αυτά, κατά τη µεταφορά των απορριµµάτων προς το ΣΜΑ για αποφυγή
διασποράς Σ.Α. κατά την διαδροµή.

4.5.8.

Τα απορρίµµατα που τυχόν διασπείρονται εντός του χώρου του ΣΜΑ και αυτά που
παράγονται από το προσωπικό του ΣΜΑ να συλλέγονται τακτικά και να διατίθενται µαζί
µε τα υπόλοιπα Στερεά Απόβλητα του ΣΜΑ, προς επεξεργασία και διάθεση στην
ΜΕΑ/ΧΥΤΥ της 1ης ∆.Ε.

4.5.9.

Στην περίπτωση µεταφοράς υλικών (ανακυκλώσιµα κ.λπ.) µε ανοικτά κοντέηνερ, να
χρησιµοποιούνται ειδικά σκεπάσµατα, για αποφυγή διασποράς αντικειµένων κατά τη
διαδροµή.

4.5.10. Να κατασκευαστεί περιµετρική περίφραξη και να υπάρξει φύτευση στο σύνολο του
γηπέδου.
4.5.11. Να γίνονται σε τακτά διαστήµατα δειγµατοληψίες και χηµικές αναλύσεις των
επιφανειακών απορροών.
4.5.12. Να υπάρχει σύστηµα ελέγχου και παρακολούθησης του είδους και της ποιότητας των
εισερχόµενων αποβλήτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την νοµοθεσία.
4.5.13. Να εξασφαλιστεί η λειτουργία κινητών µονάδων µέτρησης της ποιότητας του
ακουστικού περιβάλλοντος. Να γίνονται µετρήσεις στους πλησιέστερους οικισµούς,
λαµβάνοντας υπόψη τους επικρατούντες ανέµους.
4.6.

Έργα οδού πρόσβασης

4.6.1. 1η Υποενότητα
4.6.1.1. Για την τελική πρόσβαση στο χώρο ΜΕΑ/ΧΥΤΥ της 1ης Υποενότητας απαιτούνται έργα
βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης του υφιστάµενου χωµατόδροµου, µήκους 0,5 Km
περίπου, που ξεκινάει από την παλαιά Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαµάτας και οδηγεί στη θέση,
για την επίτευξη της εύκολης πρόσβασης των απορριµµατοφόρων.
4.6.1.2 Για τον ΣΜΑ Άργους απαιτούνται έργα βελτίωσης της υφιστάµενης οδού πρόσβασης.
Το συνολικό µήκος της οδού πρόσβασης είναι 330 m και για το µήκος αυτό θα
απαιτηθούν εργασίες, διαπλάτυνσης, οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης.
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4.6.1.3 Για τον ΣΜΑ Κορίνθου δεν απαιτούνται επιπλέον έργα οδοποιίας για την πρόσβαση στο
χώρο. Θα γίνουν ωστόσο, όπου απαιτηθεί, οι απαραίτητες διευθετήσεις.
4.6.2. 2η Υποενότητα
Για την πρόσβαση στο χώρο ΜΕΑ/ΧΥΤΥ της 2ης Υποενότητας απαιτούνται έργα βελτίωσης και
ασφαλτόστρωσης του υφιστάµενου χωµατόδροµου, µήκους 0,5 Km περίπου, που ξεκινάει από
την Ενωτική Τσακώνας - Κυπαρισσίας και οδηγεί στη θέση, για την επίτευξη της εύκολης
πρόσβασης των απορριµµατοφόρων.
4.6.3. 3η Υποενότητα
Για την πρόσβαση στο χώρο ΜΕΑ/ΧΥΤΥ της 3ης Υποενότητας απαιτούνται έργα βελτίωσης και
ασφαλτόστρωσης του υφιστάµενου χωµατόδροµου, µήκους 4,65 Κµm περίπου, που ξεκινάει
από την Ε.Ο. Μονεµβασιάς - Κροκεών και οδηγεί στη θέση, για την επίτευξη της εύκολης
πρόσβασης των απορριµµατοφόρων.
4.7.

Φάση λειτουργίας των έργων µεταβατικής διαχείρισης των υποενοτήτων

4.7.1.

Ισχύουν οι όροι κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων όπως αναφέρθηκαν
ανωτέρω.

4.7.2.

Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από τη λειτουργία όλου του συστήµατος της
µεταβατικής διαχείρισης συµπεριλαµβανοµένου του ΧΥΤΥ, να συλλέγονται µέσω
κατάλληλου δικτύου και αγωγών και να οδηγούνται σε δεξαµενή συλλογής στραγγισµάτων
κατάλληλων διαστάσεων και από εκεί στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών
Αποβλήτων του έργου της κάθε υποενότητας.

4.7.3.

Να εφαρµοστούν σε όποια σηµεία απαιτείται τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή
διάδοσης της σκόνης που παράγεται κατά τη διαδικασία τεµαχισµού, µεταφοράς,
εκφόρτωσης, κλπ.

4.8.
Αποκατάσταση, µερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου
Κατά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων, ο φορέας του έργου αξιολογεί την κατάσταση
ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από σχετικές επικίνδυνες ουσίες τις οποίες
χρησιµοποιεί, παράγει ή απελευθερώνει η εγκατάσταση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
παρακολούθησης που καθορίζονται στην παρ. 4.11 της παρούσας απόφασης.
Στις περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις έχουν προκαλέσει σηµαντική ρύπανση του εδάφους ή
των υπόγειων υδάτων από σχετικές επικίνδυνες ουσίες, ο φορέας του έργου λαµβάνει τα
απαραίτητα µέτρα, µε στόχο την αποµάκρυνση, τον έλεγχο, τη συγκράτηση ή τη µείωση
σχετικών επικίνδυνων ουσιών, ούτως ώστε ο χώρος, λαµβανοµένης υπόψη της τρέχουσας ή της
εγκεκριµένης µελλοντικής χρήσης του, να παύει να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη
υγεία ή το περιβάλλον, λόγω της ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων ως
αποτέλεσµα των επιτρεπόµενων δραστηριοτήτων και λαµβανοµένων υπόψη των συνθηκών του
χώρου της εγκατάστασης που έχουν διαπιστωθεί σύµφωνα µε την υποβληθείσα ΜΠΕ του έργου.
Προς τούτο, ο φορέας του έργου υποβάλλει σχετική έκθεση αξιολόγησης της ποιότητας του
περιβάλλοντος των µέτρων που θα λάβει καθώς και των έργων, δράσεων και παρεµβάσεων
αποκατάστασης.
4.9.

Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθµισης του περιβάλλοντος
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4.9.1

Με την επιφύλαξη εφαρµογής του Π.∆. 148/2009, σε περίπτωση συµβάντος ή
ατυχηµάτων που επηρεάζει σηµαντικά το περιβάλλον, τηρούνται οι ακόλουθες
απαιτήσεις:
α) Ο φορέας του έργου ενηµερώνει άµεσα την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, την ΕΥΕΠ
και τη ∆ΙΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας
β) Ο φορέας του έργου λαµβάνει άµεσα τα µέτρα για τον περιορισµό των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συµβάντων ή ατυχηµάτων,
γ) Οι αρµόδιες περιβαλλοντικές Υπηρεσίες απαιτούν από τον φορέα του έργου να λάβει
όλα τα κατάλληλα συµπληρωµατικά µέτρα, τα οποία αυτές θεωρούν αναγκαία για
τον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων
συµβάντων ή ατυχηµάτων.

4.9.2

Ο φορέας του έργου οφείλει να καταρτίσει αναλυτικό σχέδιο αντιµετώπισης µη
κανονικών συνθηκών λειτουργίας το οποίο κατ’ ελάχιστο θα περιλαµβάνει :
• Μέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης πυρκαγιάς
• Μέτρα αντιµετώπισης σε περίπτωση διαρροής βιοαερίου
• Μέτρα αντιµετώπισης σε περίπτωση µη κανονικών συνθηκών λειτουργίας της
εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

4.9.3

Να καταρτιστεί πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου ειδικό σχέδιο έγκαιρης
προειδοποίησης και έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση περιστατικών ρύπανσης
υπογείων υδάτων στο οποίο να αναφέρονται:
• Η εκτίµηση της τρωτότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από την
λειτουργία της δραστηριότητας µε απεικόνιση σε χάρτες κατάλληλης κλίµακας.
• Oι δράσεις που απαιτούνται νια την έγκαιρη ενηµέρωση των φορέων.
• Οι δράσεις που απαιτείται να αναληφθούν από κάθε φορέα για την άµεση
αντιµετώπιση και αποκατάσταση της ενδεχόµενης περιβαλλοντικής ζηµιάς.
• Οι δράσεις που απαιτείται να αναληφθούν από τους καθ ύλην αρµόδιους φορείς, το
συντοµότερο δυνατόν, για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης, που
επηρεάζονται στις περιπτώσεις αυτές.
Το ανωτέρω σχέδιο να διαβιβαστεί στις ∆/νσεις Υδάτων Πελοποννήσου και πολιτικής
προστασίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης προκειµένου να προβούν στις απαραίτητες
ενέργειες από µέρους τους.

4.10.

Πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι, µέτρα και περιορισµοί για έργα και δραστηριότητες
εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Η θέση του έργου (επιµέρους έργα) δεν περιλαµβάνεται σε προστατευόµενες περιοχές του
Ευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου Natura 2000 και σε περιοχές του Ν. 3937/11.
Ως εκ τούτου δεν απαιτεί η επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, µέτρων και
περιορισµών, πέρα από τα αναφερόµενα στην παρούσα.

4.11. Πρόγραµµα Παρακολούθησης και Εκθέσεις
4.11.1. Γενικές ρυθµίσεις
4.11.1.1 Ο φορέας του έργου να λαµβάνει κατάλληλα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και
παρακολούθησης τα οποία να καλύπτουν τις απαιτήσεις για την παρακολούθηση των
αέριων εκποµπών, του εδάφους, των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων, όπως
αυτές προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία και όπως περιγράφονται στις επιµέρους
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ενότητες της παρούσας. Οι απαιτήσεις, οι διαδικασίες και το πρόγραµµα της
περιβαλλοντικής παρακολούθησης καθορίζεται από τη κείµενη νοµοθεσία.
4.11.1.2 Ο φορέας του έργου να υποβάλλει τουλάχιστον ετησίως στην αρµόδια περιβαλλοντική
αρχή πληροφορίες βάσει των αποτελεσµάτων της περιβαλλοντικής παρακολούθησης
της κάθε Μονάδας και να υποβάλλει κατά το πρώτο έτος το σύνολο των οριακών
τιµών εκποµπών και των τιµών αναφοράς, οι οποίες θα επιτρέπουν τον έλεγχο της
τήρησης των όρων αδειοδότησης και τη σύγκριση µε τα επίπεδα εκποµπών που
συνδέονται µε τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές (Β∆Τ).
4.11.1.3 Ο φορέας του έργου να καταρτίσει και να διατηρεί στο αρχείο του σχέδιο για τις µη
κανονικές συνθήκες λειτουργίας (προσωρινή διακοπή/ παύση λειτουργίας, διαρροές,
ελαττωµατική λειτουργία, κλπ), σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.9
της παρούσας.
4.11.1.4 Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, να εξειδικευτεί το σύστηµα παρακολούθησης
αυτού, λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερόµενα στην ΜΠΕ καθώς και τα αναφερόµενα
στην ΚΥΑ 39626/2208/Ε13/2009 σε συνδυασµό και συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις
της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 και να συµπεριληφθούν επιπλέον σηµεία παρακολούθησης
στις πλησιέστερες υδροληψίες για νερό ύδρευσης που βρίσκονται κατάντη των
χώρων. Οι προδιαγραφές του συστήµατος παρακολούθησης να πρέπει να έχουν την
σύµφωνη γνώµη της ∆/νσης Υδάτων Πελοποννήσου. Πριν την κατασκευή του έργου
θα πρέπει να υλοποιηθούν δειγµατοληψίες και µετρήσεις αναφοράς.
4.11.1.5 Απαιτείται η αυστηρή τήρηση συγκεκριµένου πρωτοκόλλου κατά τις µετρήσεις,
δειγµατοληψίες και αναλύσεις, όπως και η καταχώρηση στοιχείων για όλες τις φάσεις
λειτουργίας, ελέγχου και παρακολούθησης
4.11.1.6 Οι δειγµατοληψίες και αναλύσεις θα ακολουθούν τα ευρωπαϊκά (CEN) πρότυπα ή
άλλα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα. Οι εργαστηριακές αναλύσεις να
πραγµατοποιούνται σε αρµόδιο κρατικό φορέα ή αναγνωρισµένο ιδιωτικό εργαστήριο
ή σε οργανωµένο εργαστήριο εντός της ΜΕΑ/ΧΥΤΥ. Το κόστος των αναλύσεων
βαρύνει το φορέα λειτουργίας του έργου.
4.11.1.7 Η παρακολούθηση των όρων της απόφασης που αφορούν στην εφαρµογή των
διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας, ανατίθεται και στα αρµόδια δασαρχεία.
4.11.2

Ρυθµίσεις παρακολούθησης για ΜΕΑ

4.11.2.1 Οι µετρήσεις που θα πρέπει να γίνονται κατ’ ελάχιστον είναι οι εξής:
α) Καταγραφή της ποσότητας και του είδους (κωδικό ΕΚΑ) των εισερχοµένων
αποβλήτων ανά πηγή προέλευσης.
β) Καταγραφή της ποσότητας και του είδους (κωδικό ΕΚΑ και ποιοτικά
χαρακτηριστικά) των παραγόµενων δευτερογενών προϊόντων/υπολειµµάτων ανά
κωδικό ΕΚΑ και τελικό αποδέκτη. Να αναφέρονται οι µέθοδοι δειγµατοληψίας και
προσδιορισµού των ποιοτικών χαρακτηριστικών.
γ) Έλεγχο οσµών (αριθµός παραπόνων/έτος, αποτελέσµατα ελέγχου απόδοσης των
συστηµάτων απόσµησης, αποτελέσµατα µετρήσεων σε συνάρτηση µε την
απόσταση και τις κλιµατολογικές συνθήκες).
δ) Έλεγχος καλής λειτουργίας των βιόφιλτρων. Κατά διαστήµατα να λαµβάνονται
δείγµατα για τον έλεγχο των θρεπτικών συστατικών (άνθρακας, άζωτο, φώσφορος,
κάλιο), του pH καθώς και του πορώδους του µέσου συγκράτησης της βιοµάζας.
ε) Έλεγχος υψηλών συγκεντρώσεων βιοαερίου στους χώρους εργασίας.
στ)Έλεγχος καυσαερίων γεννήτριας βιοαερίου. Οι κύριοι ρύποι που θα πρέπει να
ελέγχονται και να καταγράφονται είναι τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx), το µονοξείδιο
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του άνθρακα (CO) και οι πτητικές οργανικές ενώσεις. Άλλοι ρύποι, είναι τα οξείδια
του θείου (SOx) και τα αιωρούµενα σωµατίδια (ΡΜ).
ζ) Μετρήσεις εισπνεύσιµης και αναπνεύσιµης σκόνης (ΡΜ10, ΡΜ2.5) στους χώρους
εργασίας σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 481 και ΕΝ 1232 ή άλλα ισοδύναµα.
η) Έλεγχος παραµέτρων που καθορίζουν την ποιότητα των επεξεργασµένων υγρών
αποβλήτων προς επαναχρησιµοποίηση, ανάλογα µε την χρήση και σύµφωνα µε
την ΚΥΑ 145116/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την ΚΥΑ
191002/2220/2013.
4.11.2.2 Στην είσοδο και έξοδο της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να
µετρώνται:
α) Τέσσερις (4) φορές ανά έτος τα µέταλλα όπως αυτά καθορίζονται στον Πίνακα 4
του Παραρτήµατος II της Υ.Α. 145116/2011. Οι αναλύσεις να εκτελούνται βάσει της
µεθόδου της Ατοµικής Απορρόφησης (3111 Β.) ή άλλης ισοδύναµης.
β) ∆ύο (2) φορές ανά έτος σύµφωνα µε τον Πίνακα 6 του παραρτήµατος IV της ΥΑ
145116/2011 να µετρώνται οι µέγιστες επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις ουσιών
προτεραιότητας και τοξικότητας.
4.11.2.3 Σε αντιπροσωπευτικά σηµεία του χώρου όπου θα εντοπίζονται απορρέοντα
επιφανειακά ύδατα, να πραγµατοποιείται δειγµατοληψία ανά τρίµηνο, ανάλυση και
συστηµατική καταγραφή του όγκου και της σύνθεσης αυτών. Πιο συγκεκριµένα να
εξετάζονται οι παράµετροι: pH, TOC, βαρέα µέταλλα, φαινόλες, φθόριο, αρσενικό,
πετρέλαιο/υδρογονάνθρακες.
4.11.2.4 Σε περίπτωση που εκτιµηθεί ότι υπάρχουν υπερβάσεις στα επίπεδα θορύβου
περιµετρικά της εγκατάστασης, να γίνονται µετρήσεις µε φορητό ηχόµετρο, από
εξειδικευµένο εργαστήριο και να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα αντιµετώπισης.
4.11.2.5 Μετά την παύση λειτουργίας του έργου, o φορέας του έργου υποχρεούται στη
µετέπειτα φροντίδα του χώρου και ειδικότερα στη συντήρηση, παρακολούθηση και
διενέργεια σχετικών ελέγχων για το χρονικό διάστηµα που ορίζεται µε σχετική
Απόφαση, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/2003. Στις εργασίες της µετέπειτα
φροντίδας περιλαµβάνονται και η συλλογή και η επεξεργασία των στραγγισµάτων,
καθώς και η διάθεση του βιοαερίου.
Σε περίπτωση που από τη διενέργεια των ως άνω ελέγχων διαπιστωθούν δυσµενείς
επιπτώσεις στο περιβάλλον και την δηµόσια υγεία ο φορέας του έργου το
γνωστοποιεί αµέσως στην αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης προκειµένου να καθορισθούν τα απαραίτητα
επανορθωτικά µέτρα, λαµβάνοντας υπόψη και τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.8.
της παρούσας. Η αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος να προβεί στην έκδοση σχετικής
απόφασης µε την οποία θα καθορίζονται το είδος και το χρονοδιάγραµµα των
απαραίτητων επανορθωτικών µέτρων.
4.11.3

Ρυθµίσεις παρακολούθησης για ΧΥΤΥ

4.11.3.3 Οι διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης κατά τις φάσεις λειτουργίας και µετέπειτα
φροντίδας του ΧΥΤΥ θα γίνονται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ της ΚΥΑ
29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572/Β/2.10.2002). Ειδικότερα:
4.11.3.3.1 Οι µέθοδοι δειγµατοληψίας, αναλύσεων και µετρήσεων που θα
εφαρµόζονται να είναι πρότυπες και διεθνώς δόκιµες. Η δειγµατοληψία
να περιλαµβάνει όλη την επιφάνεια και το σώµα του ΧΥΤΥ, ώστε να
υπάρχει αντιπροσωπευτική µαρτυρία για το σύνολο των υλικών
απόθεσης και το χρόνο λειτουργίας του.
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4.11.3.3.2 Οι θέσεις δειγµατοληψίας να διαθέτουν κατάλληλη υποδοµή για ευχερή
και ασφαλή πρόσβαση.
4.11.3.3.3 Οι αναλύσεις των στραγγισµάτων θα περιλαµβάνουν µετρήσεις
παραµέτρων όπως: pH, TOC, BOD5, COD, SO4, NH4 -N, φαινόλες,
φωσφορικά, βαρέα µέταλλα, φθόριο, αρσενικό, υδρογονάνθρακες,
αγωγιµότητα, θολερότητα.
4.11.3.3.4 Η
συχνότητα
δειγµατοληψίας
και
ανάλυσης,
από
δείγµα
αντιπροσωπευτικό της µέσης σύνθεσης να γίνονται:
• Κατά την φάση λειτουργίας µηνιαίως για τον όγκο των στραγγισµάτων
και ανά τρίµηνο για την σύνθεση των στραγγισµάτων.
• Κατά την φάση
της µετέπειτα φροντίδας η συχνότητα των
δειγµατοληψιών και αναλύσεων για τον όγκο και την σύνθεση των
στραγγισµάτων να γίνεται ανά εξάµηνο.
4.11.3.3.5 Τα συστατικά του βιοαερίου που πρέπει να µετρούνται κατ’ ελάχιστο σε
µακροπρόθεσµη βάση είναι: µεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο,
ολικό χλώριο, ολικό φθόριο, ολικό θείο, άζωτο, βενζόλιο, χλωροαιθάνιο.
Η συχνότητα δειγµατοληψίας των δυνητικών εκποµπών αερίων κατά τη
φάση λειτουργίας να γίνεται µηνιαία ενώ κατά τη φάση µετέπειτα
φροντίδας να γίνεται ανά εξάµηνο.
4.11.3.3.6 Η παρακολούθηση του βιοαερίου στα επανδρωµένα κτίρια εντός του
ΧΥΤΥ να είναι συνεχής από µόνιµα εγκατεστηµένα συστήµατα. Να
υπάρξει µέριµνα για την προστασία των κτιρίων από τυχόν διαφυγή
βιοαερίου.
4.11.3.3.7 Η παρακολούθηση του βιοαερίου από το φορέα του έργου σταµατά µε
την παύση λειτουργίας των έργων και όταν η µέγιστη συγκέντρωση του
βιοαερίου παραµένει κάτω από 1% κ.ο. και του διοξειδίου του άνθρακα
κάτω από 1,5% κ.ο. µετρούµενων σε όλα τα σηµεία παρακολούθησης
του ΧΥΤΥ και σε µία περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) µηνών,
λαµβανοµένων τουλάχιστον σε 4 διαφορετικές χρονικές περιόδους.
4.11.3.3.8 Για τον άµεσο εντοπισµό προβληµάτων σε όλο το δίκτυο συλλογής και
απαγωγής βιοαερίου να γίνονται σε τακτά διαστήµατα έλεγχοι µε
κατάλληλη φορητή συσκευή, η οποία θα ελέγχει την παροχή, την
θερµοκρασία, την πίεση, όπως επίσης και την περιεκτικότητα του
βιοαερίου σε µεθάνιο, οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα, ώστε να
υπάρχει άµεση εξακρίβωση και καταγραφή του ποσοστού του κατώτερου
ορίου έκρηξης.
4.11.3.3.9 Από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις σε κοντινή απόσταση από τον ΧΥΤΥ να
διενεργούνται δειγµατοληψίες ποιότητας υδάτων πριν την έναρξη των
εργασιών ταφής απορριµµάτων, ώστε να λαµβάνονται συγκριτικές τιµές
αναφοράς για τις µελλοντικές δειγµατοληψίες και αναλύσεις.
4.11.3.3.10 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα παρακολούθησης των υπόγειων
υδάτων. Ο έλεγχος να γίνεται µε γεωτρήσεις ελέγχου του υδροφόρου
ορίζοντα, µία ανάντη της υδραυλικής κλίσης του υδροφόρου ορίζοντα
υπό τον ΧΥΤΥ και σε ασφαλή απόσταση από αυτόν ως γεώτρηση
αναφοράς και επαρκή αριθµό γεωτρήσεων (τουλάχιστον δύο) κατάντη
αυτής.
4.11.3.3.11 Οι παράµετροι που θα µετρούνται κατ’ ελάχιστο στα υπόγεια ύδατα, σε
κάθε περίπτωση είναι η αγωγιµότητα, η στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα,
το pH, TOC, BOD5, COD, SO4, NH4 -N, φαινόλες, φωσφορικά, βαρέα
µέταλλα, φθόριο, αρσενικό, υδρογονάνθρακες.
4.11.3.3.12 Ο έλεγχος της στάθµης των γεωτρήσεων θα γίνεται ανά τετράµηνο (ανά
εξάµηνο µετά το πέρας λειτουργίας του ΧΥΤΥ).
4.11.3.3.13 Η παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων, εφόσον υπάρχουν πρέπει
να γίνεται από δύο τουλάχιστον σηµεία ένα ανάντη και ένα κατάντη του
ΧΥΤΥ. Η συχνότητα µετρήσεων να είναι ανά τρίµηνο κατά την φάση
λειτουργίας και ανά εξάµηνο κατά την φάση µεταφορντίδας.
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4.11.3.3.14 Σε τακτά χρονικά διαστήµατα να γίνεται συντήρηση:
• του συστήµατος συλλογής οµβρίων (κυρίως καθάρισµα από
προσχώσεις και φερτά υλικά),
• του οδικού δικτύου.
4.11.3.3.15 Να υπάρξει πρόγραµµα µετρήσεων των καθιζήσεων (ολικών ή και
διαφορικών). Οι µετρήσεις των καθιζήσεων σταµατούν όταν η διαφορά
µεταξύ δύο γειτνιαζόντων µαρτύρων καθίζησης είναι µικρότερη της
οριακής τιµής του εξαµήνου.
4.11.3.3.16 Με βάση την εγκατάσταση κατάλληλων διατάξεων και την
παρακολούθηση των µετεωρολογικών παραµέτρων της περιοχής να
ελέγχεται το υδρολογικό ισοζύγιο του ΧΥΤΥ. Με τα στοιχεία αυτά να
καθορίζεται η ποσότητα των επεξεργασµένων στραγγισµάτων που
απαιτείται να ανακυκλοφορεί στο σώµα του ΧΥΤΥ για την διατήρηση της
επιθυµητής υγρασίας του. Να συλλέγονται από τον πλησιέστερο
µετεωρολογικό σταθµό
ή από παρακολούθηση στην ΟΣ∆Α
µετεωρολογικά στοιχεία µε την συχνότητα που παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα.

Ύψος ατµοσφαιρικών
κατακρηµνισµάτων
Θερµοκρασία (κατώτατη,
ανώτατη, ώρα 14.00 ΩΚΕ)
∆/νση και ένταση
κυριαρχούντων ανέµων
Εξάτµιση
Ατµοσφαιρική υγρασία (ώρα
14.00 ΩΚΕ)
4.11.3.4

4.11.3.5

Φάση λειτουργίας
καθηµερινά

καθηµερινά
καθηµερινά
καθηµερινά
καθηµερινά

Φάση µετέπειτα φροντίδας
Καθηµερινά, επιπλέον των
µηνιαίων τιµών
Μηνιαίος µέσος όρος
∆εν απαιτείται
Καθηµερινά, επιπλέον των
µηνιαίων τιµών
Μηνιαίος µέσος όρος

Η παρακολούθηση και η συλλογή στοιχείων συνεχίζεται και κατά τη φάση
της µετέπειτα φροντίδας του ΧΥΤΥ. Το πρόγραµµα διαχρονικής
παρακολούθησης και ελέγχου αναφορικά µε την παραγωγή και τη
σύνθεση των στραγγισµάτων και του βιοαερίου και τις καθιζήσεις να ισχύει
για µία δεκαετία µετά το τέλος των εργασιών της τελικής επικάλυψης του
συγκεκριµένου χώρου απόθεσης, όπου εδράζεται το σηµείο
παρακολούθησης.
Τυχόν αστοχίες στην κατασκευή και λειτουργία του έργου και τυχόν
σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που ενδεχόµενα διαπιστωθούν
κατά τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης πρέπει να
γνωστοποιούνται άµεσα στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας και του ΥΠΕΚΑ. Ο υπεύθυνος του έργου υποχρεούται να
συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις των ανωτέρω αρµοδίων Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος για το είδος και το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής των
επανορθωτικών µέτρων.

4.11.4 Ειδικές ρυθµίσεις σύµφωνα µε την ΚΥΑ 36060/1155/Ε. 103/2013
4.11.4.1 Η συστηµατική παρακολούθηση (monitoring) των αέριων, υγρών και στερεών
εκποµπών
να
γίνεται
σύµφωνα
µε
τα
προτεινόµενα
στην
ΚΥΑ
36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β/14.6.2013).
4.11.4.2 Ο φορέας του έργου έχει την ευθύνη να διασφαλίζει τη λειτουργία του έργου σύµφωνα
µε τις ακόλουθες αρχές:
α) Να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά µέτρα,
β) Να εφαρµόζει τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές
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γ) Να µην προκαλεί σηµαντική ρύπανση,
δ) Να προλαµβάνει την παραγωγή αποβλήτων σύµφωνα µε την Ενότητα Β' του
Ν.4042/2012,
ε) Στις περιπτώσεις που παράγονται απόβλητα, κατά σειρά προτεραιότητας και
σύµφωνα µε την Ενότητα Β' του Ν.4042/2012, να προετοιµάζει αυτά για
επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση ή, όταν αυτό είναι τεχνικά και
οικονοµικά αδύνατο, να τα διαθέτει κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται ή να
µειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον,
στ)Να χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά την ενέργεια,
ζ) Να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την πρόληψη των ατυχηµάτων και τον περιορισµό
των συνεπειών τους,
η) Να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα κατά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων, ώστε
να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος της εκµετάλλευσης να
επανέρχεται στην ικανοποιητική κατάσταση.
4.11.4.3 Κατά τη λειτουργία του έργου, ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί τους όρους της
παρούσας και να θέτει στη διάθεση της αρµόδιας περιβαλλοντικής αρχής, όταν του
ζητείται, όλα τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες που τεκµηριώνουν τη
συµµόρφωσή του µε τους όρους αυτούς.
4.11.4.4 Οριακές τιµές εκποµπών
α) Οριακές τιµές εκποµπών στην ατµόσφαιρα
Μετά την επεξεργασία των αερίων εκποµπών της µονάδας, οι ρύποι (µετρούµενοι
στο σηµείο έκλυσης στην ατµόσφαιρα) να είναι εντός των παρακάτω ορίων:
• Αιωρούµενα σωµατίδια (ΡΜ)
: ≤20 mg / Nm3
• Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC): ≤20 mg / Nm3
• ΝΗ3
: ≤20mg/Nm3
• Οσµές
: ≤ 500 (ou / m3)
Από την καύση του βιοαερίου για την παραγωγή ενέργειας, οι ρύποι να είναι εντός των
παρακάτω ορίων, σύµφωνα µε το κείµενο BREF σχετικά µε την εφαρµογή Βέλτιστων
∆ιαθέσιµων Τεχνικών για την Επεξεργασία Αποβλήτων (BREF – Waste Treatment):
Παράµετρος

Οριακές Τιµές (mg/Nm3 σε 5 % O2)
Βιοαέριο

AOX
CO
Σκόνη
NOx
H2S
HCl
HF
Υδρογονάνθρακες
SO2

Αέριες Εκποµπές µετά την
καύση του βιοαερίου

<150
100 – 1000
<10 – 50
100 – 1000
<5
<10 – 30
<2 – 5
<50 – 150
<50 – 500

β) Οριακές τιµές εκποµπών στα ύδατα
Για επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων για περιορισµένη
άρδευση θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και περιορισµοί του άρθρου 4 της ΚΥΑ
145116/8.3.2011, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να τηρούνται τα όρια
ποιότητας για µικροβιολογικές και συµβατικές παραµέτρους του Πίνακα 1 του
Παραρτήµατος I και για συγκεντρώσεις µετάλλων και στοιχείων του Πίνακα 4 του
Παραρτήµατος II της ίδιας ΚΥΑ, εφόσον αυτά είναι αυστηρότερα από τα αναφερόµενα
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στο κείµενο BREF σχετικά µε την εφαρµογή Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών για την
Επεξεργασία Αποβλήτων (BREF – Waste Treatment -2006).
γ) Το σύνολο των εκποµπών στην ατµόσφαιρα, θα µετράται τουλάχιστον µηνιαία, εκτός
και αν αναφέρεται άλλη συχνότητα µέτρησης (µεγαλύτερη).
δ) Ανά τρίµηνο θα διενεργείται έλεγχος των επιφανειακών υδάτων, εάν υπάρχουν, σε
αντιπροσωπευτικά σηµεία. Εφόσον από την αξιολόγηση των δεδοµένων προκύπτει
ότι µεγαλύτερα διαστήµατα ελέγχου είναι εξίσου αποτελεσµατικά, επιτρέπεται να
γίνονται προσαρµογές στη συχνότητα µετρήσεων.
ε) Για τα υπόγεια ύδατα θα διενεργείται έλεγχος τουλάχιστον µία φορά ανά έτος και ανά
διετία για το έδαφος.
στ)Οι δειγµατοληψίες και αναλύσεις θα ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή άλλα
διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα.
4.11.4.5 Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης υποχρεούται να υποβάλλει στην αρµόδια
περιβαλλοντική αρχή τουλάχιστον κάθε έτος έκθεση αποτελεσµάτων της
παρακολούθησης των εκποµπών κατά τα προβλεπόµενα ανωτέρω και άλλων
απαιτούµενων στοιχείων που επιτρέπουν στην αρµόδια αρχή να ελέγχει την τήρηση
των όρων της παρούσας. Στα στοιχεία που θα περιλαµβάνονται στις εκθέσεις να
αναφέρονται ενδεικτικά:
α) Η τεχνολογία (επεξεργασίας – προστασίας) που λαµβάνει χώρα στην εγκατάσταση
(συστήµατα στεγάνωσης, διαχείρισης στραγγισµάτων, λυµάτων και βιοαερίου,
ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου, παραγωγής κοµπόστ κλπ).
β) Οι κανόνες ασφαλείας, το σχέδιο λειτουργίας της κάθε εγκατάστασης και µονάδας,
τα συστήµατα µετρήσεων και ελέγχου.
γ) Μετεωρολογικά στοιχεία, ποσότητα και ποιότητα υγρών αποβλήτων, ποσότητα και
ποιότητα επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων.
δ) Γενικές αρχές παραλαβής αποβλήτων (ποσότητες, είδος, σύνθεση, σχέδια
απόθεσης, οπτικός έλεγχος), έλεγχοι λειτουργίας των Μονάδων (χρονική διάρκεια
λειτουργίας και παύσεων, βλάβες, αιτίες αστοχιών, µέτρα αποκατάστασης, είδος
και έκταση µέτρων για την συντήρησης της κάθε Μονάδας), ποσότητες και
σύνθεση τελικών προϊόντων και υπολειµµάτων, διάθεση υλικών.
ε) ∆οµή και ογκοµέτρηση ΧΥΤΥ (επιφάνεια καλυπτόµενη από τα απόβλητα, όγκος
και σύνθεση αποβλήτων, µέθοδος απόθεσης, χρόνος και διάρκεια απόθεσης,
υπολογισµός της εναποµένουσας διαθέσιµης χωρητικότητας, καθιζήσεις/
παραµορφώσεις).
4.11.4.6 Εντός εξαµήνου από την έκδοσης της παρούσας απόφασης να υποβληθεί στην
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ εξειδίκευση του σχεδίου παρακολούθησης, στο οποίο θα
καταγράφονται οι παράµετροι µέτρησης, οι θέσεις αυτών, η µέθοδος µέτρησης, η
ακρίβεια αυτής καθώς και η συχνότητα των µετρήσεων, για την παρακολούθηση του
συνόλου των περιβαλλοντικών µέσων και παραµέτρων (ατµόσφαιρα, έδαφος, νερά,
θόρυβος, δονήσεις κλπ), µε αντίστοιχη αιτιολόγηση.
Σε κάθε περίπτωση και πρόσθετα των αναφεροµένων στην παρούσα απόφαση θα
πρέπει:
α) Για τα επιφανειακά ύδατα:
Να εκτελούνται µετρήσεις ποιότητας ως προς τις παραµέτρους: ΑΟΧ, κυανίδια,
σουλφίδια, αρωµατικές ενώσεις, βενζόλιο ή υδρογονάνθρακες. Από τα
αποτελέσµατα των αναλύσεων, κάθε φορά, να αξιολογείται εάν τα επιφανειακά
νερά θα πρέπει να συλλεχθούν ξεχωριστά και να οδηγηθούν προς κατάλληλη
επεξεργασία ή όχι.
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β) Για τα υπόγεια ύδατα:
Να εκτελούνται µετρήσεις ποιότητας ως προς παραµέτρους οι οποίες αποτελούν
δείκτες ανίχνευσης αλλαγών της ποιότητας του νερού. Συνιστώµενες παράµετροι
αναλύσεων είναι: pΗ, TOC, φαινόλες, βαρέα µέταλλα, φθόριο, αρσενικό,
πετρέλαιο/υδρογονάνθρακες.
γ) Για το έδαφος:
Τα εδάφη να ελέγχονται προκειµένου να καθοριστούν τα επίπεδα των τοξικών και
επικίνδυνων ουσιών που ενδεχοµένως περιέχουν (αρσενικό, µόλυβδος, κάδµιο,
κυανίδια, χρώµιο, νικέλιο, υδράργυρος κλπ)
Η πρώτη µέτρηση των παραπάνω παραµέτρων θα πρέπει να γίνει πριν την έναρξη
λειτουργίας της εγκατάστασης, ούτως ώστε να γίνεται ποσοτικοποιηµένη σύγκριση
της κατάστασης κατά τη λειτουργία της αλλά και κατά την οριστική παύση των
δραστηριοτήτων.

4.12. Αντισταθµιστικά Μέτρα
∆εν προτείνονται στη ΜΠΕ του έργου αντισταθµιστικά µέτρα.

4.13. Χρηµατικές Εγγυήσεις – ασφαλιστήρια συµβόλαια
∆εν αναφέρονται στη ΜΠΕ του έργου χρηµατικές εγγυήσεις ή/και ασφαλιστήρια συµβόλαια.

4.14. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι, µέτρα και περιορισµοί που περιγράφονται στη ΜΠΕ που
συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις 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.
5.
5.1.

Χρονικό διάστηµα ισχύος της ΑΕΠΟ – Προϋποθέσεις για την ανανέωση /
τροποποίηση της
Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας Απόφασης ισχύουν για 10 έτη από την έκδοσή
της και µε την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται µε ακρίβεια. Ο φορέας του έργου
εγκαίρως πριν από τη λήξη της παρούσας, και εφόσον επιθυµεί τη συνέχιση της
λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει µε νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρµόδια
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειµένου να τηρηθούν τα
αναφερόµενα στο άρθρο 5 του Νόµου 4014/2011.
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5.2.

Για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό
περιγράφεται στη ΜΠΕ, ή επανεξέταση και αναπροσαρµογή των περιβαλλοντικών όρων
και περιορισµών της παρούσας Απόφασης, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας
τροποποίησης της παρούσας, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 7 της υπ’
αριθ. 167563/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄964) και τις διατάξεις της ΚΥΑ
36060/1155 /Ε.103/2013.

5.3.

Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον κατά την
κατασκευή ή λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το
περιβάλλον. Οι όροι της παρούσας επανεξετάζονται και, όπου απαιτείται
αναπροσαρµόζονται από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, τουλάχιστον στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) όταν η ρύπανση από την εγκατάσταση είναι τέτοια ώστε να πρέπει να αναθεωρηθούν
οι ισχύουσες οριακές τιµές εκποµπών της παρούσας ή να περιληφθούν σε αυτήν νέες
οριακές τιµές εκποµπών,
β) όταν η ασφάλεια της εγκατάστασης απαιτεί την εφαρµογή άλλων τεχνικών,
γ) όπου απαιτείται, για να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση µε νέο ή αναθεωρηµένο ποιοτικό
πρότυπο περιβάλλοντος σύµφωνα µε το άρθρο 11 (παρ.6) τη ΚΥΑ 36060/1155
/Ε.103/13.

5.4.

Η παρούσα 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.

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 παρούσα απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται
οι όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 σε
συνδυασµό µε το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, µη εξαιρούµενων και τυχόν
αντισταθµιστικών µέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του
ανωτέρου Νόµου.

6. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
6.1

6.2
6.3

Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέµατα ασφάλειας έναντι ατυχηµάτων µεγάλης
έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον φορέα του
έργου 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, καθώς και οι όροι και περιορισµοί δόµησης του γηπέδου
και δε συνεπάγεται νοµιµοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάµενων κατασκευών
για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Τα ανωτέρω στοιχεία
εξετάστηκαν και παρατίθενται στη ΜΠΕ µε ευθύνη του φορέα του έργου.
Η παρούσα απόφαση ισχύει µε την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδοµικές και
άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.
Η παρούσα απόφαση αποτελεί και έγκριση επέµβασης κατά την έννοια του έκτου
κεφαλαίου του Ν. 998/1979 σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 του Ν.
4014/2011 και στο άρθρο 3 (παράγραφοι 2 και 3) της 15277/2012 Υ.Α..

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ
7.1

Η παρούσα απόφαση και η σχετική θεωρηµένη ΜΠΕ που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι
διαθέσιµες στο χώρο του έργου τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία, και
να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρµόδιο, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία,
ελεγκτικό όργανο.
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7.2

7.3

Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση :
• να τηρεί στοιχεία (τιµολόγια, συµβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, µητρώα
καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συµµόρφωσή
του µε τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας. 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
• να διευκολύνει τον έλεγχο και να συµµορφώνεται στις συστάσεις - υποδείξεις των
αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείµενης περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας.
Τυχόν θέµατα που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή της παρούσας απόφασης και δεν
καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείµενης νοµοθεσίας (εθνικής
και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρηµένης ΜΠΕ ή
του φακέλου που την συνοδεύει.

7.4

Σε περίπτωση πρόκλησης οποιαδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθµισης του
περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της παρούσας απόφασης επιβάλλονται στους
υπευθύνους του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28,
29 και 30 του Ν. 1 650/1986, όπως τροποποιήθηκε µε τους Ν.3010/2002, Ν.4014/2011
και Ν. 4042/2012 και ισχύει.

7.5

Ο φορέας του έργου, του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί ζηµία ή άµεση απειλή ζηµίας
στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης και της ΚΥΑ
36060/1155 /Ε.103/13, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη η οποία διέπεται από τις διατάξεις
του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 148/2009 (Α΄190).

7.6

Η µη τήρηση των ανωτέρω όρων συνεπάγεται την ποινική δίωξη των υπευθύνων κατά
τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 998/79 και σε περίπτωση υποτροπής την ανάκληση
της παρούσας απόφασης.

7.7

Με την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν θίγονται εµπράγµατα δικαιώµατα του
∆ηµοσίου επί της έκτασης.

8. ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ
H δηµοσίευση της παρούσας απόφασης πραγµατοποιείται µε την ανάρτησή της στον ειδικό
διαδικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση 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 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ι. ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. ΥΠΕΚΑ
α) Γενική ∆/ντρια Περιβάλλοντος
Αµαλιάδος 17
115 23 Αθήνα
β) ∆/νση Χωροταξίας
Αµαλιάδος 17
115 23 Αθήνα
γ) ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού
Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσ. Περιβάλλοντος
Μεσογείων & Τρικάλων 36
115 27 Αθήνα
(φάκελος ΜΠΕ σε ψηφιακή µορφή)
δ) ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού
Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Πατησίων 147
112 51 Αθήνα
ε) ∆/νση Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυµών και Θήρας
Χαλκοκονδύλη 31, Αθήνα
στ) ∆/νση ΕΑΡΘ
Πατησίων 147
112 51 Αθήνα
ζ) Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ
Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
2. Υπ. Εθνικής Άµυνας
ΓΕΕΘΑ/Γ2
Χολαργός, Αθήνα
3. Υπ. Εσωτερικών
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευαγγελιστρίας 2, 10563 Αθήνα
4. Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Σ∆ΙΤ
Μεσογείων 119
101 92 Αθήνα
5. Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού
α)
∆/νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Μπουµπουλίνας 20-22, 10682 Αθήνα
β)
∆/νση Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Μνηµείων
Μπουµπουλίνας 20-22, 10682 Αθήνα
γ)
Υπηρεσία Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς
Κλεψύδρας 1, 10555 Αθήνα
δ)
∆΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ)
Πλατεία Συντάγµατος, 21100 Ναύπλιο
ε)
Ε΄ ΕΠΚΑ
Κων. Παλαιολόγου 133, 23100 Σπάρτη
στ) ΛΖ΄ ΕΠΚΑ
Αρχαία Κόρινθος, 20007
ζ)
ΛΗ΄ ΕΠΚΑ
Μπενάκη και Παπάζογλου 6, 24100 Καλαµάτα
η)
ΛΘ΄ ΕΠΚΑ
Καλαβρύτων 211, 22100 Τρίπολη
θ)
5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ)
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ι)
ια)
ιβ)
ιγ)
Ιδ)

Αγησιλάου 59, 23100 Σπάρτη
25η ΕΒΑ
Αρχαία Κόρινθος, 20007
26η ΕΒΑ
Μεθώνης 10 και Κανάρη, 24100 Καλαµάτα
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων
∆υτικής Ελλάδας
Μαιζώνος 17, 26223 Πάτρα
Γενική ∆/νση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων
Καρύτση 12, 10561 Αθήνα
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας
Ν. Ελλάδος
Αρδηττού 34β, 11636 Αθήνα

6. Υπ. Υγείας
∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος
Αριστοτέλους 17, 10433 Αθήνα
7. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
∆/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Πατησίων 207 και Σκαλιστήρη 19, 11253 Αθήνα
8. Υπ. Τουρισµού
∆/νση Χωροταξικού Σχεδιασµού
Τµήµα Μελέτης Ζωνών Ειδικού Σχεδιασµού
Αµαλίας 12, 105 57 Αθήνα
9. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου
α)
∆/νση Υδάτων Πελοποννήσου
Μαινάλου και Σέκερη 37, 22100 Τρίπολη
β)
∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών
ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 33, 26441 Πάτρα
γ)
∆/νση ∆ασών ΠΕ Κορινθίας
Σίνα 24, 20100 Κόρινθος
δ)
∆/νση ∆ασών ΠΕ Αργολίδας
Μιχαήλ Ιατρού 21, 21100 Ναύπλιο
ε)
∆/νση ∆ασών ΠΕ Αρκαδίας
Πλατεία Κολοκοτρώνη 22, 22100 Τρίπολη
στ) ∆/νση ∆ασών ΠΕ Λακωνίας
Οδός των 118 αρ. 17, 23100 Σπάρτη
ζ)
∆/νση ∆ασών ΠΕ Μεσσηνίας
Υδρας 5, 24100 Καλαµάτα
η)
∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Πελοποννήσου
Πλ. Κολοκοτρώνη 20, 22100 Τρίπολη
θ)
∆ασαρχείο Κορίνθου
Αράτου 39, 20100 Κόρινθος
10.
Περιφέρεια Πελοποννήσου
α)
Περιφερειακό Συµβούλιο
Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, 22100 Τρίπολη
β)
∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού
28ης Οκτωβρίου 29, 22100 Τρίπολη
γ)
Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕ Κορινθίας
Κροκίδα 2, 20100 Κορινθία
δ)
Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕ Αργολίδας
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ε)
στ)
ζ)

Παρ. Οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου, 21100 Ναύπλιο
Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕ Αρκαδίας
28ης Οκτωβρίου 29, 22100 Τρίπολη
Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕ Λακωνίας
∆ιοικητήριο, 2ο χλµ Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου, 23100
Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕ Μεσσηνίας
∆ιοικητήριο, 24100 Καλαµάτα

11.

Φορέας ∆ιαχείρισης Όρους Πάρνωνα
Υγροτόπου Μουστού
Άστρος Αρκαδίας, 22001 Αστρος

12.

Φορέας ∆ιαχείρισης Χελµού – Βουραϊκού
Αγίου Αλεξίου 35, 25001 Καλάβρυτα Αχαΐας

13.

∆ήµος Τρίπολης Ν. Αρκαδίας
22100

14.

∆ήµος Κορινθίων Ν. Κορίνθου
20100

15.

∆ήµος Άργους Μυκηνών Ν. Αργολίδας

16.

∆ήµος Οιχαλίας Ν. Μεσσηνίας

17.

∆ήµος Ευρώτα Ν. Λακωνίας

18. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γραφείο Περιφερειάρχη
Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου
22100 Τρίπολη
(συν/νος φάκελος ΜΠΕ)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΕΚΑ
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Γεν. Γραµµατέως
γ) Γραφείο Γεν. ∆/νριας Περιβάλλοντος
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τµήµα Β΄
4. Ν. Ξενάκης
5. Β. Πάτση/1
6. Μ. Γκιόκα
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ

