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ΘΕΜΑ: Χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας αορίστου διάρκειας της Μονάδας 
Επεξεργασίας Λυµάτων Άρτας (Βιολογικός Καθαρισµός) µε φορέα εγκατάστασης και 
λειτουργίας τη «∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας (∆.Ε.Υ.Α.Α.)», στην 
περιοχή Γλυκορίζου του ∆ήµου ΑΡΤΑΙΩΝ του Νοµού ΑΡΤΑΣ. 

 

Κ.Α. ΣΤΑΚΟ∆΄03: 900.1              Α.Φ.Μ. : 090029040                                ∆ΟΥ: ΑΡΤΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΓΛΥΚΟΡΙΖΟ ∆ήµου ΑΡΤΑΙΩΝ του Νοµού ΑΡΤΑΣ 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
Ο   ΑΝΤ ΙΠΕΡ ΙΦΕΡΕ Ι ΑΡΧΗΣ  

ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ Ι ΑΚΗΣ   ΕΝΟΤΗΤΑΣ   ΑΡΤΑΣ  
Έχοντας   υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.∆. 1150/1949, του άρθρου 4 του 
Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.∆., του από 16-3-1950 Β.∆. όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε το από 24-11-53 και 02-08-58 Β.∆. και τα Π.∆.902/75 και 274/97, του Π.∆. 44/1987, 
του Π.∆. 1180/1981, της Υ.Α. Αριθµ.1958 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012) και του Παραρτήµατος ΙΙ της ΚΥΑ 
Η.Π.15393/2332, των Νόµων Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄), Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄/17-6-2011), 
Ν.3325/05(ΦΕΚ 68/Α/11-3-05) όπως ισχύει και της αριθ. 10071/455/Φ.15.1/17-05-2006 ερµηνευτικής 
εγκυκλίου αυτού, των Υ.Α. Αριθ.Φ15/οικ.7814/614 (ΦΕΚ 542/Β/22-4-2005), Αριθµ. οικ.483/35/Φ.15 
(ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012) και Αριθµ.484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012), του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-
6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», και του Π.∆.140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας 
Ηπείρου». 

2. Την µε αρ.πρωτ.:∆.Α.1433/09-09-2011 αίτηση της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ (∆.Ε.Υ.Α.Α.), µε την οποία ζητά την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και 
λειτουργίας αορίστου διαρκείας της ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, στην περιοχή 
ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ του ∆ήµου ΑΡΤΑΙΩΝ του Νοµού ΑΡΤΑΣ. 

3. Τα σχεδιαγράµµατα που θεωρήθηκαν µε την παρούσα Απόφασή µας, το ερωτηµατολόγιο, καθώς και τα 
λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν µε την αρ.πρωτ.:1433/09-09-2011 αίτηση της 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ (∆.Ε.Υ.Α.Α.) και σε συνέχεια 
αυτής. 

4. Την αρ.πρωτ.οικ.199597/26-05-2011 ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής - Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης - Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Ανανέωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων για την 
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εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισµού λυµάτων του ∆ήµου Άρτας που βρίσκεται στην περιοχή 
Γλυκόρριζου του Νοµού Άρτας» (Α∆Α : 4ΑΘΑ0-Σ). 

5. Την µε αρ.27/2009 Απόφαση αποδοχής εναπόθεσης της αφυδατωµένης ιλύος στο ΧΥΤΑ Άρτας, 
σύµφωνα µε το απόσπασµα πρακτικού της αρ.6/17-06-2009 συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Πεδινής και Ηµιορεινής Περιοχής Νοµού Άρτας. 

6.  Την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν.1416/84 (ΦΕΚ 18/Α/21-2-1984) και την παράγραφο 6 του 
άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», 
σύµφωνα µε τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας για την εν λόγω µονάδα. 

7. Το αρ.πρωτ.591 Φ. 701.4/22-2-2012 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας. 

8.  Την αρ. 40/2005 Απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Α. ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου «επέκταση – 
αναβάθµιση βιολογικού καθαρισµού Άρτας» στην εργοληπτική επιχείρηση ENVIPROSYSTEMS ΑΤΕ. 

9. Την από 8-9-2011 υπεύθυνη δήλωση του ∆ιευθυντή ∆.Ε.Υ.Α.Α. περί τεχνικού προσωπικού. 

10. Το από 3-7-2008 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου και την από 28-12-2006 Βεβαίωση 
Περαίωσης Εργασιών από την Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.Α.. 

11. Την από 02-05-2011 υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης – ανάληψης της επίβλεψης λειτουργίας και 
συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού από τον Τεχνολόγο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό µε άδεια Α΄ 
Τάξης Καρέλη Κωνσταντίνο. 

12. Την αριθ.πρωτ.:∆ΥΠ.3777/28-09-2009 οριστική άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων από τη ∆/νση 
Υγείας-Πρόνοιας της Ν.Α. Άρτας. 

13. Την αρ.πρωτ.:ΥΓ.ΟΙΚ.465/21-1-1986 Απόφαση κ.Νοµάρχη Άρτας, στην οποία ορίζεται η θέση 
κατασκευής και εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού. 

14. Τις µεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του Ν.3982/2011. 

15. Την από 06-04-2012 έκθεση αυτοψίας - εισήγηση της Υπηρεσίας µας. 
 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  µ  ε  

1.  Χορηγούµε στην ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ (∆.Ε.Υ.Α.Α.) 
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας αορίστου διαρκείας Μονάδας Επεξεργασίας Λυµάτων (Βιολογικός 
Καθαρισµός Άρτας), όπως εικονίζεται στα σχεδιαγράµµατα που θεωρήθηκαν µε την παρούσα Απόφασή 
µας, µε τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία: 

α ) Π ε ρ ι ο χ ή:  ΓΛΥΚΟΡΙΖΟ του ∆ήµου ΑΡΤΑΙΩΝ του Νοµού ΑΡΤΑΣ  

β ) Κάτοχος  :  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ (∆.Ε.Υ.Α.Α.) 

γ) Είδος Εγκατάστασης: ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΤΑΣ 
                                        (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)  
 

δ ) Ι σ χ ύ ς  µηχανηµάτων  Κινητήρια Θερµική 
 Νόµιµα  λειτουργούσα : 396,31 KW - 
 Νόµιµα λειτουργούσα (Εφεδρική)  79,85 KW  
 Συνολική    : : 472,42 KW - 

ε) Αξία µηχανολογικού εξοπλισµού : 1.610.788,00 € 

στ) Συνολική κινητήρια & θερµική ισχύς µηχανηµάτων που δεν σχετίζονται άµεσα µε την παραγωγική 
διαδικασία (π.χ. πυρόσβεση, µηχανήµατα εξυπηρέτησης κτιρίων κ.λ.π.) : 43,63 KW 

ζ  )  ∆εξαµενές–Χωρητικότητα  :Μία (1) δεξαµενή πετρελαίου θέρµανσης χωρητικότητας 4.000 λίτρων 

η) Κ α τ η γ ο ρ ί α - ό χ λ η σ η : Α1 Κατηγορία 
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2. Η άδεια αυτή χορηγείται µε την επιφύλαξη της τήρησης των κειµένων διατάξεων που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της απόφασης αυτής, και µε τους εξής όρους : 

(α) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας για τη ζωή και 
την υγεία των εργαζοµένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγµάτων προ των µηχανηµάτων που 
κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισµού και αερισµού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο 
φαρµακείο, κ.λπ.). 

(β) Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την µη 
πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, να τηρούνται τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του Π.∆. 
1180/1981 (ΦΕΚ 293Α) και Π.∆.85/91 (ΦΕΚ 38/Α/91), της ισχύουσας Νοµοθεσίας, και της 
αρ.πρωτ.οικ.199597/26-05-2011 ΚΥΑ µε την εγκεκριµένη Μ.Π.Ε., να ανανεώνεται η σχετική έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων πριν από την λήξη της και να  προσκοµίζεται στην Υπηρεσία µας. 

(γ) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα Πυρασφάλειας που προβλέπονται στη ΚΥΑ Αριθ. 
Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ90Β΄/30-1-2006) και την εκάστοτε ισχύουσα Νοµοθεσία για την εν λόγω 
δραστηριότητα, να ανανεώνεται το σχετικό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας πριν από τη λήξη 
του και να προσκοµίζεται στην Υπηρεσία µας. 

(δ) Να τηρούνται οι αστυνοµικές, υγειονοµικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.  

(ε) Να τηρούνται για τις Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις οι ισχύοντες κανονισµοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων. 

(στ) Να απασχολείται το απαιτούµενο προσωπικό, σύµφωνα µε τη σχετική Νοµοθεσία. Για την χρήση και 
λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού που απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις (π.χ. κλαρκ, 
ηλεκτροσυγκόλληση κ.α.), να απασχολούνται πρόσωπα µε ανάλογα προσόντα και άδειες χειριστή, όπου 
απαιτείται, ειδάλλως αυτός δεν πρέπει να λειτουργεί.  

(ζ) Η θεώρηση των σχεδιαγραµµάτων της παρούσας απόφασης αφορά µόνο σε θέµατα σχετικά µε την 
εφαρµογή της βιοµηχανικής νοµοθεσίας και γίνεται µε την προϋπόθεση τήρησης των πολεοδοµικών 
διατάξεων.  

(η) Να τηρείται για τη δεξαµενή πετρελαίου θέρµανσης το Π.∆.44/87 (ΦΕΚ 15 Α/17-2-1987) και για τον 
αεροσυµπιεστή η αρ. 14165/Φ17.4/373 (ΦΕΚ 673/Β/2-9-1993) Υπουργική  Απόφαση. 

(θ) Για την εφεδρική γεννήτρια ισχύος 300KVA, η οποία δεν συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα άδεια 
σύµφωνα µε την παράγραφο (η) του άρθρου 18 του Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011), να τηρηθούν, ο 
ν.2244/94 (ΦΕΚ 168 Α/7-10-1994) και οι αρ.∆6/Φ1/ΟΙΚ.8295/19.4.1995 (ΦΕΚ 385 Β/10-5-1995) και 
αρ.∆5-ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131 (ΦΕΚ 2442 Β/11-12-2009) Υπουργικές Αποφάσεις, και να υποβληθούν στην 
Υπηρεσία µας εντός τριµήνου τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά για την έκδοση Απόφασης απαλλαγής. 

(ι) Να τηρείται βιβλίο συντήρησης µηχανολογικών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του από 
16/17-3-50 Β.∆., θεωρηµένο από τον Ειρηνοδίκη της περιοχής και να βρίσκεται εντός του χώρου της 
Μονάδας, για ανά πάσα στιγµή έλεγχο από τις Αρµόδιες Υπηρεσίες. 

3. Να ανανεώνονται εγκαίρως και να βρίσκονται πάντα σε ισχύ οι διάφορες εγκρίσεις που εµπεριέχονται ως 
όροι στην παρούσα άδεια. Η µη τήρηση των όρων της παρούσας άδειας έχει σαν αποτέλεσµα την επιβολή 
κυρώσεων, σύµφωνα µε τον Ν.3982/2011 και την Αρ. 484/36/Φ.15/9-2-2012 (ΦΕΚ 230/Β) Υπουργική 
Απόφαση. 

4. Η Υπηρεσία µας έχει το δικαίωµα επιβολής τροποποιήσεων και περιορισµών στην ανωτέρω 
εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των 
ως άνω διατάξεων. 

5.    Για την απαιτούµενη σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-50, 24-11-53 και 02-08-58 Β.∆. 
καθώς και των 902/75 και 274/97 Π.∆. υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως 
πρέπει να προσλαµβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη 
σχετική, προσόντα. Σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης του προσώπου αυτού να προσλαµβάνεται άµεσα 
άλλο πρόσωπο µε ανάλογα προσόντα και να προσκοµίζεται άµεσα η υπεύθυνη δήλωση ανάληψης 
επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκαταστάσεως στην Υπηρεσίας µας. 
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6. Η άδεια αυτή µεταβιβάζεται µόνον κατόπιν προηγούµενης εγκρίσεως του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν µπορεί να λειτουργήσει στο όνοµα φυσικού ή νοµικού προσώπου 
άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνοµα του οποίου εκδόθηκε. 

7.    Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί µε άλλη άδεια, αν από 
άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 

8.  Η παρούσα άδεια, καθώς και άλλη σχετική µε τη µονάδα άδεια ή έγκριση,  θα πρέπει να βρίσκεται στο 
χώρο της εν λόγω µονάδας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρµόδιο σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

9. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, ενώπιον 
της Γενικής Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας, δια µέσου της 
Υπηρεσίας µας, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίησή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του Ν. 3200/1955, του άρθρου 30 του Ν.3982/2011 και των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010. 
 

Παράβολα : 
Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκαν τα εξής παράβολα : 
Α] Αριθµός ΑΤΕ Νο 404889/5-4-2012 ΕΥΡΩ 312,74 

Β] Αριθµός ΑΤΕ Νο 405414/5-4-2012 ΕΥΡΩ 156,37 

Γ] Αριθµός ΑΤΕ Νο 405750/5-4-2012 ΕΥΡΩ 93,82 

∆] Αριθµός ΑΤΕ Νο 406159/5-4-2012 ΕΥΡΩ 46,91 

Ο    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΤΑΣ 

 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΨΑΘΑΣ  
 
  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ (για ενέργειες όπου απαιτούνται) : 
(1) Υπουργείο Οικονοµικών 

Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος 
∆ιεύθυνση Στατιστικών ∆ευτερογενούς Τοµέα 
Τµήµα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας 
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Θ. 80847 

(2) ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας ∆ήµου Αρταίων 
Ταγµ. Χ. Παπακώστα                                                                    47100 ΑΡΤΑ 

(3) Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας Ν. ΑΡΤΑΣ,                                   47100 ΑΡΤΑ 
             (µε συνηµµένη µία (1)  υπεύθυνη δήλωση) 

(4) «∆.Ε.Υ.Α.Α.,                                                             47100 ΑΡΤΑ 
(συνηµµένα : τοπογραφικό διάγραµµα & κατόψεις των τµηµάτων της εγκατάστασης) 

(5) ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Άρτας 
Τµήµα Περιβ/κής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου                 47100 ΑΡΤΑ 

(6) Αστυνοµικό Τµήµα Περιφέρειας Άρτας,                                      47100 ΑΡΤΑ 
(7) ∆.Ε.Η. ΑΡΤΑΣ,                                                                            47100  ΑΡΤΑ 
(8) ∆.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ,                                                                            47100  ΑΡΤΑ 
(9) Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, Ζάρρα & Αρισταγόρα,            47100 ΑΡΤΑ 

 

ΑΔΑ: Β4ΩΔ7Λ9-ΠΡΜ


