
        
          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Αθήνα, 26 Μαΐου 2011 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ           Α.Π. οικ. 199597 
Ε.Υ.ΠΕ. (ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 
ΤΜΗΜΑ Β’ 

Ταχ. ∆/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11  ΠΡΟΣ: ∆ΕΥΑ Άρτας 
Τ.Κ. : 114 73   Βασ. Πύρρου 17 
Πληροφορίες : ∆ρ.  Σ. Πολυχρονάκης   47100 Άρτα 
Τηλέφωνο : 2106412362                 (συν. 1 αντ. ΜΠΕ) 

F.A.X. : 2106430625   
E-mail :  

        ΚΟΙΝ:   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ –  

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –  

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

 

 

Θέμα : Ανανέωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων για την 

εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων του ∆ήμου Άρτας που 

βρίσκεται στην περιοχή Γλυκόρριζου του Νομού Άρτας 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.1650/10.10.86  (ΦΕΚ 160/Α/16.10.86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 
τροποποιήθηκε από το 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». 

2. Το Ν.998/79 (ΦΕΚ 289/Α/29.12.79) «Περί προστασίας των ∆ασών και των ∆ασικών εν γένει 
εκτάσεων της χώρας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2040 (ΦΕΚ 70/Α/92) «Ρύθµιση θεµάτων 
αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών προσώπων εποπτείας του και άλλες 
διατάξεις» και του Ν. 3208/24.12.03 (ΦΕΚ 303/Α/2003) «Περί προστασίας των δασικών 
οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί δασικών εν 
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». 

3. Το N.3028/28.6.02 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.02) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 
της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 

4. Το Ν. 3199/5.12.2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – 
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2000». 
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5. Το Ν. 3378/16.8.2005 (ΦΕΚ 203/Α/19.8.05) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την 
προστασία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς (αναθεωρηµένη)». 

6. Την Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2006 «σχετικά µε την έγκριση, σύµφωνα µε την 
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου, του καταλόγου των τόπων κοινοτικής σηµασίας για τη 
µεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή» (Φύλλο Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L259/21.9.2006). 

7. Το Ν. 3852/4-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

8. Το Π.∆. 1180/29.9.81 (ΦΕΚ 293/Α/6.10.81) «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». 

9. Το Π.∆. 274/25.9.97 (ΦΕΚ 195/Α/97) «Χαρακτηρισµός Χηµικών Εγκαταστάσεων κλπ». 

10. Το Π.∆. 221/2.7.98 (ΦΕΚ 174/Α/24.7.98) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 
(ΕΥΠΕ) στο ΥΠΕΧΩ∆Ε», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.269/7.8.2001 (ΦΕΚ 192/Α/ 
27.8.2001) και 35/20.3.2009 (ΦΕΚ 51/Α/27.3.2009). 

11. Το Π.∆. 256/18.7.98 (ΦΕΚ 190/Α/12.8.98) «Συµπλήρωση των διατάξεων του Π.∆. 541/1978 
(Α΄ 116) “Περί κατηγοριών Μελετών”». 

12. Το Π.∆. 82/25.2.2004 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.2004) «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». 

13. Το Π.∆. 189/5.11.2009 (ΦΕΚ 221/Α/5.11.2009) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων 
των Υπουργείων» όπως έχει τροποποιηθεί µε το Π.∆. 24/14.4.2010 (ΦΕΚ 56/Α/15.4.2010). 

14. Το Π.∆. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α/7.9.2010) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών και 
Υφυπουργών». 

15. Το Π.∆. 140/23-12-2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου». 

16. Το Π.∆. 141/23-12-2010 (ΦΕΚ 234/Α/27-12-2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας».  

17. Την Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1β 221/22.1.65 (ΦΕΚ 138/Β/24.2.1965 «Περί διαθέσεων λυµάτων 
και βιοµηχανικών αποβλήτων», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε την υπ’ αρ. 
Γ1/17831/7.12.1971 (ΦΕΚ 986Β), το υπ’ αρ. Γ4/1305/2.8.1974 (ΦΕΚ 801Β) και την ΚΥΑ  µε 
α.π. ∆ΥΓ2/ΓΠ οικ. 133551/30.9.08 (ΦΕΚ 2089 Β/9.10.08). 

18. Την ΚΥΑ 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β/90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός 
περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, 
σύµφωνα µε το Ν. 1650/1986». 

19. Την ΚΥΑ 80568/4225/22.3.91 (ΦΕΚ 641/Β/7.8.91) «Μέθοδοι, όροι και περιορισµοί για την 
χρησιµοποίηση στη γεωργία της ιλύος, που προέρχεται από επεξεργασία αστικών λυµάτων». 

20. Την ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών 
λυµάτων». 

21. Την ΚΥΑ 33318/3028/11.12.98 (ΦΕΚ1289/28.12.98) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για 
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, κλπ). 

22. Την ΚΥΑ 19661/1982/31.8.99 (ΦΕΚ 1811/Β/29.9.99) «Τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/1997 
- Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών». 
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23. Την ΚΥΑ 48392/939/28.3.02 (ΦΕΚ 405/Β/3.4.02) «Συµπλήρωση της 19661/1982/1999 ΚΥΑ: 
Τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/1997 κλπ (Β’ 122) Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για τη 
διάθεση αστικών λυµάτων, σύµφωνα µε το Άρθρο 5 (παρ.1) της Απόφασης αυτής (Β’ 1811) 
και ειδικότερα του Άρθρου 2 (παρ. Β) αυτής».  

24. Την ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) «Κατάταξη δηµόσιων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 του Ν. 
3010/2002 “Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α΄91)”», 
όπως έχει συµπληρωθεί και ισχύει. 

25. Την ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) «∆ιαδικασία 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν. 1650/1986, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το Άρθρο 2 του Ν. 3010/2002». 

26. Την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26.9.2003 (ΦΕΚ 1391/Α/29.9.2003) «Καθορισµός τρόπου 
ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 
1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 
3010/2002». 

27. Την ΚΥΑ 37393/2028/29.9.2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003) «Μέτρα και όροι για τις εκποµπές 
θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως 
τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 9272/471/2.3.2007 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007). 

28. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/16.12.2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) «Μέτρα και όροι για τη 
∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης».  

29. Την ΚΥΑ 9269/470/2.3.2007 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007) «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού 
κατά πράξεων ή παραλείψεων της ∆ιοίκησης σχετικά µε θέµατα ενηµέρωσης και συµµετοχής 
του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 
1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 2 και 3 του Ν.3010/2002 (Β΄1391) και σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 7) και 4 (παρ. 4) της οδηγίας 2003/35/ΕΚ 
σχετικά µε τη συµµετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων 
που αφορούν το περιβάλλον και µε την τροποποίηση όσον αφορά τη συµµετοχή του κοινού 
και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου» 

30. Την ΚΥΑ 11989/14.3.2008 (ΦΕΚ 123/∆/21.3.2008) «Χαρακτηρισµός των χερσαίων, υδάτινων 
και θαλάσσιων περιοχών του Αµβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και καθορισµός 
χρήσεων, όρων και περιορισµών». 

31. Την Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε 6453/1373/5.3.98 για την υποχρέωση έκδοσης άδειας 
οικοδοµής σε κατασκευές έργων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων. 

32. Την Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε 25301/03 (ΦΕΚ 1451/Β/6.10.2003) για το Περιφερειακό 
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου. 

33. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής 52167/21.12.2009 (ΦΕΚ 2514/Β/22.12.2009) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων 
της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 

34. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 383/18.1.2010 (ΦΕΚ 29/Β/18.1.2010) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, στους 
Υφυπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης». 

35. Την ΚΥΑ 109714/5.9.2000 «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση 
επεξεργασίας και καθαρισµού λυµάτων του ∆ήµου Άρτας, που βρίσκεται στη θέση Μπούκα 
Νεοχωρίου του Νοµού Άρτας». 
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36. Την ΚΥΑ 101925/26.9.2001 «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση 
επεξεργασίας και καθαρισµού λυµάτων του ∆ήµου Άρτας, που βρίσκεται στην περιοχή 
Γλυκόρριζου του Νοµού Άρτας». 

37. Την ΚΥΑ 144826/6.6.2005 “Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία του έργου: 
«Υφιστάµενοι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί (ΥΗΣ): Πουρνάρι Ι και ΙΙ στον ποταµό Άραχθο» της 
∆ΕΗ Α.Ε.” 

38. Την ΚΥΑ 125102/4.1.2007 «Ανανέωση και τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων για την 
εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισµού λυµάτων του ∆ήµου Άρτας, που βρίσκεται στην 
περιοχή Γλυκόρριζου του Νοµού Άρτας». 

39. Τις υπ’ αριθ. 3337/12.5.77 και 465/21.1.86 Αποφάσεις του Νοµάρχη Άρτας που καθορίζουν 
τον αποδέκτη και την ποιότητά του. 

40. Τα υποβληθέντα στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ 
απαραίτητα δικαιολογητικά και την Μ.Π.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 της ΚΥΑ 
11014/2003 που υποβλήθηκε µε το υπ’ αρ.960/9.11.2009 έγγραφο της ∆ΕΥΑ Άρτας (Α.Π. 
146169/11.11.2009 της ΕΥΠΕ), καθώς και τα συµπληρωµατικά στοιχεία που υποβλήθηκαν µε 
το έγγραφο υπ’ αρ. 403/21.5.2010 της ∆ΕΥΑΑ (Α.Π. 125851/26.5.2010 της ΕΥΠΕ).  

41. Το υπ’ αρ.οικ. 148353/10.12.2009 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάστηκε 
ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπ.Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, τη ∆/νση Χωροταξίας και τη ∆/νση 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού – Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, το 
Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αµβρακικού, τη ∆/νση Υγειονοµικής 
Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τη ∆/νση 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, τη ∆/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Μνηµείων, την ΛΓ’ ΕΠΚΑ, την 18η ΕΒΑ, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών 
Έργων Ηπείρου, του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού, τη ∆/νση Υδάτων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Νοµ. Αυτοδιοίκησης Άρτας. 

42. Το υπ’ αρ. 96/15.1.2010 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων 
Ηπείρου του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού, όπου εκφράζεται η θετική, υπό όρους άποψή της 
για τη ΜΠΕ του έργου (Α.Π. 120841/22.1.2010 της ΕΥΠΕ). 

43. Το υπ’ αρ. 1090/27.1.2010 έγγραφο της ∆/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, όπου διατυπώνεται 
η θετική άποψή της για τη ΜΠΕ του έργου (Α.Π. 121322/1.2.2010 της ΕΥΠΕ). 

44. Το υπ’ αρ. 164/2.2.2010 έγγραφο της ΛΓ’ ΕΠΚΑ του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού, όπου 
εκφράζεται η θετική, υπό όρους άποψή της για τη ΜΠΕ του έργου (Α.Π. 121901/12.2.2010 της 
ΕΥΠΕ). 

45. Το υπ’ αρ.∆ΥΓ2 /Γ.Π.4834/8.2.2010 έγγραφο της ∆/νσης Υγειονοµικής Μηχανικής και Υγιεινής 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου διατυπώνεται η 
θετική υπό όρους άποψή της για τη ΜΠΕ του έργου (Α.Π. 121996/17.2.2010 της ΕΥΠΕ). 

46. Το υπ’ αρ.Ν.Σ. 32/11.2.2010 έγγραφο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας, µε το οποίο 
διαβιβάστηκε στην ΕΥΠΕ η υπ’ αρ. 9/8.2.2010 Απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου 
Άρτας, σύµφωνα µε την οποία το Νοµαρχιακό Συµβούλιο γνωµοδότησε θετικά οµόφωνα ως 
προς το περιεχόµενο της ΜΠΕ για την Αποχέτευση οικισµών του ∆ήµου Άρτας (Α.Π. 
122012/17.2.2010). 

47. Το υπ’ αρ. 46/8.2.2010 της ∆/νσης Υδάτων της Περιφέρειας Ηπείρου όπου διατυπώνεται η 
θετική, υπό όρους άποψή της για τη ΜΠΕ του έργου (Α.Π. 122769/5.3.2010 της ΕΥΠΕ). 

48. Το υπ’ αρ. 140065/123/29.3.2010 έγγραφο της ∆/νσης Περ/κου Σχεδιασµού Τµήµα ∆ιαχ. 
Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, όπου διατυπώνεται η θετική υπό όρους άποψή της για 
τη ΜΠΕ του έργου (Α.Π. 123865/6.4.2010 της ΕΥΠΕ). 
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49. Το υπ’ αρ. 2046/23.4.2010 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προστασίας 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, όπου διατυπώνεται η άποψή της για τη ΜΠΕ του έργου (Α.Π. 
124790/28.4.2010 της ΕΥΠΕ). 

50. Το υπ’ αρ. 125331/11.5.2010 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ µε το οποίο ζητήθηκαν διευκρινίσεις 
από τη ∆ΕΥΑ Άρτας µετά την παραπάνω εκφρασθείσα άποψή της ∆ΤΥ του ΥΠΕΣΑΗ∆ για τη 
ΜΠΕ του έργου. 

51. Το υπ’ αρ. 259/3.5.2010 έγγραφο της 18ης ΕΒΑ του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού, όπου 
εκφράζεται η θετική, υπό όρους άποψή της για τη ΜΠΕ του έργου (Α.Π. 125380/12.5.2010 της 
ΕΥΠΕ). 

52. Το υπ’ αρ. 34011/17.6.2010 έγγραφο της ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Υπ. Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, όπου εκφράζεται η θετική άποψή της για τη 
ΜΠΕ του έργου (Α.Π. 127206/24.6.2010 της ΕΥΠΕ). 

53. Το γεγονός ότι ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αµβρακικού και η 
∆/νση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και η ∆/νση Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Μνηµείων του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού, δεν διαβίβασαν στην ΕΥΠΕ 
του ΥΠΕΚΑ την σχετική γνωµοδότησή τους εντός της προθεσµίας που ορίζεται από την 
παράγραφο 4 του άρθρου 4 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/2003 και συνεπώς σύµφωνα µε την 
παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου η έγκριση περιβαλλοντικών όρων µπορεί να χορηγηθεί 
χωρίς τις γνωµοδοτήσεις αυτές. 

54. Την ανάγκη για κωδικοποίηση σε ένα κείµενο όλων των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων, 
που αφορούν την ΕΕΛ Άρτας, το δίκτυο συλλογής των ακαθάρτων από τους οικισµούς του 
∆ήµου Άρτας, τη διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων, σύµφωνα µε τις βασικές αρχές της 
περιβαλλοντικής επιστήµης και του θεσµού εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, 
φυσικό και δοµηµένο, ώστε να προωθείται η αειφόρος ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

Την ανανέωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και 
περιορισµών, η εφαρµογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και 
λειτουργία του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του, για το ∆ίκτυο 
αποχέτευσης των οικισµών του ∆ήµου Άρτας και τα αντλιοστάσια του, την Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυµάτων της Άρτας, που βρίσκεται στην περιοχή Γλυκόρριζου του ∆ήµου Αρταίων 
Νοµού Άρτας. 

α) Είδος και µέγεθος δραστηριότητας 

α1. Η εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισµού λυµάτων του ∆ήµου Άρτας έχει κατασκευασθεί 
στην κοίτη πληµµυρών του Αράχθου σε απόσταση 1300µ. από τα όρια του οικισµού, 100µ. 
από την αριστερή όχθη του ποταµού σε χώρο έκτασης 20 περίπου στρεµµάτων, στην περιοχή 
Γλυκόρριζου του ∆ήµου Άρτας. Στην εγκατάσταση θα οδηγούνται τα λύµατα των οικισµών 
Άρτας, Αγ. Αναργύρων, Γλυκόρριζου, Ελεούσας και των Νέων Εργατικών Κατοικιών του ∆.∆. 
Άρτας, Κωστακιών του ∆.∆. Κωστακιών, Κεραµατών του ∆.∆. Κεραµατών και Λιµίνης του ∆.∆. 
Λιµίνης καθώς και τα υγρά απόβλητα των βιοτεχνικών µονάδων / βιοµηχανιών της περιοχής, 
που είναι οµοειδή ως προς την σύσταση τους µε τα αστικά λύµατα. 

α2. Τα λύµατα οδηγούνται στην εγκατάσταση µέσω δικτύου κεντρικών αποχετευτικών αγωγών 
(ΚΑΑ), που διέρχονται από νόµιµα υφιστάµενη οδοποιία στο µεγαλύτερο µήκος τους, 
κεντρικών αντλιοστασίων (ΚΑ) και συλλεκτήρων ως εξής: 

1. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Άρτας µήκους 5.200m περίπου από 
τα ανατολικά της Άρτας έως την ΕΕΛ. 

2. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Αγ. Αναργύρων µήκους 2.350m 
περίπου από τον οικισµό Αγ. Ανάργυροι έως τον ΚΑΑ Άρτας. 
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3. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Νέων Εργατικών Κατοικιών µήκους 
4.150m περίπου από τον οικισµό Νέες Εργατικές Κατοικίες έως τον ΚΑΑ Άρτας. 

Για την εξυπηρέτηση του υφιστάµενου δικτύου λειτουργούν έξι κεντρικά αντλιοστάσια. Το 
δίκτυο ακαθάρτων έχει συνολικό µήκος 77.000m περίπου. 

Το δίκτυο αποτυπώνεται στο Σχέδιο αρ.3 «Γενική διάταξη έργων» σε κλίµακα 1:10.000. 

 

Στο υφιστάµενο δίκτυο θα προστεθούν επίσης: 

Για τον οικισµό Κεραµάτες:  

1. Καταθλιπτικός Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΚΑΑ) Κεραµατών, από το Κεντρικό 
Αντλιοστάσιο Α/Σ-Κ του οικισµού Κεραµάτες στην ΕΕΛ του ∆. Αρταίων (µέσω του 
αντλιοστασίου Α/Σ-0 και του έργου διάβασης του π. Αράχθου), συνολικού µήκους 2.600µ. 
περίπου. 

Το έργο αποτυπώνεται στα Σχέδια 3.1 «Οριζοντιογραφία Αγωγού από Α/Σ-0 έως ΕΕΛ 
∆.Αρταίων» σε κλίµακα 1:1.000 και 3.3 «Αγωγός Α/Σ-0 έως ΕΕΛ ∆.Αρταίων – Τµήµα 
διάβασης π. Αράχθου» σε κλίµακες 1:250, 1:100, και 1:50. 

2. Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός βαρύτητας (ΚΑΑ) Κεραµατών, συνολικού µήκους 
1.200µ. περίπου 

3. ∆ύο Κεντρικά Αντλιοστάσια (το Α/Σ-Κ και το Α/Σ-0) 

Για τον οικισµό Κωστακιοί:  

1. Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΚΑΑ) Κωστακιών, από τον οικισµό Κωστακιοί έως το 
αντλιοστάσιο Α/Σ-Κ του οικισµού Κεραµάτες, συνολικού µήκους 750µ. περίπου. 

2. Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΚΑΑ) Κωστακιών (βαρυτικός), συνολικού µήκους 
1.900µ. περίπου 

Για τον οικισµό Λιµίνη:  

1. Καταθλιπτικός Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΚΑΑ) Λιµίνης,  από το Κεντρικό 
Αντλιοστάσιο Α/Σ-Λ του οικισµού Λιµίνη έως τον ΚΑΑ του οικισµού Άγιοι Ανάργυροι, 
συνολικού µήκους 4.100µ. περίπου. 

2. Κεντρικό Αντλιοστάσιο (ΚΑ): το Α/Σ-Λ.  

Για τον οικισµό Γλυκόρριζο:  

1. Καταθλιπτικός Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΚΑΑ) Γλυκόρριζου, από το Κεντρικό 
Αντλιοστάσιο Α/Σ-Γ.0 του οικισµού Γλυκόρριζο έως τον ΚΑΑ της Άρτας, συνολικού 
µήκους 1.900µ. περίπου. 

2. Κεντρικό Αντλιοστάσιο (ΚΑ): Α/Σ-Γ.0.  

Για τον οικισµό Ελεούσα:  

1. Καταθλιπτικός Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΚΑΑ) Ελεούσας, από το Κεντρικό 
Αντλιοστάσιο Α/Σ-Ε του οικισµού Ελεούσα έως το φρεάτιο ανάντη του τεχνικού διάβασης 
του ποταµού Αράχθου του Ο.Ε.Κ., συνολικού µήκους 600µ. περίπου. 

2. Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΚΑΑ) Ελεούσας (βαρυτικός), συνολικού µήκους 800µ. 
περίπου. 

3. Κεντρικό Αντλιοστάσιο (ΚΑ): Α/Σ-Ε.  

 

Στο τοπικό δίκτυο συλλογής ακαθάρτων συµπεριλαµβάνονται: 

Για τον οικισµό Κεραµάτες:  

1. Τοπικό δίκτυο συλλογής και µεταφοράς λυµάτων στον ΚΑΑ των Κεραµατών, συνολικού 
µήκους 5.500µ. περίπου (4.300µ. βαρυτικοί αγωγοί και 1.200µ. καταθλιπτικοί αγωγοί). 
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2. Το τοπικό αντλιοστάσιο Α/Σ-Κε.1. 

Για τον οικισµό Κωστακιοί:  

1. Τοπικό δίκτυο συλλογής και µεταφοράς λυµάτων στον ΚΑΑ των Κωστακιών, συνολικού 
µήκους 12.750µ. περίπου (11.350 µ. βαρυτικοί αγωγοί και 1.400µ. καταθλιπτικοί αγωγοί). 

2. Τα τοπικά αντλιοστάσια: Α/Σ-Κω.1 και Α/Σ-Κω.2 

Για τον οικισµό Λιµίνη:  

1. Τοπικό δίκτυο συλλογής και µεταφοράς των λυµάτων στο κεντρικό αντλιοστάσιο Α/Σ-Λ, 
συνολικού µήκους 4.000µ. περίπου (στο σύνολό του βαρυτικό). 

Για τον οικισµό Γλυκόρριζο:  

1.  Τοπικό δίκτυο συλλογής και µεταφοράς των λυµάτων στο κεντρικό αντλιοστάσιο Α/Σ-Γ.0, 
συνολικού µήκους 4.150µ. περίπου (2.950µ. βαρυτικοί αγωγοί και 1.200µ. καταθλιπτικοί 
αγωγοί). 

2. Το τοπικό αντλιοστάσιο το Α/Σ-Γ.1 

Για τον οικισµό Ελεούσα:  

Τοπικό δίκτυο συλλογής και µεταφοράς των λυµάτων στον ΚΑΑ της Ελεούσας, συνολικού 
µήκους 4.350µ. περίπου (στο σύνολό του βαρυτικό).  

 

α3. Ο σχεδιασµός της εγκατάστασης έγινε µε βάση τα παρακάτω δεδοµένα: 

 Αρχική φάση 2005 Τελική φάση 2025 

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός (κάτοικοι) 31.000 38.000 

Μέση ηµερήσια παροχή (m³/ηµ) 8.500 11.500 

BOD5  (kg/ηµ) 1.850 2.200 

Αιωρούµενα στερεά  (kg/ηµ) 2.050 2.500 

Ολικό άζωτο  (kg/ηµ) 500 570 

Φώσφορος  (kg/ηµ) 190 280 

 

Η επιλεγείσα µέθοδος επεξεργασίας είναι της ενεργού ιλύος µε παρατεταµένο αερισµό. Η 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων της Άρτας περιλαµβάνει: 

1. Μονάδα υποδοχής λυµάτων / βοθρολυµάτων 

� Φρεάτιο άφιξης. 

� Κεντρικό αγωγό παράκαµψης (by-pass). 

� Αντλιοστάσιο ανύψωσης. 

� Μονάδα υποδοχής – εξισορρόπησης βοθρολυµάτων. 

2. Μονάδα προκαταρκτικής επεξεργασίας µε: 

� Εσχάρωση. 

� Εξάµµωση – Λιποσυλλογή. 

� Μέτρηση παροχής.  

3. Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας (2 τουλάχιστον ανεξάρτητες γραµµές επεξεργασίας) µε: 

• ∆εξαµενή επιλογής βακτηριδίων (Selector) στην κεφαλή της βιολογικής βαθµίδας για 
τον έλεγχο της πιθανής διόγκωσης της ιλύος. 

• Οξειδωτικές τάφρους µε διακοπτόµενη λειτουργία αερισµού. 
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• ∆εξαµενές καθίζησης. 

4. Μονάδα απολύµανσης µε: 

- Χλωρίωση  

5. Μονάδα επεξεργασίας της λάσπης µε: 

- Πάχυνση µε βαρύτητα και οµογενοποίηση. 

- Μηχανική πάχυνση. 

- Αφυδάτωση µε ταινιοφιλτρόπρεσες. 

 

α4. Τα επεξεργασµένα λύµατα θα διατίθενται στον ποταµό Άραχθο σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 
465/21.1.86 Απόφαση του Νοµάρχη Άρτας µε αγωγό διάθεσης µήκους περίπου 100m στο 
χερσαίο τµήµα του.  

Εναλλακτικά τα λύµατα θα µπορούν να διατίθενται για άρδευση καλλιεργειών κατά την θερινή 
κυρίως περίοδο µετά από υποβολή σχετικής Μελέτης άρδευσης. Τα παραπάνω περιέχονται 
στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κείµενο και σχέδια), που συνοδεύει την παρούσα 
απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της, µε τους όρους και περιορισµούς που 
τίθενται σε αυτή. 

 

β) Ειδικές οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών και συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις 

 Για τα αέρια και υγρά απόβλητα καθορίζονται τα εξής: 

 β1) Αέρια απόβλητα και συγκεντρώσεις στην ατµόσφαιρα 

 Οι οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες 
διατάξεις: 

i. ΚΥΑ µε α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (ΦΕΚ Β920), µε την οποία καθορίζονται τιµές 
– στόχοι και όρια εκτίµησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδµίου, του 
υδραργύρου, του νικελίου και τον πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων στον 
ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά 
µε το αρσενικό, το κάδµιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς 
αρωµατικούς υδρογονάνθρακες στον ατµοσφαιρικό αέρα» του Συµβουλίου της 15ης 
∆εκεµβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

ii. ΚΥΑ µε α.η.π. 38638/2016/21.9.2005 (ΦΕΚ Β1334) µε την οποία: «καθορίζονται οριακές 
και κατευθυντήριες τιµές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατµοσφαιρικό αέρα» του 
Συµβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2002 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

iii. ΚΥΑ µε α.η.π. 9238/332/26.2.2004 (ΦΕΚ Β405) µε την οποία «καθορίζονται οριακές 
κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε βενζόλιο και µονοξείδιο του 
άνθρακα». 

iv. Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου 34/30.5.2002 (ΦΕΚ Β125), µε την οποία: «καθορίζονται 
οι οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, 
διοξείδιο του αζώτου και οξείδιο του αζώτου, σωµατίδια και µόλυβδο». 

Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκποµπής αναφέρονται στο Άρθρο 2 του Π.∆. 1180/1981. 

β2) Υγρά απόβλητα και συγκεντρώσεις στον αποδέκτη 

Για τα όρια διάθεσης των υγρών αποβλήτων και τις συγκεντρώσεις στον αποδέκτη να 
τηρούνται αυτά που αναφέρονται στις οικίες Νοµαρχιακές αποφάσεις και πάντως όχι 
µεγαλύτερα από τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ 5673/400/5.3.97. 
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Συγκεκριµένα καθορίζονται τα εξής όρια: 

ΒΟD5  <15 mg/l 
COD <40 mg/l 
Aιωρούµενα στερεά SS<20 mg/l 
Καθιζάνοντα στερεά εντός 2 ωρών σε κώνο Imhoff < 0,3 ml/l 
Άζωτο  <10 mg/l 

Aµµωνιακό άζωτο Ν-ΝΗ4≤ 2 mg/l 
Φωσφόρος  <2 mg/l 

Λίπη - Έλαια ≤ 0,1 mg/l 

Επιπλέοντα στερεά ≤ 0,1 mg/l 
∆ιαλυµένο οξυγόνο ≥ 5 mg/l 
Το ποσοστό των λαµβανοµένων δειγµάτων που µπορούν να βρίσκονται εκτός των ανωτέρων 
ορίων, καθώς και η ποιότητα των δειγµάτων αυτών, καθορίζεται στο Παράρτηµα 1 της ΚΥΑ 
5673/400/97. 

 

γ) Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής της µονάδας και του δικτύου ακαθάρτων ισχύουν οι 
δεσµεύσεις για τα µηχανήµατα που καθορίζονται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί. 

Το ανώτερο επιτρεπόµενο όριο θορύβου που εκπέµπεται στο περιβάλλον από το εργοτάξιο 
κατά την κατασκευή του έργου, καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π.∆. 1180/1981.  

Για τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων δεν καθορίζεται από την σχετική 
Νοµοθεσία ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου. 

Στην οδό πρόσβασης της µονάδας θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόµενα από την 
υπουργική απόφαση 17252/1992 (ΦΕΚ 395/Β/19.6.1992), όρια θορύβου. 

 

δ) Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του 
περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν. 

δ1. Γενικές Ρυθµίσεις 

1.1 Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν: 

� τον κύριο του έργου 

� τις αρµόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για την κατασκευή και λειτουργία του έργου   

� όλους όσους εκ της θέσεως και των αρµοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον 
σχεδιασµό, έγκριση, δηµοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και 
λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου 

� τον ανάδοχο του έργου  

1.2 Κατά τις διαδικασίες δηµοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής του στο θέµα αναφερόµενου 
έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
µέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: 

� η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο 

� η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά 
καταστάσεων οφειλόµενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του ανάδοχου κατά 
παράβαση των περιβαλλοντικών όρων 

1.3 Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά 
προτεραιότητα οι απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος 
(έργα αποκατάστασης, φύτευσης κλπ).   

1.4 Πριν την έναρξη κατασκευής του κάθε τµήµατος του έργου να ειδοποιηθούν εγγράφως οι 
αρµόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, τουλάχιστον 15 ηµέρες νωρίτερα. 
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Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία των αρµοδίων 
Αρχαιολογικών Υπηρεσιών (ΛΓ’ ΕΠΚΑ, 18η ΕΒΑ, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και 
Τεχνικών Έργων Ηπείρου και Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων) και σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις τους. Σε περίπτωση εντοπισµού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν για 
να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο για την επαρκή 
τεκµηρίωση των αρχαιολογικών δεδοµένων, η ανασκαφική έρευνα είναι δυνατό να 
επεκταθεί και πέραν των ορίων του έργου.  

Η δαπάνη για την παρακολούθηση των εργασιών, για τις απαιτούµενες ανασκαφικές 
εργασίες, καθώς και για το κόστος συντήρησης, µελέτης και δηµοσίευσης των 
ευρηµάτων, θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 37 του Ν. 3028/2002. 

1.5 Για τυχόν επεµβάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα πρέπει προηγουµένως να έχει 
χορηγηθεί η απαιτούµενη από το Ν.998/79  έγκριση επέµβασης. Σε περίπτωση κατά την 
οποία η χάραξη διέρχεται από αναδασωτέα έκταση, να εκδοθεί σχετική απόφαση άρσης 
αναδάσωσης πριν την λήψη της άδειας έγκρισης επέµβασης. 

Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή µε 
ευθύνη της ∆ασικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα να αποφευχθούν καταστροφές φυτοφρακτών 
µεµονωµένων δέντρων ή συστάδων, που τυχόν φύονται στην περιοχή του έργου και να 
αποκατασταθούν αναλόγως, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση.  Να 
προτιµηθούν αυτόχθονα είδη φυτών.  

δ2. Κατασκευή της µονάδας 

2.1 Ύπαρξη πλήρους προγράµµατος κατασκευής του έργου που θα λαµβάνει υπόψη τη 
λειτουργία της περιοχής και τους οικολογικούς παράγοντες, ώστε να προκαλέσει τις 
λιγότερες  δυνατές βλάβες. Συγκεκριµένα: 

i. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόµενης 
σκόνης κατά τη διάρκεια των χωµατουργικών εργασιών, ιδιαίτερα όταν οι 
µετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την διασπορά και µεταφορά της σκόνης σε µεγάλη 
απόσταση. 

ii. Να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωµάτων και τα µέτωπα εκσκαφών για την 
ελαχιστοποίηση των εκποµπών σκόνης. 

iii. Να γίνουν µόνο οι απαραίτητες χωµατουργικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν 
άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. 

iv. Να γίνει πρόβλεψη για την αποκατάσταση του τοπίου του χώρου των εκσκαφών της 
κύριας µονάδας επεξεργασίας και των συνοδών της έργων, για τις αποθέσεις υλικών 
κλπ. 

v. Απαιτούµενα για την  κατασκευή του έργου υλικά να εξασφαλιστούν είτε από νοµίµως 
λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε 
την απαραίτητη ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και µε την προϋπόθεση ότι 
αυτοί τηρούνται επακριβώς, είτε από τα τυχόν πλεονάζοντα υλικά που θα προκύψουν 
από τις προβλεπόµενες εκσκαφές για την κατασκευή του έργου. 

vi. Τα προϊόντα εκσκαφών, που θα προκύψουν από την κατασκευή του κυρίως έργου 
και των συνοδών έργων υποδοµής να χρησιµοποιηθούν για την επανεπίχωση τους 
καθώς και για την  διαµόρφωση επιφανειών µέσα στο γήπεδο. Η αφαιρούµενη φυτική 
γη να διαφυλαχθεί κατάλληλα, έτσι ώστε να χρησιµοποιηθεί στις φυτοτεχνικές 
αποκαταστάσεις. 

vii. Το ή τα εργοτάξια, που τυχόν εγκατασταθούν στην περιοχή να καταλάβουν την 
µικρότερη δυνατή έκταση µε ευθύνη της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και σε όλη την 
διάρκεια του έργου ο ανάδοχος να λαµβάνει µέριµνα για τον περιορισµό των 
αιωρούµενων σωµατιδίων από τη διαχείριση των αδρανών υλικών µε τον ψεκασµό 
τους και την συχνή διαβροχή των υπαίθριων χώρων του εργοταξίου. Είναι 
υποχρεωτικό το σκέπασµα των φορτηγών κατά τη µεταφορά των υλικών και ο 
κατάλληλος προγραµµατισµός για αποφυγή µεταφορών σε ώρες αιχµής και κοινής 
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ησυχίας. Να απαγορευτούν οι οχλούσες εργασίες κατά τη θερινή περίοδο. Η 
αποκατάσταση του εργοταξιακού χώρου θα πρέπει να πιστοποιηθεί και να προηγηθεί 
της τελικής παραλαβής του έργου. 

viii. Απαγορεύεται η απόρριψη υλικών κατασκευής και περίσσειας όγκων εκσκαφής στη 
θάλασσα ή στο έδαφος ή στα επιφανειακά νερά (κοίτες ποταµών, ρεµάτων, 
χειµάρρων) της περιοχής. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών από το κυρίως έργο 
και τα συνοδά του (αγωγός προσαγωγής ακαθάρτων και διάθεσης επεξεργασµένων) 
να απορριφθούν σε κατάλληλους χώρους (π.χ. ανενεργά λατοµεία, ΧΥΤΑ),  ύστερα 
από άδεια της αρµόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. 

ix. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους 
ορυκτέλαια, καύσιµα κλπ, καθώς και η απόρριψη των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων 
στο έδαφος. Τα προς χρήση ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε 
στεγανό χώρο, ενώ τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια ή οι διαρροές τους να 
συγκεντρώνονται και η διάθεση τους να είναι σύµφωνη µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 
64/Α/2.3.2004), την ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28.3.06), την ΚΥΑ 
24944/1159/06 (ΦΕΚ791/Β/30.6.06) και την ΚΥΑ 8668/2.3.07 (ΦΕΚ287/Β/07). 

x. Αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.  

Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία της υγείας του προσωπικού 
κατασκευής. 

xi. Εάν κατά το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών αποκαλυφθεί υπόγειος 
υδροφόρος ορίζοντας να εκπονηθεί κατάλληλη µελέτη αποστράγγισης της περιοχής. 

xii. Να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα εγκαίρως και πριν την θέση σε λειτουργία των 
εγκαταστάσεων προκειµένου να αποφεύγονται ατυχήµατα λόγω ανωµάλων ή/και 
επικινδύνων καταστάσεων. 

2.2 Η διάταξη και ο σχεδιασµός των επί µέρους µονάδων θα πρέπει να προσαρµοστούν στην 
τοπογραφία της περιοχής και να ελαχιστοποιηθούν οι αλλοιώσεις του ανάγλυφου της 
περιοχής επέµβασης. Επιπλέον να υπάρχει οµαδοποίηση των λειτουργιών, ώστε να 
επιτυγχάνεται η βέλτιστη εικόνα του συνόλου της εγκατάστασης. 

Κατά τον σχεδιασµό των κτισµάτων της µονάδας, να ληφθεί υπόψη η αρχιτεκτονική και  η 
αισθητική εικόνα της περιοχής (κατασκευή υπόγειων δεξαµενών και χαµηλών κτιρίων, 
όσο βέβαια επιτρέπουν οι κανονισµοί λειτουργίας η/µ εξοπλισµού), για να επιτευχθεί η 
αρµονική ένταξη της εγκατάστασης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δοµηµένου και του 
φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. 

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός της µονάδας να εγκριθεί από την αρµόδια ΕΠΑΕ.  
Ειδικότερα για τα κτίρια που συνοδεύουν το έργο, όπως γραφεία κλπ, να εκδοθεί 
οικοδοµική άδεια σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 6453/98. 

2.3 Στις περιοχές διέλευσης των αγωγών ακαθάρτων εκτός νοµίµως υφιστάµενης οδοποιίας, 
π.χ. κατά τη διέλευση του ποταµού Αράχθου ή κατά µήκος ρέµατος, να γίνει 
αποκατάσταση της ζώνης διέλευσης στην αρχική της µορφή και σε καµία περίπτωση να 
µη γίνει διάνοιξη νέας οδού. 

δ3. Συλλογή και µεταφορά των λυµάτων 

3.1 Με την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και το έργο 
της αποχέτευσης της εξυπηρετούµενης περιοχής και να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες 
συνδέσεις σ’ αυτό, αφού εφοδιασθούν οι χρήστες µε την απαιτούµενη άδεια σύνδεσης. Η 
άδεια σύνδεσης θα χορηγείται από τον αρµόδιο φορέα εφόσον τα προς επεξεργασία 
λύµατα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κανονισµού καλής λειτουργίας του 
δικτύου αποχέτευσης, που πρέπει να συντάξει και να τηρεί µε ακρίβεια η ∆ΕΥΑ Άρτας 
πριν την έναρξη λειτουργίας του δικτύου ή εντός εξαµήνου από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας ΚΥΑ, εφόσον το δίκτυο έχει ήδη λειτουργήσει. Ο Κανονισµός θα πρέπει να 
καταρτισθεί και να εγκριθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

3.2 Το αποχετευτικό δίκτυο της εξυπηρετούµενης από την εγκατάσταση περιοχής να είναι 
χωριστικού τύπου. 
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Να προβλεφθεί ο άρτιος τεχνικός σχεδιασµός του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και η 
οµαλή είσοδος των λυµάτων στο φρεάτιο άφιξης της εγκατάστασης. 

Να εξασφαλιστεί η στεγανότητα των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών (ΚΑΑ) και των 
αντλιοστασίων (ΚΑ) της περιοχής, µε χρήση ανθεκτικών υλικών στην διάβρωση. 

Η ταχύτητα των λυµάτων στους κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς (ΚΑΑ) δεν θα 
πρέπει να προσεγγίζει την ελάχιστη τιµή αυτοκαθαρισµού του αγωγού, ενώ παράλληλα 
θα πρέπει να αποφευχθεί η στροβιλώδης ροή. 

δ4. Σχεδιασµός και λειτουργία των αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσης 

4.1 Στα αντλιοστάσια προσαγωγής των ακαθάρτων, θα πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες 
προβλέψεις για την αποφυγή πληµµυρίσµατος κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων 
(πρόβλεψη κατάλληλων διατάξεων και δεξαµενών υπερχείλισης, κατάλληλος σχεδιασµός 
για την ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων υπερχείλισης) και η αποφυγή έκλυσης 
δυσοσµιών (σωστός σχεδιασµός των αντλιοστασίων µε την  εφαρµογή συστηµάτων 
αερισµού και απόσµησης).  

Ειδικότερα σε κάθε αντλιοστάσιο προσαγωγής ακαθάρτων: 

� Να τοποθετηθεί ανοξείδωτη εσχάρα (χειροκαθαριζόµενη) στο φρεάτιο εισόδου του, 
ώστε να αποµακρύνονται τα µεγάλα αντικείµενα. 

� Να υπάρχει αναδευτήρας για αποφυγή καθιζήσεων στο φρεάτιο συγκέντρωσης των 
λυµάτων προς άντληση (υγρός θάλαµος). 

� Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία αντλιών. 

� Να προβλεφθεί σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου. 

4.2 Να λαµβάνονται γενικά όλα τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα καθώς και τα µέτρα 
αντιµετώπισης δυσλειτουργιών στο πλαίσιο του Κανονισµού λειτουργίας του δικτύου 
αποχέτευσης, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία οχλήσεων στους περιοίκους και το 
περιβάλλον. Η εποπτεία του όλου συστήµατος θα πρέπει να στοχεύει στην αµεσότητα 
επέµβασης µε κατάλληλη οργάνωση και επάρκεια προσωπικού και µέσων. Ο Κανονισµός 
λειτουργίας θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος. 

4.3 Να γίνεται τακτικός έλεγχος της ορθής λειτουργίας των µηχανηµάτων των αντλιοστασίων. 

4.4 Ο υπόγειος χώρος των αντλιοστασίων να είναι κατάλληλα στεγανοποιηµένος ώστε να 
µην υπάρχουν εισροές λυµάτων στα υπόγεια νερά. 

Να γίνονται τακτικοί καθαρισµοί στις δεξαµενές των αντλιοστασίων. 

4.5 Να γίνεται τακτική αποµάκρυνση των εσχαρισµάτων από τις σχάρες εισόδου των 
λυµάτων στη δεξαµενή των αντλιοστασίων. 

Τα απορρίµµατα που συλλέγονται στις εσχάρες και τα φρεάτια επιθεώρησης (άχρηστες 
ύλες, υλικά όπως χαρτί, πλαστικό, µέταλλα και εσχαρίσµατα) – να αποµακρύνονται 
τακτικά και η διάθεσή τους να γίνεται σε νόµιµα λειτουργούντα ΧΥΤΑ. 

4.6 Η ∆ΕΥΑ Άρτας πρέπει να λαµβάνει κάθε απαραίτητο µέτρο για την αποφυγή όσο αυτό 
είναι εφικτό υπερχειλίσεων τόσο από το δίκτυο όσο και από τα αντλιοστάσια.  Για το λόγο 
αυτό να υπάρχουν στα αντλιοστάσια διατάξεις ασφαλείας και εφεδρικά συστήµατα για 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

Τέτοια µέτρα είναι: 

i) Σε κάθε αντλιοστάσιο πρέπει να υπάρχει διαθέσιµο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 
ανάλογης ισχύος, ώστε να καλύπτεται η οµαλή λειτουργία του αντλιοστασίου σε 
περιπτώσεις διακοπών παροχής ρεύµατος από το δίκτυο της ∆ΕΗ. 

ii) Σε κάθε αντλιοστάσιο να υπάρχει διαθέσιµος σε λειτουργία ικανοποιητικός αριθµός 
αντλητικών συγκροτηµάτων ώστε να καλύπτονται οι παροχές του δικτύου και οι 
συνήθεις αιχµές. 
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 Να προβλέπονται κατά περίπτωση εφεδρικές δεξαµενές αποθήκευσης των 
λυµάτων, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

iii) Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας επιτρέπεται να λειτουργεί η υπερχείλιση ασφαλείας 
των αντλιοστασίων, κατά προτίµηση σε αγωγούς οµβρίων, αλλά και, εφόσον είναι 
αναγκαίο, σε παρακείµενα ρέµατα για την αποφυγή καταστάσεων υπερχείλισης και 
καταστροφών σε οικίες, δίκτυα, δρόµους και την αποφυγή ζηµιών στο δίκτυο κ.λ.π. 

iv) Να καταγράφονται οι περιπτώσεις υπερχειλίσεων µε όσο το δυνατόν περισσότερα 
στοιχεία, στα οποία θα συµπεριλαµβάνονται τουλάχιστον η ηµεροµηνία, η διάρκεια 
του επεισοδίου, µία εκτίµηση των ποσοτήτων λυµάτων, που διέφυγαν στο 
περιβάλλον και µία έστω µακροσκοπική παρουσίαση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (π.χ. κηλίδα ρύπανσης στον ποταµό, ρύπανση σε ρέµα κ.λ.π.). 

Η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών να γίνεται µε συστηµατικό τρόπο και να 
αποτελεί τη βάση για περαιτέρω ενέργειες βελτίωσης της λειτουργίας του όλου 
δικτύου αποχέτευσης. 

4.7 Να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική συντήρηση των αντλιοστασίων (αντλίες, Η/Ζ), και των 
αγωγών υπερχείλισης, ώστε να βρίσκονται πάντα σε αξιόπιστη κατάσταση λειτουργίας. 

4.8 Η ∆ΕΥΑ Άρτας πρέπει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή των 
οσµών µε βάση την συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας του δικτύου και των 
αντλιοστασίων.  

δ5. Είσοδος λυµάτων και βοθρολυµάτων στην εγκατάσταση 

5.1 Από το κεντρικό (τελικό) αντλιοστάσιο συλλογής των λυµάτων της εξυπηρετούµενης 
περιοχής, τα λύµατα να οδηγούνται µε καταθλιπτικό αγωγό στα έργα εισόδου (φρεάτιο 
άφιξης) της εγκατάστασης. 

Το φρεάτιο άφιξης να διαθέτει και πιεζοθραυστική διάταξη. 

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην σταθερότητα της παροχής άντλησης. 

Στο φρεάτιο εισόδου του αντλιοστασίου να τοποθετηθεί ανοξείδωτη εσχάρα 
(χειροκαθαριζόµενη) για την αποµάκρυνση µεγάλων αντικειµένων. 

Στο φρεάτιο συγκέντρωσης των λυµάτων προς άντληση (υγρός θάλαµος) να υπάρχει 
αναδευτήρας για αποφυγή καθιζήσεων. 

Στο αντλιοστάσιο να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία αντλιών. 

Να προβλεφθεί σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου. 

Να προβλεφθεί εναλλακτική διάταξη παροχής ρεύµατος του αντλιοστασίου σε περίπτωση 
διακοπής του ρεύµατος για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 48 ωρών, ώστε να 
εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη ροή των ανεπεξέργαστων λυµάτων από το κεντρικό 
αντλιοστάσιο στη εγκατάσταση επεξεργασίας.  

5.2 Το φρεάτιο άφιξης των λυµάτων: 

- να είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να δέχεται τη µέγιστη παροχή των λυµάτων και 
των βοθρολυµάτων της εξυπηρετούµενης από την εγκατάσταση περιοχής. 

- να έχει διπλό θάλαµο εισόδου του οποίου τα δύο τµήµατα να µπορούν να 
αποµονωθούν εναλλάξ µε θυροφράγµατα. Σε κάθε θάλαµο να τοποθετηθεί εσχάρα. 
Οι δύο θάλαµοι να εκβάλλουν σε κοινό θάλαµο διανοµής. 

- να είναι κλειστό, στεγανό όσον αφορά την έκλυση οσµών, και εύκολα επισκέψιµο. 

- να περιλαµβάνει σύστηµα αερισµού και ανάµιξης των εισερχοµένων λυµάτων. 

Ο χώρος να αερίζεται και εξαερίζεται πολύ καλά. 

Να προβλεφθεί χώρος συγκέντρωσης των εσχαρισµάτων. 
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5.3 Η τροφοδοσία του έργου µετά το φρεάτιο άφιξης την εξάµµωση να µπορεί να 
αποµονωθεί πλήρως µε θυροφράγµατα, ώστε να είναι δυνατή η γενική παράκαµψη του 
έργου µέσω αγωγού απευθείας στο φρεάτιο εξόδου. Αυτός θα είναι και ο κεντρικός 
αγωγός παράκαµψης (by pass) της εγκατάστασης. Στον αγωγό παράκαµψης να 
τοποθετηθεί χονδροεσχάρα για την αποµάκρυνση των στερεών και ως µέτρο 
στοιχειώδους περιβαλλοντικής προστασίας 

Να περιορισθεί η χρήση της παράκαµψης στις απολύτως αναγκαίες ελάχιστες 
περιπτώσεις. Για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και λεπτοµερής 
ενηµέρωση των αρµόδιων για το Νοµό Άρτας ∆/νσεων Περιβάλλοντος και Υγιεινής. 

5.4 Σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο επαρκών διαστάσεων, κοντά στην είσοδο της 
εγκατάστασης και στο φρεάτιο άφιξης των λυµάτων, να λειτουργεί ειδικό φρεάτιο 
εκκένωσης βοθρολυµάτων. 

Η δεξαµενή υποδοχής των βοθρολυµάτων να είναι κλειστή και εφοδιασµένη µε 
κατάλληλη διάταξη ανάµιξης και αερισµού. 

- Ο χώρος υποδοχής των βοθρολυµάτων να διατηρείται ιδιαίτερα καθαρός για την 
αποφυγή δηµιουργίας εστίας εντόµων. 

- Η εκκένωση των βυτιοφόρων να γίνεται µέσω ταχυσυνδέσµων που συνδέονται απ’ 
ευθείας µε τον αγωγό εκκένωσης. 

- Να γίνεται έλεγχος του περιεχοµένου των βυτιοφόρων προτού εκκενωθούν στην 
δεξαµενή υποδοχής. Τα χαρακτηριστικά των βοθρολυµάτων δεν πρέπει να 
βρίσκονται εκτός των ορίων 5,5<pH<9,0 και περιεχόµενο λιπών και ελαίων 
<2000mg/l. 

- ∆ίπλα στη δεξαµενή να προβλέπεται παροχή νερού για την έκπλυση των 
εξαρτηµάτων των βυτιοφόρων. 

Να γίνεται βαθµιαία διοχέτευση των βοθρολυµάτων στο φρεάτιο άφιξης των λυµάτων, 
ώστε να µην επηρεάζεται η λειτουργία της ενεργού ιλύος. Να αποφεύγεται η 
υπερφόρτωση της εγκατάστασης µε βοθρολύµατα. 

Σε περίπτωση που έχουµε ανάµιξη όγκου λυµάτων προς βοθρολύµατα µικρότερη από 
50:1, θα πρέπει να κατασκευασθεί κοντά στα έργα εισόδου της εγκατάστασης µονάδα 
προεπεξεργασίας που θα περιλαµβάνει: 

α) αυτόµατη λεπτοεσχάρα αυτοκαθαριζόµενη.   

β) δεξαµενή/νές εξισορρόπησης (εξισορρόπηση της 8ωρης παροχής εκκένωσης σε 
µέση 24ωρη). 

γ) αεριζόµενο εξαµµωτή 

δ) χώρο για αντλιοστάσιο κατάθλιψης προς το φρεάτιο εισόδου. Το αντλιοστάσιο να 
εξοπλιστεί µε 2 αντλίες (µία κύρια και µία εφεδρική).   

ε) µηχανικό αναδευτήρα. 

στ) αερισµό για το φρεσκάρισµα των βοθρολυµάτων και την αποδέσµευση των 
ενώσεων του θείου πριν οδηγηθούν στην κανονική επεξεργασία. 

Να προβλεφθεί διάταξη εµβολιασµού των βοθρολυµάτων µε ανακυκλοφορούµενη 
δραστική λάσπη. 

Η κίνηση των βυτιοφόρων µέσα στην εγκατάσταση και το χρονοδιάγραµµα υποδοχής των 
βοθρολυµάτων να γίνεται µε ευθύνη του ∆ήµου Άρτας και µε σκοπό να ελαχιστοποιούνται 
οι δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η όχληση των κατοίκων. 

5.5 Η ανύψωση των λυµάτων προς την εσχάρωση να γίνεται µε αντλίες που θα καλύπτουν τη 
µέγιστη παροχή, και θα υπάρχει και µία εφεδρική. 

Η µέγιστη στάθµη των λυµάτων στις λεκάνες τροφοδότησης των αντλιών να βρίσκεται 
κάτω από τον πυθµένα του αγωγού εισόδου των λυµάτων, ώστε η τροφοδοσία να γίνεται 
µε ελεύθερη ροή. 
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Όλο το αντλιοστάσιο να κατασκευασθεί εντός κτιρίου που θα φέρει κατάλληλο ανυψωτικό 
µηχανισµό. 

Το κτίριο αυτό θα πρέπει, εφόσον η τοπογραφία του εδάφους το επιτρέπει, να είναι ενιαίο 
µε το φρεάτιο άφιξης. 

Το κτίριο να έχει κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού και απόσµησης. 

δ6. Επεξεργασία λυµάτων και βοθρολυµάτων 

6.1 Το στάδιο της εσχάρωσης να περιλαµβάνει µια µηχανικά αυτοκαθαριζόµενη ανοξείδωτη 
εσχάρα και ένα κανάλι παράκαµψης µε απλή εσχάρα. 

- Η διάταξη των καναλιών να είναι τέτοια, ώστε σε περίπτωση βλάβης ή έµφραξη της 
µίας εσχάρας, τα λύµατα να υπερχειλίζουν προς το κανάλι της άλλης εσχάρας. 

- Σε κάθε κανάλι εσχάρας θα υπάρχει ένα θυρόφραγµα έκπλυσης µε αποχέτευση στο 
φρεάτιο εισόδου. 

- Τα συλλεγόµενα εσχαρίσµατα να συµπιέζονται µηχανικά σε πρέσα, να 
συγκεντρώνονται σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης και να αποθηκεύονται προσωρινά 
µέσα στο κτίριο της εσχάρωσης. 

- Τυχόν κακοσµίες κατά την αποθήκευση, να καταπολεµούνται µε χλωράσβεστο. 

6.2 Στους αεριζόµενους εξαµµωτές να επιτυγχάνεται επαρκής αποµάκρυνση της άµµου (µε 
διάµετρο µεγαλύτερη τουλάχιστον από 0,2 mm). 

Να προβλεφθεί διάταξη συλλογής και αποµάκρυνσης των λιπών και ελαίων. 

Η συλλεγόµενη άµµος να οδηγείται σε στραγγιστήριο. Τα συλλεγόµενα στραγγίσµατα να 
επιστρέφουν στο φρεάτιο εισόδου. 

6.3 Να γίνεται έγκαιρη και τακτική αποκοµιδή των εσχαρισµάτων, της άµµου και των λιπών, 
ώστε να µη δηµιουργούνται εστίες συγκέντρωσης εντόµων ιδιαίτερα κατά τους θερινούς 
µήνες. 

- Οι διατάξεις µεταφοράς των εσχαρισµάτων, της άµµου και των λιπών να είναι 
κλειστές. 

- Οι φυσητήρες των αεριζόµενων εξαµµωτών να τοποθετούνται σε κτίριο, ώστε να 
µειώνονται οι θόρυβοι. 

6.4 Στην δεξαµενή του επιλογέα να υπάρχει διάταξη ικανής ανάµιξης στις κατάλληλες θέσεις, 
ώστε να διατηρείται το µίγµα λυµάτων βιοµάζας σε αιώρηση χωρίς να αερίζονται τα 
λύµατα και να µη δηµιουργούνται αδρανείς περιοχές µε προβλήµατα οσµών. 

 

6.5 Η βιολογική επεξεργασία των λυµάτων γίνεται σε οξειδωτικές τάφρους µε ταυτόχρονη 
νιτροποίηση και απονιτροποίηση. Η λειτουργία του αερισµού θα είναι διακοπτόµενη και 
σχεδιασµένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλός βαθµός αποµάκρυνσης 
του οργανικού φορτίου και των στερεών.  

Να υπάρχει διάταξη ικανής ανάµιξης για τις χρονικές περιόδους που δεν αερίζονται τα 
λύµατα, ώστε να διατηρείται το µίγµα λυµάτων βιοµάζας σε αιώρηση χωρίς να αερίζονται 
τα λύµατα και να µη δηµιουργούνται αδρανείς περιοχές µε προβλήµατα οσµών.  

 

6.6    Να τοποθετηθούν προστατευτικά πετάσµατα γύρω από τις δεξαµενές ή κόφτρες µέσα 
στις δεξαµενές, σε θέσεις που να µειώνουν την επίδραση του ανέµου στην υγρή µάζα . 

6.7  Στις δεξαµενές καθίζησης να γίνεται τακτικός καθαρισµός των ξέστρων των 
υπερχειλιστών καθώς και των τοιχωµάτων των δεξαµενών. 

Η λάσπη που καθιζάνει στις χοάνες των πυθµένων των δεξαµενών θα πρέπει να 
αποµακρύνεται γρήγορα. 
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Να αποφεύγεται ο µεγάλος χρόνος παραµονής της ενεργού ιλύος στις δεξαµενές 
καθίζησης. 

6.8 Η απολύµανση των επεξεργασµένων λυµάτων να γίνεται µε χλωρίωση, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της Ε1β/221/65 Υγειονοµικής ∆ιάταξης. 

Η απολύµανση των επεξεργασµένων λυµάτων να γίνεται µε υποχλωριώδες νάτριο 
(NaOCl), διαθέσιµο χλώριο 14%, µετά από χρόνο επαφής 30 min να ανιχνεύεται 
υπολειµµατικό χλώριο 0,3-0,5 mg/l. 

6.9 Αποκλείεται η χλωρίωση των ανεπεξέργαστων ή ηµιεπεξεργασµένων λυµάτων. 

6.10 Να ακολουθεί η αποχλωρίωση των χλωριωµένων λυµάτων πριν τη διάθεσή τους στον 
αποδέκτη. 

6.11 Τα επεξεργασµένα λύµατα µετά το στάδιο της απολύµανσης να µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την ικανοποίηση εσωτερικών αναγκών της εγκατάστασης σε 
βιοµηχανικό νερό. 

6.12 Εφόσον από τη χρήση χλωρίου δηµιουργηθούν προβλήµατα στον αποδέκτη, ή στις 
προς άρδευση εκτάσεις, είτε άµεσα στις διάφορες µορφές ζωής, είτε έµµεσα µε τον 
σχηµατισµό οργανοχλωριούχων ενώσεων, να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικές µέθοδοι 
απολύµανσης όπως οζονισµός (Ο3), υπεριώδης ακτινοβολία UV, µετά από 
αναθεώρηση της παρούσας ΚΥΑ. 

Συγκεκριµένα προκειµένου να γίνει η απολύµανση µε τη µέθοδο της υπεριώδους 
ακτινοβολίας/ του οζονισµού, θα πρέπει να γίνει ειδική µελέτη, στην οποία θα 
τεκµηριώνεται η επάρκεια και η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου, ώστε να εκδοθεί 
σχετική Απόφαση του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας, σύµφωνα µε την Ε1β/221/65 Υγ. 
∆ιάταξη.  

Σε κάθε περίπτωση κατά την εφαρµογή εναλλακτικών µεθόδων απολύµανσης (UV, 
όζον) θα πρέπει να προβλέπονται κατάντη αυτών και η ύπαρξη συστήµατος 
απολύµανσης µε χλώριο για έκτακτες συνθήκες ή ως συµπληρωµατικό µέτρο. 

6.13 Ο έλεγχος της συµµόρφωσης µε τα όρια εκροής (πλην των µικροβιολογικών 
παραµέτρων) θα πρέπει να γίνεται µε λήψη σύνθετου ηµερήσιου δείγµατος µε τη 
βοήθεια κατάλληλου δειγµατολήπτη εγκατεστηµένου σε κατάλληλο σηµείο της εξόδου 
των λυµάτων, πριν από το σηµείο απολύµανσης. Ο δειγµατολήπτης θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα λήψης δειγµάτων σε αναλογία µε την παροχή (flow proportionate 
sampler) και διατήρησης τους σε χαµηλή θερµοκρασία µέσω ψύξης. 

 Θα πρέπει να µετρώνται στην αφυδατωµένη ιλύ ανά εξάµηνο οι συγκεντρώσεις των 
µετάλλων που καθορίζονται στην ΚΥΑ 80568/91 και τα αποτέλεσµα των αναλύσεων θα 
πρέπει να κοινοποιούνται στην Ε.Γ.Υ./ΥΠΕΚΑ. 

δ7. ∆ιάθεση επεξεργασµένων λυµάτων 

7.1 Ως αποδέκτης των επεξεργασµένων και απολυµασµένων λυµάτων ορίζεται ο ποταµός 
Άραχθος σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 465/21.1.86 Απόφαση του Νοµάρχη Άρτας. 

7.2 Τα επεξεργασµένα λύµατα να οδηγούνται µε κλειστό υπόγειο αγωγό στον αποδέκτη 
(υδρογραφικά δίκτυα) σε σηµείο του πυθµένα, όπου όλη τη διάρκεια του χρόνου 
παρατηρείται το µεγαλύτερο ύψος και η µεγαλύτερη ταχύτητα του νερού. 

 Στην περιοχή εκβολής του αγωγού να γίνει επένδυση στον πυθµένα µε αδιαπότιστο 
υλικό (πλάκες ή σκυρόδεµα). 

 Ο Αρµόδιος Φορέας του έργου να µεριµνήσει για την αποκατάσταση του αποδέκτη από 
τυχόν ζηµίες. 

7.3 Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασµένων λυµάτων, τα οποία 
οδηγούνται στον Άραχθο να υπάρχει: 

i. Φρεάτιο δειγµατοληψίας πριν από την είσοδό τους στον αγωγό διάθεσης 
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ii Σηµαδούρα στο σηµείο εξόδου του αγωγού, ώστε να γίνεται έλεγχος της 
περιεκτικότητας του νερού σε κολοβακτηρίδια, γύρω από το σηµείο  εξόδου στον 
ποταµό. 

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

       7.4  Προκειµένου να γίνει επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων για 
περιορισµένη ή απεριόριστη άρδευση επιλεγµένων  καλλιεργειών ή άλλων εκτάσεων, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 
354/Β/8.3.2011), θα πρέπει να επανεξεταστεί ο βαθµός απόδοσης της υφιστάµενης 
ΕΕΛ, και να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις -  αναβαθµίσεις αυτής, ώστε να τηρούνται 
τα ανώτερα επιτρεπόµενα όρια και οι πριορισµοί που τίθενται στα Παραρτήµατα του 
άρθρου 16 αυτής. 

Επιπλέον θα πρέπει να υποβληθεί στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ σχετικός φάκελος 
περιβαλλοντικής µελέτης µε τα απαραίτητα στοιχεία για την αναβάθµιση της ΕΕΛ, 
σύµφωνα µε το άρθρο 13 της ΚΥΑ 11014/03 (ΦΕΚ 332/Β). 

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

 

δ8. Επεξεργασία λάσπης (φυσικό σύστηµα επεξεργασίας) 

8.1     Η επεξεργασία της λάσπης (πάχυνση, αφυδάτωση) να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, έτσι 
ώστε η επεξεργασµένη λάσπη να είναι πλήρως σταθεροποιηµένη, προκειµένου να 
διαθέτει κατάλληλα, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Το συγκρότηµα επεξεργασίας της λάσπης να είναι εγκατεστηµένο σε κτίριο κατάλληλων 
διαστάσεων, µε πρόβλεψη για τη µελλοντική εγκατάσταση και άλλου παρόµοιου 
συγκροτήµατος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Σε περίπτωση βλάβης να υπάρχει δυνατότητα άµεσης επιδιόρθωσης. 

8.2 Τα υγρά υπερχειλίσµατα από όλα τα στάδια επεξεργασίας της λάσπης να επιστρέφουν 
από το αντλιοστάσιο συλλογής στην είσοδο της εγκατάστασης. 

8.3 Η αποθήκευση της ιλύος να γίνεται σε ειδικά δοχεία σε κλειστό αποσµούµενο χώρο. 

Εάν χρησιµοποιηθεί δεξαµενή αποθήκευσης, να αερίζεται µε σύστηµα διάχυτου 
αερισµού για την ανάµιξη της λάσπης και αποφυγή οσµών. Είναι δυνατόν, εφόσον 
απαιτηθεί για την απολύµανση της λάσπης, να χρησιµοποιηθεί ασβέστης. 

8.4 Η επεξεργασµένη λάσπη να διατίθεται σε νοµίµως λειτουργούντα χώρο διάθεσης 
απορριµµάτων, µε τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου φορέα και έγκριση της αρµόδιας 
Περιφερειακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. 

Προκειµένου η επεξεργασµένη λάσπη να µπορεί να διατεθεί και στην γεωργία ως 
βελτιωτικό εδάφους απαιτείται η τήρηση των διατάξεων της ΚΥΑ 80568/4225/91 (ΦΕΚ 
641/Β/7.8.91). 

Η επεξεργασµένη λάσπη να µεταφέρεται από το χώρο παραγωγής στο χώρο διάθεσής 
της µε καλυµµένο όχηµα µεταφοράς. 

Να µετρώνται στην αφυδατωµένη ιλύ ανά εξάµηνο οι συγκεντρώσεις των µετάλλων που 
καθορίζονται στην ΚΥΑ 80568/4225/91. 

8.5 Η ∆ΕΥΑ Άρτας οφείλει εντός 6µηνου από την έκδοση της παρούσας, να υποβάλει στην 
ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ Έκθεση µε αντικείµενο τη διαχείριση της λάσπης και γενικότερα των 
βιοστερεών. 
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Συγκεκριµένα θα πρέπει να δίδονται στοιχεία ποσοτικά και ποιοτικά για τα βιοστερεά 
(παραγόµενη λάσπη, εσχαρίσµατα, λίπη κλπ) και τους τρόπους διάθεσής των σε 
συµµόρφωσης µε τις διατάξεις των ΚΥΑ 50910/2727/2003, 13588/2006, 2944/2006 και 
8668/2007 κατά περίπτωση.  

Η συµµόρφωση αυτή αφορά ιδίως το Παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ 50910/2003 για τον Εθνικό 
Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης των µη επικίνδυνων Στερών Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) ή / και το 
Παράρτηµα της ΚΥΑ 8668/2007 για τον Εθνικό Σχεδιασµό επικίνδυνων αποβλήτων. 

 

δ9. Εξειδικευµένα µέτρα αντιρρύπανσης 

9.1 Όλα τα στάδια της προκαταρκτικής επεξεργασίας των λυµάτων, ο χώρος υποδοχής των 
βοθρολυµάτων, το αντλιοστάσιο ανύψωσης, καθώς και τα στάδια επεξεργασίας της 
λάσπης, να βρίσκονται µέσα σε κτίρια µε εξαερισµό και απόσµηση. Συγκεκριµένα: 

- Να υπάρχει πλήρες σύστηµα απόσµησης, το οποίο να περιλαµβάνει την κυρίως 
µονάδα απόσµησης και δίκτυο αεραγωγών. 

Να προτιµηθεί φίλτρο απόσµησης που θα αναγεννάται, ώστε να µειωθεί το κόστος 
από την πολλαπλή χρησιµοποίησή του.  Μπορεί να χρησιµοποιηθούν και άλλα 
συστήµατα απόσµησης (πλυντρίδες, καύση κλπ) εφόσον αυτά αποδεικνύονται 
αποτελεσµατικά και µετά από τεχνικοοικονοµική και περιβαλλοντική αξιολόγηση 
στηριζόµενη σε κατάλληλη τεκµηρίωση. 

- Οι αεραγωγοί να αναρροφούν αέρα και από τα κύρια σηµεία έκπλυσης οσµών και 
από τον ευρύτερο εσωτερικό χώρο των κτιρίων. 

- Ο αέρας που θα απαλλάσσεται από οσµές να µην επανακυκλοφορεί, αλλά να 
διατίθεται στην ατµόσφαιρα, σε ύψος τουλάχιστον 1,5 m πάνω από την οροφή του 
κτιρίου. 

9.2 Παράλληλα το πρόβληµα των οσµών να αντιµετωπίζεται µε την καλή συντήρηση του 
εξοπλισµού και την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. Συγκεκριµένα να γίνεται: 

- Συχνή και πλήρη απόξεση της λάσπης από τα τοιχώµατα των φρεατίων για να 
αποφεύγεται η δηµιουργία σηπτικών συνθηκών. 

- Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και συνεχής καθαρισµός των επιφανειών 
των υπερχειλιστών, που κατακρατούν γλίτσα. 

- Αποµάκρυνση των αφρών και της ιλύος από τις ανοικτές δεξαµενές και φρεάτια. 

- Συνεχές πλύσιµο των θέσεων συγκέντρωσης ακαθαρσιών και γενικά διατήρηση του 
χώρου της εγκατάστασης καθαρού. 

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

- Επαρκή συντήρηση και έλεγχο του δικτύου προσαγωγής ακαθάρτων και του 
φρεατίου εισόδου της εγκατάστασης. 

9.3 Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου που εκπέµπεται στο περιβάλλον από τη 
λειτουργία της εγκατάστασης καθορίζεται σε 60dbA µετρούµενο στα όρια του οικοπέδου 
της εγκατάστασης 

Όλα τα θορυβώδη µηχανήµατα (γεννήτριες, φυσητήρες, κλπ), να βρίσκονται εντός 
ηχοµονωµένου οικίσκου. 

9.4 Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία στον εξοπλισµό της εγκατάστασης (π.χ. αντλίες, 
εσχάρες, αεροσυµπιεστές κλπ). 

9.5 Το γήπεδο της εγκατάστασης να αποµονωθεί οπτικά από τις γύρω εκτάσεις και την 
ευρύτερη περιοχή µε τη δηµιουργία περιµετρικά φράκτη περίφραξης και ανεµοφράκτη, 
που θα αποτελείται από δένδρα µη φυλλοβόλα και από ταχυαυξή αναρριχώµενα 
ενδηµικά φυτά.  
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- Η περίφραξη να είναι ικανού πλάτους και πέραν της οπτικής αποµόνωσης να 
εµποδίζει την δηµιουργία κυµατισµού στις δεξαµενές καθίζησης.   

- Να γίνει κατάλληλη διαµόρφωση και φύτευση δένδρων, καλλωπιστικών φυτών και 
πράσινου στον χώρο εσωτερικά του γηπέδου. 

- Τα επεξεργασµένα λύµατα να χρησιµοποιηθούν και για το πότισµα των δένδρων, 
των καλλωπιστικών φυτών και του πράσινου στο χώρο της εγκατάστασης. 

9.6 Ο χώρος κατασκευής και λειτουργίας του έργου να έχει περίφραξη και κεντρική πόρτα 
που να κλειδώνει µε ασφάλεια, για αποφυγή άτυπων επισκέψεων ατόµων της περιοχής 
απουσία του εργαζοµένου προσωπικού και για αποφυγή βανδαλισµών. 

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

9.8 Να τοποθετηθεί σύστηµα προστασίας της εγκατάστασης από πτώση κεραυνών. Το 
σύστηµα προστασίας δεν πρέπει να συνδέεται µε την γείωση της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης ούτε µε κανένα τµήµα της εγκατάστασης.  

δ10. Έλεγχος λειτουργίας της µονάδας 

10.1 Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί εκ µέρους της ∆ΕΥΑ Άρτας στη σύνδεση οποιασδήποτε 
παραγωγικής µονάδας µε το αποχετευτικό δίκτυο, ώστε να αποφευχθεί η είσοδος 
ουσιών που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν λειτουργικό πρόβληµα στην 
εγκατάσταση.  Για τον λόγο αυτό η ∆ΕΥΑ οφείλει να υιοθετήσει Κανονισµό σύνδεσης µε 
τα εσωτερικά δίκτυα των ∆ήµων, που συνδέονται µε την ΕΕΛ, πριν την έναρξη 
λειτουργίας του δικτύου ή εντός εξαµήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας ΚΥΑ, 
εφόσον το δίκτυο έχει ήδη λειτουργήσει. 

Να υπάρχει συνεχής επαφή της ∆ΕΥΑ Άρτας µε τις παραγωγικές µονάδες που 
συνδέονται µε το αποχετευτικό δίκτυο, καθώς και παρακολούθηση της ποιότητας των 
εισερχοµένων στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών αποβλήτων. 

Η ενδεχόµενη συνεπεξεργασία βιοµηχανικών αποβλήτων από µονάδες που 
αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Άρθρου 16 της ΚΥΑ 5673/1997 είναι επιτρεπτή µε 
ενδεχόµενο προαπαιτούµενο κατάλληλη προεπεξεργασία. Για τα βιοµηχανικά απόβλητα 
όλων των άλλων µονάδων η απόρριψή τους στο αποχετευτικό δίκτυο και η επεξεργασία 
τους µαζί µε αστικά λύµατα θα µπορεί να γίνει αποδεκτή, εφόσον τα απόβλητα αυτά 
έχουν υποστεί κατάλληλη προεπεξεργασία. Οι προϋποθέσεις διοχέτευσης σε δίκτυα 
αποχέτευσης των αποβλήτων αυτών αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι του Άρθρου 16 της 
ΚΥΑ 5673/1997. 

Όπου απαιτείται, να γίνεται προεπεξεργασία των υγρών αποβλήτων στον χώρο που 
παράγονται,  προτού διατεθούν στο δίκτυο αποχέτευσης. 

Η διάθεση να γίνεται εφόσον η ποιοτική σύσταση των αποβλήτων δε διαφέρει αισθητά 
από τον µέσο όρο της σύστασης των αστικών λυµάτων. 

Σε κάθε περίπτωση η διάθεση των παραπάνω βιοµηχανικών αποβλήτων πρέπει να έχει 
λάβει την αναγκαία αδειοδότηση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της ΚΥΑ 5673/1997. 

Αποκλείεται η διάθεση των προεπεξεργασµένων αποβλήτων µαζί µε τα επεξεργασµένα 
λύµατα στον αποδέκτη. 

10.2 Για τη σωστή λειτουργία της µονάδας απαιτούνται τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι, 
επίβλεψη χειρισµών από επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό καθώς και µόνιµη 
απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού για τη λειτουργία και συντήρηση της 
εγκατάστασης. 

Ο φορέας λειτουργίας του έργου είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη ειδικευµένου 
προσωπικού και µέσων για την παρακολούθηση της λειτουργίας, τη συντήρηση και τον 
έλεγχο της απόδοσης του έργου, µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης να γίνεται 
όπως προβλέπεται από το Π.∆. 274/1997. 
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10.3 Ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας του έργου είναι υπεύθυνος για: 

i. την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της µονάδας. 

ii. την τήρηση των µέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζόµενους. 

iii. τον τακτικό έλεγχο και την συντήρηση του η/µ εξοπλισµού. 

iv. την τήρηση αρχείου µε εργαστηριακές αναλύσεις για όλα τα στάδια λειτουργίας της 
µονάδας καθώς και προγράµµατος παρακολούθησης της ποιότητας των 
επεξεργασµένων λυµάτων και του αποδέκτη. 

v. την εξασφάλιση εξοπλισµού προστασίας έναντι συγκεκριµένων κινδύνων. 

10.4 Ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας του έργου µε σκοπό την ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, θα πρέπει να διαβιβάζει στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλ. Αλλαγής τον τελευταίο µήνα κάθε χρόνου τις κάτωθι 
πληροφορίες: 

1) εξυπηρετούµενος πληθυσµός (κάτοικοι) 

2) παροχή λυµάτων που δέχεται η µονάδα (m3/ηµ) 

3) ρυπαντικά φορτία εισόδου (mg/l) όπως BOD5,COD, Αιωρούµενα Στερεά, ολικό 
άζωτο και ολικός φωσφόρος 

4) ρυπαντικά φορτία εξόδου (mg/l) όπως BOD5, COD, Αιωρούµενα στερεά SS, ολικό 
άζωτο, Αµµωνιακό άζωτο, ολικός φωσφόρος και διαλυµένο οξυγόνο 

5) συγκεντρώσεις µετάλλων στην αφυδατωµένη ιλύ που καθορίζονται στην ΚΥΑ 
80568/91. 

Πέραν των ανωτέρω, που τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφοράς, θα καταγράφονται και θα 
αποστέλλονται στη Ε.Γ.Υ. όσα πρόσθετα στοιχεία καθορίζονται από την Ε.Γ.Υ. µέσω 
σχετικών Εγκυκλίων. 

Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων να εφαρµόζονται 
κατάλληλες διεθνώς εργαστηριακές πρακτικές, µε στόχο τη µείωση στο ελάχιστο της 
αποικοδοµήσεως των δειγµάτων µεταξύ συλλογής και αναλύσεως. Επιπλέον θα πρέπει 
να τηρούνται οι διατάξεις του Παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β), 
σχετικά µε τη συχνότητα και το σηµείο συλλογής των δειγµάτων, καθώς και τον αριθµό 
αυτών, κλπ. 

10.5 Ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας του έργου θα πρέπει να υποβάλει για ενηµέρωση και 
θεώρηση τις εργαστηριακές µετρήσεις των επεξεργασµένων λυµάτων κάθε τρεις µήνες 
στις αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας. Το σώµα των 
θεωρηµένων µετρήσεων θα πρέπει να φυλάσσεται στα γραφεία της εγκατάστασης και 
θα αποτελεί τεκµήριο για τη λειτουργία της.  

10.6 Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων να εφαρµόζονται 
κατάλληλες διεθνείς εργαστηριακές πρακτικές, µε στόχο τη µείωση στο ελάχιστο της 
αποικοδοµήσεως των δειγµάτων µεταξύ συλλογής και αναλύσεως. Επιπλέον θα πρέπει 
να τηρούνται οι διατάξεις του Παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ 5673/400/1997, σχετικά µε τη 
συχνότητα, το σηµείο συλλογής των δειγµάτων, τον αριθµό τους κ.λπ. 

δ11. Περιβαλλοντικοί όροι της ΜΠΕ 

Ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στις ΜΠΕ του έργου, που συνοδεύουν την 
παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα παραπάνω. 

 

ε1) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόµενες ζώνες 

Η περιοχή του έργου είναι πεδινή και βρίσκεται µεταξύ των ορεινών όγκων της Πίνδου και του 
Αµβρακικού Κόλπου προς τα νότια. Τα εδάφη κυρίως είναι αλλουβιακές αποθέσεις, 
αποσαθρωµένοι ασβεστόλιθοι και µάργες. 
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Το κλίµα είναι ήπιο, µεσογειακό, ύφυγρο ενώ το καλοκαίρι είναι ξηρό. Οι επικρατούντες άνεµοι είναι 
Β∆ και Α. 

Ο ποταµός Άραχθος είναι το κυριότερο ποτάµι της περιοχής µε πηγές στα Γιάννενα και το 
Μέτσοβο και εκβολές στον Αµβρακικό κόλπο. 

Έχει λεκάνη απορροής 2.240km² και συνολικό µήκος 100km, ενώ δέχεται σηµαντικούς 
παραπόταµους, όπως είναι ο Ζαγορίτικος, ο Βάρδας, ο Μετσοβίτικος, ο Καλαρίτικος, ο 
Σαρανταπόταµος και ο Άνω Καλεντίτης. Την δίαιτα του ποταµού επηρεάζουν οι ΥΗΣ στο Πουρνάρι 
(100MW ο καθένας) και το καινούριο δεύτερο φράγµα. Τα νερά του ποταµού είναι κατάλληλα για 
κάθε χρήση πλην της ύδρευσης. 

Στα νότια εκτείνεται ο Αµβρακικός κόλπος, κλειστή θαλάσσια λεκάνη µε έντονη ποικιλοµορφία, 
έκταση 350km² και µέσο βάθος 18µ. Στη βόρεια πλευρά του δέχεται τα νερά των ποταµών Λούρου 
και Αράχθου, ενώ επικοινωνεί µε το Ιόνιο µέσω του διαύλου της Πρέβεζας. Ο Αµβρακικός 
παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον από οικολογική άποψη και προστατεύεται από τη ∆ιεθνή 
Σύµβαση του Ραµσάρ. Έχει δηµιουργηθεί το «Εθνικό Πάρκο των Υγροτόπων του Αµβρακικού 
Κόλπου» και η όλη περιοχή έχει ενταχθεί στο ∆ίκτυο Natura 2000 µε κωδικό GR 2110001. 

Η χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής κατατάσσεται στον ύφυγρο βιοκλιµατικό όροφο και 
συγκεκριµένα στην µεσογειακή διάπλαση Αριάς, ενώ την πανίδα αποτελούν θηλαστικά, πουλιά, 
ερπετά – αµφίβια και ψάρια. 

ε2) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων 

Απαιτείται ιδιαίτερη επιµέλεια στην τήρηση της ποιότητας εκροής, δεδοµένου ότι η περιοχή 
προστατεύεται ως ενταγµένη στο δίκτυο Natura 2000 και στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων 
Αµβρακικού. 

Να γίνει σχεδιασµός και αναλυτική περιγραφή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος 
παρακολούθησης (monitoring) της ποιότητας των επεξεργασµένων οικιστικών λυµάτων, στο 
ποτάµιο οικοσύστηµα Αράχθου, µε βάση τα αναφερόµενα στην σχετική κείµενη νοµοθεσία και µε 
δυνατότητα άµεσης προσαρµογής του, στα πορίσµατα και απαιτήσεις που θα προκύψουν από το 
∆αχειριστικό Σχέδιο που θα εκπονηθεί για την περιοχή από τον Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού 
Πάρκου Αµβρακικού Κόλπου.  

Οι θέσεις των σταθµών παρακολούθησης να προσδιοριστούν κατά τη φάση σχεδιασµού του 
ολοκληρωµένου προγράµµατος παρακολούθησης (monitoring).  

Εκτός των άλλων θέσεων των σταθµών, που θα καθορισθούν στον τελικό αποδέκτη (στον π. 
Άραχθο) των επεξεργασµένων λυµάτων, να προβλεφθεί και ένας σταθµός ανάντη του σηµείου 
εκροής των και σε ικανή απόσταση ώστε να λειτουργεί ως σταθµός – µάρτυρας για την περιοχή 
του έργου. 

 

στ) Χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η χορηγούµενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων – 
Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της 

Οι ανωτέρω αναφερόµενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν µέχρι 31.12.2020 και µε την προϋπόθεση 
ότι αυτοί θα τηρούνται µε ακρίβεια. Πριν την παρέλευση της ηµεροµηνίας αυτής ο ενδιαφερόµενος 
οφείλει να εφοδιασθεί µε Απόφαση ανανέωσης ή παράτασης της χρονικής ισχύος της Απόφασης 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Για την βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισµό βασικών χαρακτηριστικών του έργου, 
όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, υπό τους όρους και περιορισµούς της παρούσας, απαιτείται η 
τήρηση από την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13 της ΚΥΑ 
11014/2003, όπως εκάστοτε θα ισχύει. 

Η παρούσα Απόφαση δύναται να τροποποιηθεί εάν κατά την υλοποίηση ή την λειτουργία του 
έργου, διαπιστωθεί ότι η παρεχόµενη απ’ αυτήν προστασία στο περιβάλλον δεν είναι επαρκής.  
Επίσης η Απόφαση δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων 
παρακολούθησης του έργου και των ποσοτικών και ποιοτικών παραµέτρων του ανεπεξέργαστου 
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και επεξεργασµένου νερού, µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 
υγείας.   

Εξάλλου ενόψει του µεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου, η παρούσα Απόφαση 
δύναται να τροποποιηθεί, εάν τούτο απαιτηθεί, προκειµένου να προσαρµοσθεί στα νέα δεδοµένα 
της περιβαλλοντικής επιστήµης και τεχνικής. 

 

ζ) Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης 

Η υποβληθείσα ΜΠΕ καθώς και οι ΜΠΕ, που είχαν υποβληθεί για την έκδοση των ΚΥΑ του 
Κεφαλαίου θ θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο χώρο της ΕΕΛ Άρτας και να 
επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδιο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 

η) Παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης 

Η µη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγµατοποίηση έργων και 
δραστηριοτήτων µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των 
κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους και των 
προβλεπόµενων κυρώσεων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 
κυρώσεων, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3010/2002. 

 

θ) Η παρούσα ΚΥΑ ανανεώνει, συµπληρώνει, τροποποιεί και κωδικοποιεί τους περιβαλλοντικούς 
όρους των ΚΥΑ 109714/2000, 101925/2001 και 125102/4.1.2007 τις οποίες και αντικαθιστά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ι) ∆ηµοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, υποχρεούνται στη 
δηµοσιοποίησή της, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 37111/2003. Το κόστος 
της δηµοσιοποίησης βαρύνει τον κύριο του έργου, σύµφωνα µε την παραπάνω ΚΥΑ. 
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Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 

 

 

 

Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ.∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

 

 

 

 

Γ. ΝΤΟΛΙΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 

 

 

 

Α. ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1. Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής  
α) ∆/νση Χωροταξίας  

 Αµαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα 
β) ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού 
 Τ.∆.Φ.Π. 
 Τρικάλων 36, Αθήνα 
γ) Ειδική Γραµµατεία Υδάτων 
 Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα 
δ) Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 

 (Ε.Υ.Ε.Π.) – Γενική Επιθεώρηση 
 Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα 

ε) Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αµβρακικού 
 Κατσιµήτρου 1 & Κοµµένου, 471 00 Άρτα 

  
2. Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης  

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 Ευαγγελιστρίας 2, 105  63 Αθήνα   
 
3. Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος 
Αριστοτέλους 17, 101 87 Αθήνα 

 
4. Υπ. Πολιτισµού & Τουρισµού  

α) ∆/νση Προϊστ. & Κλασσικών Αρχαιοτήτων 
 Μπουµπουλίνας 20, 106 82 Αθήνα 
β) ∆/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων 
 Μπουµπουλίνας 20, 106 82 Αθήνα 
γ) ΛΓ’ ΕΠΚΑ 

 Εθνικής Αντίστασης 108, 481 00 Πρέβεζα 
δ) 18η  ΕΒΑ  
 Αράχθου & Μανωλιάσση, 471 00 Άρτα 
ε) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου 
 Ασωπείου 9, 454 44 Ιωάννινα 

 
5. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας 
         α)     ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου 
         β)     ∆ιεύθυνση Υδάτων Ηπείρου 
                 Μαρίνας Κοτοπούλη 62, 454 45 Ιωάννινα  
         γ)     ∆/νση ∆ασών Ν. Άρτας 
 

6. Περιφέρεια Ηπέιρου 
       α) Περιφερειακό Συµβούλιο 
           Β. Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα 
       β) ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού 
            β1)Τµήµα Περιβάλλοντος  
            Μαρίνας Κοτοπούλη 62,454 45 Ιωάννινα 
            β2)Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
                 Αλ. Ζάρρα 25, 471 00 Άρτα 
       γ) ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας  
           Περιφερειακής Κοινότητας Άρτας 
           Ορλάνδου 9, 471 00 Άρτα 
     

 
 
7.      ∆ΕΥΑ Άρτας  

Βασ. Πύρρου 17, 471 00 Άρτα 
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8. κ. Μιχ. Παρασκευόπουλο  

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα 
 
 
 
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. ΕΥΠΕ 
2. Χρον. Αρχείο 
3. Τµήµα Β’  
4. ∆ρ. Σταύρος Αλ. Πολυχρονάκης 
 Χηµικός Μηχανικός µε Α’ βαθµό 

4. Β. Πάτση 
 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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