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ΦΕΔΙΟ 
 

 

 

ΘΕΜΑ: Φορόγηςη ϊδειασ εκτϋλεςησ του ϋργου «Δύκτυο Αποχϋτευςησ Ακαθϊρτων και 

Εγκατϊςταςη Επεξεργαςύασ Λυμϊτων Σ.Δ. Παρακαλϊμου του Δόμου Ωνω Καλαμϊ Ν. 

Ιωαννύνων». 

Α Π Ο Υ Α Η  

Η   ΓΕ Ν ΙΚ Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α ΣΕ Α  Π Ε ΡΙ Υ Ε ΡΕ Ι Α  Η ΠΕ Ι ΡΟ Τ  

Έχοντασ υπόψη: 

1. Σο Ν. 2503/1997 (ΥΕΚ 107) «Διούκηςη, οργϊνωςη, ςτελϋχωςη τησ περιφϋρειασ…» και 

ειδικότερα το ϊρθρο 6 §1 εδϊφιο δ. 

2. Σον Ν. 3199/2003 (Υ.Ε.Κ. 280 Α) «Προςταςύα και διαχεύριςη των υδϊτων - 

Εναρμόνιςη με την Οδηγύα 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 

υμβουλύου τησ 23ησ Οκτωβρύου 2000». 

3. Σην Κ.Τ.Α. 43504/5-12-2005 (ΥΕ.Κ. 1784 Β) Κοινό Τπουργικό Απόφαςη «Κατηγορύεσ 

αδειών χρόςεισ υδϊτων και εκτϋλεςησ ϋργων αξιοπούηςησ…». 

4. Σο Π.Δ. 51/2007 (ΥΕΚ 54Α/2007) «Καθοριςμόσ μϋτρων και διαδικαςιών για την 

ολοκληρωμϋνη προςταςύα και διαχεύριςη των υδϊτων …». 

5. Σην Κ.Τ.Α. 47630/2005 (ΥΕΚ Β/1688/1-12-05) Διϊρθρωςη Διεύθυνςησ Τδϊτων τησ 

Περιφϋρειασ. 

6. Σο Ν. 3010/2002 (Υ.Ε.Κ 91Α) «Εναρμόνιςη του Ν.1650/1986 με τισ Οδηγύεσ 97/11 Ε.Ε 

και 96/61 Ε.Ε...». 

7. Σο Ν. 1650/1986 (ΥΕΚ160Α/16-10-86) «Για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ». 

8. Σην με Α.Π.Δ11/Υ16/8500/22-3-91 (Υ.Ε.Κ.174Β) Κοινό Τπουργικό Απόφαςη 

«Προςδιοριςμόσ κατώτατων και ανώτατων ορύων των αναγκαύων ποςοτότων για την 

ορθολογικό χρόςη νερού ςτην ύδρευςη». 

9. Σο Π.Δ. 60/98 (Υ.Ε.Κ. 61Α) "Καθοριςμόσ χωρικόσ αρμοδιότητασ των Σμημϊτων 

Διαχεύριςησ Τδατικών Πόρων τησ Περιφϋρειασ". 

10. Σην Η.Π 15393/2332/5.08.2002 (ΥΕΚ 122Β) Κοινό Τπουργικό Απόφαςη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ιωϊννινα, 19/10/2010 
 ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Αρ. πρωτ.: 1526 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΔΑΣΩΝ 
 

 

Σαχ. Δ/νςη: Ριζϊρειοσ Πολιτεύα  ΠΡΟ : Πύνακασ Αποδεκτών 
 8ησ Μεραρχύασ 5-7 

454 45   Ιωϊννινα  

Πληροφορύεσ: Μούλια Αυρηλύα 

Tηλϋφωνο: 26510 –64957,31237 

Fax: 26510 –78341  
email DYDATON@epirus.gov.gr  
Ιςτ/δα Περ. Ηπ epirus.gov.gr  
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«Κατϊταξη δημοςύων και ιδιωτικών ϋργων και δραςτηριοτότων ςε κατηγορύεσ, 

ςύμφωνα με τα ϊρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 

Ν.3010/2002...». 

11. Σην Κ.Τ.Α. 5673/400/1997 (ΥΕΚ 192/Β) «Μϋτρα και όροι για την επεξεργαςύα 

αςτικών λυμϊτων». 

12. Σην με Αρ. 6313/25-09-2009 ϋγκριςη μελϋτησ επεξεργαςύασ και διϊθεςησ των 

λυμϊτων του Δ. Ωνω Καλαμϊ από την Δ/νςη Δημόςιασ Τγεύασ τησ Ν.Α. Ιωαννύνων.  

13. Σην με Αρ 10/85/30-8-99 Κανονιςτικό Απόφαςη του Νομαρχιακού υμβουλύου, που 

αφορϊ ςτην προςταςύα του υδατικού δυναμικού του Νομού Ιωαννύνων. 

14. Σο με Αρ. 29986/1854/7-7-2010 ϋγγραφο τησ Δ/νςη Περιβϊλλοντοσ και Φωροταξύασ 

Σμόμα Περ/κού & Φωρ/κού χεδιαςμού Περιφϋρειασ Ηπεύρου ςχετικϊ με την 

περιβαλλοντικό αδειοδότηςη του ϋργου. 

15. Σην με Αρ. 1526/11-10-2010 αύτηςη δόλωςη του Θεοφϊνη τεργύου νομύμου 

εκπροςώπου του Δόμου Ωνω Καλαμϊ με τα ςυνημμϋνα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ. 

 

Α Π Ο Υ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε  
 

1. Φορηγούμε ςτο Δόμο Άνω Καλαμϊ Νομού Ιωαννύνων ϊδεια εκτϋλεςησ ϋργου 

αξιοπούηςησ υδατικών ϋργων. 

2. Η ϊδεια εκτϋλεςησ ϋργου αφορϊ την καταςκευό του Δικτύου Αποχϋτευςησ του Σ.Δ. 

Παρακαλϊμου καθώσ και την καταςκευό- εγκατϊςταςη μονϊδασ επεξεργαςύασ των 

λυμϊτων (Ε.Ε.Λ.) του οικιςμού Παρακαλϊμου η οπούα εύναι ςχεδιαςμϋνη να δεχθεύ 

μελλοντικϊ και τα λύματα των γύρω οικιςμών του Δ. Ωνω Καλαμϊ που ανόκει ςτο 

υδατικό διαμϋριςμα Ηπεύρου (Κ.Α. 05) και ςτη Λεκϊνη Καλαμϊ (Κ.Α. 30). 

3. Απεικόνιςη του αποχετευτικού δικτύου και θϋςησ χωροθϋτηςησ μονϊδασ Επεξεργαςύασ 

λυμϊτων Δ. Ωνω Καλαμϊ 
 ΤΝΣΕΣΑΓΜΕΝΕ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ Δ. ΑΝΨ ΚΑΛΑΜΑ 
 Α.: Φ=207420,7 Τ=4416688,5 
 Β.: Φ=205846,5 Τ=4418358,0 
 Γ.: Φ=205294,8 Τ=4418180,4 
 Δ.: Φ=206217,9 Τ=4417581,3 
 Ε.: Φ=205062,0 Τ=4416099,7 
 Ζ.: Φ=206351,4 Τ=4416631,3
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4. Σα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ του ϋργου:  

Δύκτυο Αποχϋτευςησ 

 Σο δύκτυο αποχϋτευςησ θα καταςκευαςτεύ χωριςτικό. Σο δύκτυο αποτελεύται από τουσ 

πρωτεύοντεσ αγωγούσ, τουσ δευτερεύοντεσ επύ των καθϋτων ςτουσ παραπϊνω και 

τουσ τριτεύοντεσ αγωγούσ, κϊθετουσ ςτουσ δευτερεύοντεσ (η διϊταξη τουσ φαύνεται 

ςτα ςχϋδια τησ οριζοντιογραφύασ). Οι αγωγού διαμϋτρου D200 καταςκευϊζονται 

από PVC (κατϊ ELOT-476 DIN 19534). Η χϊραξη του αποχετευτικού δικτύου, 

διϋρχεται από τουσ κεντρικούσ και ευρεύσ δρόμουσ τησ περιοχόσ.  

 τα ςημεύα αλλαγόσ κλύςεωσ καθώσ και ςτα ςημεύα αλλαγόσ διευθύνςεωσ των 

αγωγών βαρύτητασ, καταςκευϊζονται φρεϊτια επιςκϋψεωσ ςύμφωνα με την 

τεχνικό μελϋτη του ϋργου. 

 Επεξεργαςύα  Λυμϊτων 

 Η μϋθοδοσ επεξεργαςύασ των λυμϊτων που επιλϋχθηκε εύναι: 

 Βιολογικό επεξεργαςύα με ςύςτημα προςκολλημϋνησ βιομϊζασ με πληρωτικϊ υλικϊ, 

 

 Η εγκατϊςταςη θα αποτελεύται από τα παρακϊτω επιμϋρουσ τμόματα: 

 α) ηπτικϋσ δεξαμενϋσ καθύζηςησ με αντλιοςτϊςιο μεταφορϊσ λυμϊτων 

 β) Δεξαμενό απονιτροπούηςησ 

 γ) Δεξαμενό τροφοδοςύασ - ανακυκλοφορύασ ςτα βιολογικϊ φύλτρα 

 δ) Βιολογικό επεξεργαςύα ςε αερόβιο ςύςτημα προςκολλημϋνησ βιομϊζασ (βιολογικϊ 

φύλτρα) 

 ε) Απολύμανςη (με χλωρύωςη) τησ εκροόσ 

 ςτ) Δεξαμενό αποθόκευςησ και ϊντληςησ εκροόσ 

 ζ) Μονϊδα εξουδετϋρωςησ οςμαερύων δεξαμενών και βιολογικών φύλτρων 

 η) Αντλιοςτϊςιο εξόδου και δύκτυο υπεδϊφιασ διϊθεςησ 

 θ) Κλύνεσ ξόρανςησ περύςςειασ λϊςπησ - λιπών 

 ια) Οικύςκοι ελϋγχου (χώροι ηλεκτρ. πινϊκων και WC) 

 ιβ) Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγοσ (Η/Ζ) 

 ιγ) Λοιπϊ ϋργα υποδομόσ (διαμόρφωςη χώρων, περιφρϊξεισ, ύδρευςη, ηλεκτ/ςμόσ. 

ηπτικϋσ δεξαμενϋσ 

 Σα λύματα των οικιςμών του Σ.Δ. Παρακαλϊμου θα διοχετεύονται από το 

αποχετευτικό δύκτυο των οικιςμών ςε δύο ςηπτικϋσ δεξαμενϋσ για πρωτοβϊθμιο 

καθαριςμό των λυμϊτων. Οι δεξαμενϋσ καθύζηςησ θα καταςκευαςτούν με ςυνολικό 

χωρητικότητα Δεξαμενό Α (Κ43) 300μ3 περύπου, στο ςημεύο X=206202 Y=4417476 

Δεξαμενό Β (Κ85) 230μ3 περύπου, ςτο ςημεύο  X=207042  Y=4416947. 

Βιολογικό επεξεργαςύα με ςύςτημα προςκολλημϋνησ βιομϊζασ με 

πληρωτικϊ υλικϊ, 

 Σο γόπεδο εγκατϊςταςησ τησ μονϊδασ βιολογικόσ επεξεργαςύασ  ϋχει ςυνολικό 

 εμβαδό  7.943,09 τ.μ. και  ςυντεταγμϋνεσ κορυφών :  

 Α1: Φ=205003,62 Χ=4416072,97 

 Α2: Φ=205034,64 Χ=4416111,24 
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 Α3: Φ=205104,41 Χ=4416079,75 

 Α4: Φ=205141,73 Χ=4416073,94 

 Α5: Φ=205122,83 Χ=4416011,45 

 Α6: Φ=205024,94 Χ=4416038,57 

 Σα καθαριςμϋνα ςε πρώτο βαθμό λύματα θα οδηγούνται με ϊντληςη ςτη θϋςη του 

βιολογικού καθαριςμού και ςυγκεκριμϋνα ςτη δεξαμενό απονιτροπούηςησ τησ 

μονϊδασ. Μετϊ τη δεξαμενό αυτό, ακολουθεύ η δεξαμενό τροφοδοςύασ των 

βιολογικών φύλτρων και ςτη ςυνϋχεια η επεξεργαςύα τουσ ςτα τελευταύα. Μετϊ δε και 

την προβλεπόμενη απολύμανςη με χλωρύωςη, η εκροό θα διατύθεται υπεδϊφια εντόσ 

του γηπϋδου τησ μονϊδοσ, ςε ϋκταςη 5.000 τ.μ..  

ύςτημα υπεδϊφιασ διϊθεςησ 

 Για τη διϊθεςη των επεξεργαςμϋνων λυμϊτων επιλϋχθηκε η λύςη τησ υπεδϊφιασ 

διϊθεςησ με «απορροφητικό τϊφρο και απορροφητικούσ βόθρουσ» εντόσ του 

γηπϋδου τησ μονϊδασ. 

 Σο ςύςτημα αποτελεύται από ςειρϋσ μικρών τϊφρων (βϊθουσ 0,45 - 0,90 m) που 
περιϋχουν πορώδεσ μϋςο (π.χ. λεπτϊ χαλύκια) και επικϊλυψη με γαιοΰφαςμα ό 
πλαςτικό μεμβρϊνη για παρεμπόδιςη κατεύςδυςησ χώματοσ και δημιουργύα 
αποφρϊξεων. Για μεγαλύτερη αςφϊλεια ςτο τϋλοσ τησ κϊθε τϊφρου θα 
καταςκευαςτεύ και απορροφητικόσ βόθροσ ώςτε ςε κϊθε περύπτωςη να υπϊρχει η 
δυνατότητα πλόρουσ απορρόφηςησ των προσ διϊθεςη επεξεργαςμϋνων λυμϊτων. 
το ςύςτημα, οι εκροϋσ από τη βιολογικό μονϊδα επεξεργαςύασ εφαρμόζονται ςτο 
χώρο διϊθεςησ δια μϋςου διαλεύπουςασ τροφοδοςύασ -περιοδικόσ δοςομετρύασ 
χρηςιμοποιώντασ αντλύεσ ό δοςομετρικϊ ςιφώνια. 

 Η εκροό τησ βιολογικόσ μονϊδασ επεξεργαςύασ οδηγεύται ςτην τϊφρο με διϊτρητο 
αγωγό μικρόσ διατομόσ, ςε βϊθοσ 0,5 - 0,6 m. 

 Σα ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ εκροόσ από την εγκατϊςταςη που θα διατύθεται για 

διϊθεςη ςτο υπϋδαφοσ, (ϋχοντασ λϊβει υπόψη την (11) ςχετικό ΚΤΑ την (12) ςχετικό 

ϋγκριςη τησ Δ/νςη Τγεύασ τησ ΝΑΙ και την (14) ςχετικό απόφαςη τησ Δ/νςησ 

Περιβϊλλοντοσ τησ Περιφϋρειασ Ηπεύρου καθορύζονται ωσ εξόσ: 
 
 Βιοχημικϊ απαιτούμενο οξυγόνο BOD5 ≤ 20 mg/l 
 Φημικϊ απαιτούμενο οξυγόνο COD ≤ 60 mg/l 
 Αιωρούμενα ςτερεϊ S.S. ≤ 30 mg/l 
 Ολικό Ωζωτο  ΣΝ ≤ 8 mg/l 
 Ολκόσ Υϊςφοροσ ΣΡ ≤ 2 mg/l 
 Διαλυμϋνο οξυγόνο   ≥ 7 mg/l 
 Λύπη  = 0 
 Ϊλαια  = 0 
 Επιπλϋοντα ςτερεϊ  = 0 
 Τπολειμματικό Φλώριο   ≤0,5 mg/l 
 Ολικϊ κολοβακτηρύδια Total coli <500 αποικ./100 ml 
 (απόλυτα μϋγιςτο) 
 Κοπρανώδη κολοβακτηρύδια (Fecal coli) <100 αποικ./100 ml 
 (απόλυτα μϋγιςτο) 

 Σο ποςοςτό των λαμβανομϋνων δειγμϊτων που μπορεύ να βρύςκονται εκτόσ των 

ανωτϋρω ορύων καθορύζεται ςτο παρϊρτημα 1 τησ (11) ςχετικόσ ΚΤΑ.  

 

Λϊςπη 
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 Η λϊςπη που παρϊγεται παραμϋνει για 12 μόνεσ τουλϊχιςτον ςτη ςηπτικό δεξαμενό και 

ςταθεροποιεύται πλόρωσ. Ο τελικόσ αποδϋκτησ λαςπών θα εύναι μια κλύνη ξόρανςησ με 

υδροχαρό φυτϊ (reed beds), ςχεδιαςμϋνη επαρκώσ για την παραμονό τησ 

αφυδατωμϋνησ λϊςπησ για τουλϊχιςτον 10 χρόνια, ώςτε να λειτουργεύ και ωσ χώροσ 

τελικόσ διϊθεςησ. 

Λύπη 

 Σα παραγόμενα λύπη (μϋγιςτη ποςότητα αφρού και λιπών) προβλϋπονται ςε: 6,5 

l/κατ./ϋτοσ ό 13 m3 περύπου το ϋτοσ. Η διαχεύριςη των λιπών θα πραγματοποιηθεύ με 

ςυνεπεξεργαςύα των λιπών με την λϊςπη ςτην κλύνη ξόρανςησ.  

5. Εύδοσ και μϋγεθοσ μονϊδασ εκμετϊλλευςησ. 

Η καταςκευό του δικτύου αποχϋτευςησ ακαθϊρτων και εγκατϊςταςησ επεξεργαςύασ 

λυμϊτων Σ.Δ. Παρακαλϊμου του Δόμου Ωνω Καλαμϊ αφορϊ εξυπηρετούμενο 

πληθυςμό 2000 κατούκων, με μϋςη ημερόςια παραγωγό λυμϊτων /κϊτοικο 120 l/day, 

μϋςο υδραυλικό φορτύο 240m3/d ΡΕ, ετόςια παραγωγό λϊςπησ 175,70 l/PE-y, ετόςια 

παραγωγό αφρού 64,60 l/PE-y. 

6. Η ϊδεια αυτό αφορϊ αυςτηρϊ μόνο τη χρόςη ό και το ϋργο για το οπούο εκδόθηκε  και 

απαγορεύεται η κατϊ οιοδόποτε τρόπο αλλαγό τησ χρόςησ ό εκτϋλεςησ ϊλλου ϋργου. 

7. Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου 

Η προθεςμύα για την εκτϋλεςη του ϋργου ορύζεται ςε 2 χρόνια από την ημερομηνύα 

ϋκδοςησ τησ παρούςησ ϊδειασ. Η ϊδεια παύει να ιςχύει ςε περύπτωςη που παρϋλθει η 

προθεςμύα χωρύσ να εκτελεςτεύ το ϋργο. Εύναι δυνατόν να χορηγηθεύ παρϊταςη 

εκτϋλεςησ του ϋργου η οπούα δεν μπορεύ να υπερβαύνει τη διϊρκεια τησ αρχικόσ 

προθεςμύασ , εφόςον ϋχει υποβληθεύ η αύτηςη του ενδιαφερομϋνου πριν τη λόξη τησ 

αρχικόσ προθεςμύασ ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3β του ϊρθρου 6 τησ Κ.Τ.Α. με αρ. 

43504/20-12-2005. 

8. Η παρούςα ϊδεια εύναι δυνατόν 

8.1  Να τροποποιηθεύ ,πριν από τη λόξη τησ, για λόγουσ που αφορούν τον χρόςτη του 

ϋργου, μετϊ από νϋα ςχετικό αύτηςό του. Για την τροποπούηςη τησ παρούςασ ϊδειασ 

ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο Ν. 3199/03. 

8.2 Να ανακληθεύ ό να καταργηθεύ ό τροποποιηθεύ από την υπηρεςύα πριν από την 

λόξη τησ εφόςον ςυντρϋχουν οι λόγοι που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ του 

ϊρθρου 13 του Ν. 3199/03. 

8.3 Να ανανεωθεύ μετϊ από ςχετικό αύτηςη του ενδιαφερομϋνου, ςύμφωνα με τισ 

ιςχύουςεσ διατϊξεισ. 

9. Λοιπού όροι, δεςμεύςεισ και υποχρεώςεισ του δικαιούχου χρόςτη.  

 Ο χρόςτησ τησ παρούςασ υποχρεούται : 

9.1 Να τηρεύ τουσ όρουσ τησ 29986/154/7-7-2010 Απόφαςησ τησ Δ/νςησ 

Περιβϊλλοντοσ & Φωροταξύασ Περιφϋρειασ Ηπεύρου 

9.2  Να διατηρεύ τισ εγκαταςτϊςεισ ελϋγχου του δικτύου αποχϋτευςησ και τησ 

επεξεργαςύασ λυμϊτων ςε κατϊςταςη τϋτοια, ώςτε να προλαμβϊνεται ό να 

αποφεύγεται κϊθε απώλεια και να επανορθώνει αμϋςωσ κϊθε βλϊβη ιδιαύτερα όταν 

επιφϋρει δυςμενεύσ επιπτώςεισ ςτα επιφανειακϊ και υπόγεια ύδατα. 

9.3 Να εκπονόςει κατϊλληλη μελϋτη αποςτρϊγγιςησ τησ περιοχόσ αν κατϊ το ςτϊδιο 

των εργαςιών καταςκευόσ του ϋργου αποκαλυφθεύ υπόγειοσ υδροφόροσ ορύζοντασ. 
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9.4 Να προβεύ ςε ενϋργειεσ που θα εξαλεύψουν την ρύπανςη των επιφανειακών και 

υπόγειων υδϊτων από κϊθε εύδουσ λϊδια, καύςιμα κ.λ.π. καθώσ και την απόρριψη των 

μεταχειριςμϋνων ορυκτελαύων ςτο ϋδαφοσ. 

9.5 Να λαμβϊνει όλα τα απαραύτητα μϋτρα (διαλεύπουςα τροφοδοςύα τησ περιοχόσ 

όπου πραγματοποιεύται η διϊθεςη τησ εκροόσ ςε ςυνδυαςμό με πολύ χαμηλϋσ 

φορτύςεισ ςε υδραυλικϊ και βιολογικϊ φορτύα) ώςτε να εξαςφαλύζει ακόρεςτεσ 

ςυνθόκεσ ςτο ϋδαφοσ και εύςοδο οξυγόνου που εύναι απαραύτητο για την αναγϋννηςη 

του εδϊφουσ και μη ςχηματιςμού ζωόγλοιασ ό γενικϊ βιομϊζασ (μούργασ), που 

βουλώνει το ϋδαφοσ. 

9.6 Να προβεύ ςτην καταςκευό φρεατύων δειγματοληψύασ πριν από την διϊθεςη των 

ανεπεξϋργαςτων λυμϊτων ςτην Ε.Ε.Λ. και πριν από την διϊθεςη των επεξεργαςμϋνων 

ςτον αποδϋκτη. 

9.7 Να τοποθετόςει παροχόμετρα για την μϋτρηςη και καταγραφό τόςο τησ 

ποςότητασ των ειςερχόμενων λυμϊτων όςο και τησ ποςότητασ των επεξεργαςμϋνων 

λυμϊτων. 

9.8 Να κοινοποιεύ ςτην υπηρεςύα μασ τα αποτελϋςματα των παροχών και των 

χαρακτηριςτικών τόςο των ειςερχόμενων λυμϊτων όςο και των επεξεργαςμϋνων 

λυμϊτων ανϊ εξϊμηνο. 

Να κοινοποιεύ ςτην Τπηρεςύα μασ χημικϋσ αναλύςεισ ανϊ ϋτοσ του ρϋματοσ με μη 

μόνιμη (εποχικό) ροό, που διϋρχεται ςτα όρια του γηπϋδου χωροθϋτηςησ τησ 

μονϊδασ.  

9.9 Να εναποθϋτει την παραγόμενη λϊςπη ςε οργανωμϋνο χώρο απόθεςησ 

απορριμμϊτων καθώσ η διϊθεςη τησ ςτη γεωργύα ωσ βελτιωτικό εδϊφουσ απαιτεύ 

εκπόνηςη ειδικόσ μελϋτησ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ ΚΤΑ 80568/4225/1991 (ΥΕΚ 

641/Β). 

9.10 Να προβεύ ςε ενϋργειεσ τϋτοιεσ ώςτε να επιςτρϋφουν ςτην εύςοδο τησ 

εγκατϊςταςησ από το αντλιοςτϊςιο ςυλλογόσ τα υγρϊ υπερχειλύςματα απ’ όλα τα 

ςτϊδια επεξεργαςύασ τησ λϊςπησ καθώσ και τα παραγόμενα ςτραγγύςματα από τα 

ςτϊδια προεπεξεργαςύασ των λυμϊτων. 

9.11 Να παρϋχει οποιαδόποτε διευκόλυνςη ςτα αρμόδια όργανα για τον ϋλεγχο τησ 

τόρηςησ των όρων τησ ϊδειασ αυτόσ καθώσ και ϊλλα ςτοιχεύα απαραύτητα για τον 

ςκοπό αυτό. 

9.12 Να λαμβϊνει όλα τα απαραύτητα μϋτρα αςφαλεύασ κατϊ περύπτωςη, ώςτε να μην 

υπϊρχει κύνδυνοσ πρόκληςησ οποιουδόποτε ατυχόματοσ από το ϋργο. 

9.13  Να ςυμμορφωθεύ με την ιςχύουςα νομοθεςύα που αφορϊ ςτην προςταςύα των 

υδϊτων από ρυπϊνςεισ (Ν. 1650/1986) και ςτη διϊθεςη των αποβλότων (Τγ. Δ/ξη 

ΕΙΒ/221/1965). 

9.14  Να προςκομύςει ςτην υπηρεςύα μασ κϊθε ςτοιχεύο που απϋκτηςε ςχετικϊ με τη 

δυναμικότητα ανϊπτυξησ και το βϊθοσ του υπόγειου υδροφόρου ορύζοντα, μετϊ την 

εκτϋλεςη του ϋργου. 

10. Η μη τόρηςη των όρων τησ παρούςασ ϊδειασ και γενικότερα των όρων του Ν. 

3199/2003 επιςύρει τισ νόμιμεσ διοικητικϋσ κυρώςεισ , ςύμφωνα με το ϊρθρο13 του 

παραπϊνω νόμου και τισ ποινικϋσ κυρώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του 

ϊρθρου 7 τησ Κ.Τ.Α.43504/2005 (ΥΕΚ 1784/Β/20-12-2005). 
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11. Ο αρμόδιοσ φορϋασ λειτουργύασ του ϋργου με ςκοπό την ενημϋρωςη τησ Ευρωπαώκόσ 

Ϊνωςησ, να διαβιβϊζει ςτην Κεντρικό Τπηρεςύα Τδϊτων (Δ/νςη Παρακολούθηςησ)του 

ΤΠΕΚΑ τον τελευταύο μόνα κϊθε χρόνο τησ κϊτωθι πληροφορύεσ: 

Εξυπηρετούμενοσ πληθυςμόσ (κϊτοικοι) 

Παροχό που δϋχεται η μονϊδα (m3/day) 

Ρυπαντικϊ φορτύα ειςόδου (mg/lt) τησ BOD5, COD, αιωρούμενα ςτερεϊ, ολικό 

ϊζωτο, και ολικόσ φώςφοροσ. 

Ρυπαντικϊ φορτύα εξόδου (mg/lt) τησ BOD5, COD, αιωρούμενα ςτερεϊ, ολικό ϊζωτο, 

και ολικόσ φώςφοροσ 

υνδυαςμόσ τησ ποιότητασ εκροόσ των λυμϊτων με την ποιότητα του αποδϋκτη και 

ςυγκεκριμϋνα η ενδεχόμενη αλλαγό ςτην ποςότητα και ποιότητα των λυμϊτων που 

διατύθενται ςτον αποδϋκτη κατϊ τον τελευταύο χρόνο, καθώσ και η τυχόν μεταβολό 

τησ αφομοιωτικόσ και διαςκορπιςτικόσ ικανότητασ του. 

12. Η χορόγηςη τησ ϊδειασ αυτόσ δεν απαλλϊςςει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρϋωςη 

ϊλλων προβλεπόμενων εγκρύςεων ό αδειών και τόρηςησ όρων και περιοριςμών για 

την εγκατϊςταςη και λειτουργύα του ςυνολικού ϋργου, όπωσ καθορύζονται κατϊ 

περύπτωςη από την ιςχύουςα Νομοθεςύα.  

13. Ο ενδιαφερόμενοσ υποχρεούται να ενημερώςει την αρμόδια υπηρεςύα, 10 ημϋρεσ 

νωρύτερα, για την ϋναρξη των εργαςιών καταςκευόσ του ϋργου, ώςτε η υπηρεςύα, αν 

το κρύνει απαραύτητο, να παρακολουθόςει τισ εργαςύεσ αυτϋσ με ςκοπό την εξαγωγό 

ςυμπεραςμϊτων που αφορούν τον υδροφορϋα. 

14. Ο δικαιούχοσ υποχρεούται να προχωρόςει ςτην ϋκδοςη ϊδειασ χρόςησ του ϋργου, 

ςύμφωνα με τη παρ. 3 του ϊρθρου 3 ςε ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 5 τησ ΚΤΑ με αρ 

43504/20-12-2005, προςκομύζοντασ ςτην Τπηρεςύα όλα τα απαραύτητα 

δικαιολογητικϊ. 

14.1  Σεχνικό γεωλογικό ϋκθεςη που θα περιλαμβϊνει τα γεωλογικϊ, υδρολογικϊ και 

υδρογεωλογικϊ ςτοιχεύα που θα ϋχουν αποκτηθεύ κατϊ τη φϊςη εκτϋλεςησ του ϋργου. 

14.2 τοιχεύα για την ποιότητα του νερού του παρακεύμενου ρϋματοσ, την 

καταλληλότητϊ του, για την ςυγκεκριμϋνη χρόςη (π.χ. χημικό και μικροβιολογικό 

ανϊλυςη νερού από πιςτοποιημϋνα εργαςτόρια). 

14.3 Όςα από τα δικαιολογητικϊ ϋχουν υποβληθεύ κατϊ την ϋκδοςη τησ παρούςασ 

ϊδειασ και ϋχουν τροποποιηθεύ. 

Σα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ ςυντϊςςονται και υπογρϊφονται από μελετητό που ϋχει 

τα νόμιμα προςόντα και υποβϊλλονται εισ απλούν, όπου απαιτεύται ςύμφωνα με τισ 

ιςχύουςεσ διατϊξεισ. 

15. ύμφωνα με την παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 4 τησ ΚΤΑ 43504/2005 ςε ςυνδυαςμό με 

την ΚΤΑ Υ16/5813/17-5-89 (ΥΕΚ Β/338) και την εγκύκλιο 

Δ11/Υ16.2/οικ.20689/699/4-12-98 του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ ωσ ΚΨΔΙΚΟ 

ΑΡΙΘΜΟ τησ εν λόγω ϊδειασ ορύζεται ο  
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