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ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της αρ. πρ. 204390/20.10.11 Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Υπουργού ΠΕΚΑ για το υφιστάμενο
έργο «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Πέρα Γαλήνων»
που βρίσκεται στην θέση Πέρα Γαλήνων στα όρια των Π.Ε Ρεθύμνου &
Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης απο τον ΕΣΔΑΚ και έγκριση όρων και
περιορισμών που αναφέρονται στην συνολική λειτουργία του με την
κατασκευή 3ου κυττάρου ταφής και των αναγκαίων υποδομών του καθώς
και μονάδας ηλιακής ξήρανσης ιλύος .     

                            
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-10) “ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ”.

2) Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Το Ν.3536/2007(ΦΕΚ42/Α/2007) “Ειδικές ρυθμίσεις μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών

ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών ,Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης” και

ειδικά το άρθ.30 “Στερεά Απόβλητα”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αναφορικά με τους

Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α).    
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4) Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) “ Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων ….και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος’, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

5) Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) “ Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της χώρας’’, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6) Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-02) “ Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς’’.

7) Το Ν. 4042/2012 “ Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ/ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής” όπως ισχύει.

8) Το ΠΔ109/04(ΦΕΚ75/Α/04) αναφορικά με τα «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση

των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων κλπ» δραστηριοτήτων κλπ».

9) Το Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/29-09-09) “Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την
αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον − Eναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει’’. 

10) Το Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/27-12-2010) “ Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης ”.

11) Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010) “  Οργανισμός της Περιφέρειας  Κρήτης ”.

12) Την ΚΥΑ16190/1335/1997(ΦΕΚ519/Β/1997) αναφορικά με “Μέτρα και όροι για την
προστασία των νερών απο την νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης”

13) Την ΚΥΑ 114218/31-10-97 (ΦΕΚ 1016/Β/97) που αναφέρεται στην «Κατάρτιση πλαισίου
προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 

14) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 29407/3508/2002 (ΦΕΚ1572/02) που αναφέρεται στα «Μέτρα
και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» 

15) Την ΚΥΑ 50910/2727/22.12.03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) που αναφέρεται στα «Μέτρα και όροι για τη

διαχείριση των στερεών αποβλήτων κλπ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

16) Την ΚΥΑ 13588/725/06(ΦΕΚ383/Β/06) αναφορικά με «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την

διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας

91/689/ΕΟΚ…»

17) Την ΚΥΑ24944/1159/2006(ΦΕΚ791/Β/06)αναφορικά με «Έγκριση γενικών τεχνικών

προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων ……». 

18) Την ΚΥΑ36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για

την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις

(ΑΕΚΚ) ”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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19) Την ΚΥΑ 145116/2011(ΦΕΚ354/Β/2011) αναφορικά με «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών

για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει.

20) Την ΚΥΑ 3137/191/Φ15/2012(ΦΕΚ1048/Β/2012) αναφορικά με την “Αντιστοίχιση των
κατηγοριών των βιομηχανικών & βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά
διατάγματα όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

21) Την ΚΥΑ. με αρ. πρωτ. οικ. 48963/05-10-12 “ Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της
υπ’ αριθμ. 1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄
209) ”.

22) Την ΚΥΑ1649/45/2014(ΦΕΚ45/Β/2014) αναφορικά με την «Εξειδίκευση των διαδικασιών
γνωμοδοτήσεων & τροποποίησης ενημέρωσης του κοινού & συμμετοχής του ενδιαφερόμενου
κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων &
δραστηριοτήτων ….»

23) Την ΚΥΑ Η.Π23615/651/Ε.103/2014(ΦΕΚ1184/Β/2014) αναφορικά με τον “Καθορισμό
κανόνων, όρων & προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού
& Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2012/19/ΕΚ σχετικά με τα εν λόγω απόβλητα ,του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις.

24) Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του
Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 209/2011)”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

25) Την Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/09-04-2012) “Εξειδίκευση των διαδικασιών για την
ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή ………σύμφωνα με το
άρθρο 12 του Ν.4014/2011”.

26) Την Υ.Α 21398/12 (ΦΕΚ 1470/Β/03-05-2012) Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου
για την ανάρτηση αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων
ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του  Ν.4014/2011”, όπως ισχύει.

27) Την Υ.Α με αρ.Οικ.167563/15.4.13(ΦΕΚ964/Β/2013) “Ειδίκευση των διαδικασιών & των
ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των
άρθ.3,4,5,6 &7 του Ν.4014/2011 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ.2 παρ.13 αυτού , των
ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες
αυτές”. 

28) Τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: α) με αρ. πρωτ.
οικ.201/10-01-11 για “τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων, των τμημάτων
αυτών καθώς και των αυτοτελών τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης” και β)την με αρ.
πρ.18627/29.12.2014 “ορισμός αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής &
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ. Κρήτης”.

29) Τη με αρ. 373/27-01-11 παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα»
αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Διευθυντές , στους Προϊσταμένους
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Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 459/Β/23-03-2011).

30) Την αρ.89/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης αναφορικά με

την έγκριση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης

(ΠΕΣΔΑΚ) .

31) Την με αρ. Πρωτ.204390/20.10.11 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ αναφορικά με την

“Τροποποίηση, συμπλήρωση & ανανέωση των υπ αρ. 1796/23.07.03, 3064/10.11.05και

2073/18.6.06 Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα

Περιφέρειας Κρήτης για την κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω ΧΥΤΑ” για 10 χρόνια. 

32) Την αρ. πρ.832/11.3.2014 Απόφαση της Γενικής Δ/ντριας Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής

Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί μη απαίτησης τροποποίησης των Π.Ο. του

υφισταμένου ΧΥΤΑ με την προσθήκη τριών νέων κωδικών (κατά ΕΚΑ) αποβλήτων στην

διαχείριση στον ΧΥΤΑ.

33) Την αρ. πρ.78340/28471/12.9.13 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου αναφορικά με την

Χορήγηση άδειας λειτουργίας του εν λόγω ΧΥΤΑ.

34)Το με αρ. πρ.1122/20.7.15(αρ. Πρωτ.2705/27.07.15 Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ) έγγραφο του
“Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης “(ΕΣΔΑΚ) με το οποίο μας
υποβλήθηκε μελέτη τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή 3ου κυττάρου
ταφής και μονάδας ηλιακής ξήρανσης ιλύος, όπως συμπληρώθηκε και μας επανυποβλήθηκε με
την με αρ. πρ.:1745/9.10.15(αρ. Πρωτ.3484/9.10.15 Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ) έγγραφό του.

35) Το με αρ. Πρωτ.3480/22.10.15 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ στις συναρμόδιες
υπηρεσίες για έκφραση απόψεων καθώς και στο Περιφερειακό Συμβούλιο στα πλαίσια
δημοσιοποίησης της εν λόγω μελέτης. 

36) Το με αρ. πρ.133789/2.11.2015 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου με το οποίο
γνωστοποιείται η δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα της εν λόγω μελέτης τροποποίησης π.ο.,
ενημερώνοντας παράλληλα τους : ΕΣΔΑΚ, Δήμο Ηρακλείου ,Δήμο Μυλοποτάμου και την
υπηρεσία μας. 

37) Το με αρ. πρ.140847/16.11.2015 (αρ. Πρωτ.4010/17.11.15 Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ)έγγραφο απο
το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο
συμφωνούν για την έγκριση της ΜΠΕ του εν λόγω έργου με την προϋπόθεση να ληφθούν
υπόψη τα παρακάτω:

α)Να γίνει επικαιροποίηση όσο αφορά στα πραγματοποιούμενα στοιχεία του Β υφισταμένου
κυττάρου ταφής 

β)Να τεθούν τα όρια αερίων εκπομπών για την μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου τα
όρια που αναφέρονται στην με αρ. πρ. 204390/20.10.11ΑΕΠΟ

γ)Να προβλεφθεί στρώση φυτοχώματος πάχους 1μ στις τελικές αποκαταστάσεις των κυττάρων
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δ) Να συμπεριληφθούν στην ΑΕΠΟ οι όροι που είχε θέσει η ΚΕ Εφορεία Προϊστορικών &
Κλασικών Αρχαιοτήτων αναφορικά με τις δειγματοληψίες των στραγγισμάτων, επιφανειακών
& υπογείων υδάτων

ε)Να αυξηθεί η διατομή της αντιπλημμυρικής τάφρου στο μέγιστο δυνατό ώστε να μπορούν να
αντιμετωπιστούν με ασφάλεια οι επιπτώσεις απο ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως αυτά των
τελευταίων ετών. 

Τα παραπάνω αξιολογήθηκαν και ενσωματώθηκαν στην παρούσα, λαμβάνοντας υπόψη και το
με αρ. πρ.1978/17.11.2015 (αρ. Πρωτ.4013/17.11.15 Δ/νσης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ) έγγραφο του
ΕΣΔΑΚ με το οποίο διευκρινίζεται η ανάπτυξη -υλοποίηση του υφισταμένου Β κυττάρου
ταφής (τελική έκταση, ποσότητες εναπόθεσης ,έργα υλοποίησης ).  

38) Το γεγονός ότι το αίτημα για την τροποποίηση των π.ο του υφισταμένου ΧΥΤΑ υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα, με την συνημμένη μελέτη να περιλαμβάνει τα περιεχόμενα που αναφέρονται στην
αρ.170225/2014(ΦΕΚ135/Β/2014)Υ.Α με την οποία εξειδικεύονται τα περιεχόμενα των
φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α της
αρ.1958Υ.Α .

39) Το γεγονός ότι απο τα στοιχεία του φακέλου τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων (π.ο) του
υφισταμένου έργου , προκύπτει:

α)Τα προτεινόμενα έργα χωροθετούνται εντός του υφιστάμενου αδειοδοτημένου έργου
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΠΕΣΔΑΚ.

β)Η κατασκευή του 3ου κυττάρου ταφής μεταξύ των δυο υφισταμένων κυττάρων ταφής και των
αναγκαίων υποδομών του ,κρίνεται αναγκαία παρέμβαση προκειμένου να υπάρξει το αναγκαίο
χρονικό διάστημα που απαιτείται για τον σχεδιασμό, έγκριση & υλοποίηση των νέων έργων
διαχείρισης απορριμμάτων που προβλέπονται κατά το τελικό στάδιο υλοποίησης του ΠΕΣΔΑΚ
αλλά και να διατεθούν με ασφάλεια τα παραγόμενα αστικά απόβλητα της περιοχής, δεδομένου
ότι τα νέα έργα διαχείρισης (σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑΚ) βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού και το
υφιστάμενο ενεργό κύτταρο ταφής έχει ελάχιστο εναπομένων χρόνο ζωής (5 μήνες απο την
ημερ. σύνταξης της μελέτης δηλαδή απο τον Ιούλιο 2015).  

γ)Η κατασκευή της μονάδας ξήρανσης ιλύος θα βελτιώσει την τελική διάθεση της λάσπης σε
σχέση με την υφιστάμενη, δεδομένου ότι στον εν λόγω ΧΥΤΑ γίνεται ήδη νόμιμα (σύμφωνα με
την περιβαλλοντική του αδειοδότηση & την άδεια λειτουργίας) παραλαβή και διαχείριση της
λάσπης προερχόμενης από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων με κωδικό (κατά
ΕΚΑ) 190805, καθώς και της λάσπης με κωδικό (κατά ΕΚΑ)020201, 020204 & 190812.
Συγκεκριμένα οι προαναφερόμενες λάσπες αναμιγνύονται άμεσα σε διαμορφωμένη αίθρια
έκταση-λάκκος 2 στρεμμάτων στο ΝΑ σημείο του ΧΥΤΑ, με εδαφικό υλικό σε αναλογία 1:1
και με ποσοστό υγρασίας μείγματος κάτω του 35% και στην συνέχεια διατίθενται στο ΧΥΤΑ.   

δ)Με την υλοποίηση των προαναφερόμενων έργων δεν επέρχονται ουσιαστικές
διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής
επέμβασης ,σε σχέση με αυτές που είχαν εκτιμηθεί και επιβληθεί γι'αυτές όροι και περιορισμοί
με την αρ. Πρωτ.204390/20.10.11 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, δεδομένου ότι δεν
δεσμεύονται χώροι για απαλλοτριώσεις και δεν επηρεάζονται οικοσυστήματα της περιοχής ,ούτε
διαφοροποιούνται ουσιαστικά οι επιπτώσεις στο σύνολο των περιβαλλοντικών μέσων και
παραμέτρων της περιοχής που αφορούν στο ατμοσφαιρικό & υδατικό περιβάλλον, στο έδαφος
στο φυσικό ,ακουστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς επίσης στην χλωρίδα -πανίδα και
στις υφιστάμενες χρήσεις γης.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την τροποποίηση της αρ. πρ. 204390/20.10.11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

(ΑΕΠΟ) του Υπουργού ΠΕΚΑ για το υφιστάμενο έργο «Χώρος Υγειονομικής Ταφής

Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Πέρα Γαλήνων» που βρίσκεται στην θέση Πέρα Γαλήνων στα όρια των Π.Ε

Ρεθύμνου & Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης απο τον ΕΣΔΑΚ και έγκριση όρων και

περιορισμών που αναφέρονται στην συνολική λειτουργία του με την κατασκευή 3ου κυττάρου ταφής

και των αναγκαίων υποδομών του καθώς  και μονάδας ηλιακής ξήρανσης ιλύος .

Η παρούσα απόφαση δεν αφορά στις εγκρίσεις των τεχνικών και άλλων παρεμφερών μελετών, που

είναι αναγκαίες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου όπως οι γεωλογικές & γεωτεχνικές

μελέτες, οι μελέτες ευστάθειας του πυθμένα και των πρανών, οι μελέτες απαγωγής βιοαερίου , οι

στατικές μελέτες των επιμέρους υποδομών κλπ.     

Η εφαρμογή των παρακάτω περιβαλλοντικών όρων (π.ο) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την

συνέχιση λειτουργίας του υφισταμένου αδειοδοτημένου έργου αλλά και για την κατασκευή και

λειτουργία των νέων έργων  και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης & λειτουργίας (φορέας έργου).

Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των

περιβαλλοντικών όρων μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα ΑΕΠΟ.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την αρ. (21) σχετική ΚΥΑ (άρθ.2 παρ.2) ο φορέας του έργου δεν

απαλλάσσεται απο την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας

,ανεξαρτήτως απο την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους π.ο της παρούσας ΑΕΠΟ. 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Γενικά στοιχεία-Θέση γηπέδου εγκατάστασης

Το υφιστάμενο έργο βρίσκεται στη θέση «Πέρα Γαλήνη» στα όρια των Δήμων Μυλοποτάμου &
Μαλεβιζίου & αντίστοιχα, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου & Ηρακλείου της Περιφέρειας
Κρήτης και αφορά την διαχείριση των παραγόμενων σύμμεικτων αστικών στερεών μη επικίνδυνων
αποβλήτων της 4ης & 5ης Διαχειριστικής Ενότητας (Δ.Ε) κατά το μεταβατικό στάδιο του ισχύοντος
Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ) . Συγκεκριμένα αφορά
πρωτίστως την παραλαβή για τελική διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων και ιλύων, καθώς
και την ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου που παράγεται απο τα απορρίμματα και
δευτερευόντως (σε μικρότερο βαθμό) την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών που οδηγούνται στο
έργο (π.χ ΑΗΗΕ & ελαστικά) και την μείωση της μάζας και του όγκου των ογκωδών υλικών που
οδηγούνται προς υγειονομική ταφή. 
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Για το προαναφερόμενο αδειοδοτημένο έργο όπως εγκρίνεται με την παρούσα προβλέπονται οι
κάτωθι τροποποιήσεις :

 Η εσωτερική επέκταση του με την κατασκευή του 3ου κυττάρου ταφής και των αναγκαίων
υποδομών του , προκειμένου να συνεχίσει την λειτουργία του έως την υλοποίηση των νέων
έργων διαχείρισης απορριμμάτων για το τελικό στάδιο εφαρμογής του ΠΕΣΔΑΚ. Η
εσωτερική επέκταση σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ των δυο υφισταμένων
κυττάρων ταφής ,του Α που είναι ήδη αποκαταστημένο και του Β που είναι ενεργό, ώστε να
παραταθεί ο χρόνος λειτουργίας του ΧΥΤΑ κατά 3,5 χρόνια στον οποίο θα είναι δυνατή η
ασφαλής διάθεση των απορριμμάτων ,με την πλήρωση της οποίας (επέκτασης) θα
διαμορφωθεί ένα ενιαίο ανάγλυφο και για τα τρία  κύτταρα.

 Η προσθήκη μονάδας ηλιακής ξήρανσης ιλύος.
Επιπρόσθετα με την κατασκευή των παραπάνω έργων διαφοροποιείται η θέση των υποδομών που
είχαν εγκριθεί με την εγκεκριμένη ΑΕΠΟ ,αλλά δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Πρόκειται για τις
εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ & ελαστικών, διαχείρισης ογκωδών & αξιοποίησης
βιοαερίου.  

Οι εργασίες διαχείρισης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν
συνολικά στο έργο όπως έχει αδειοδοτηθεί και εγκρίνεται με την παρούσα ,σύμφωνα με το
Παράρτημα Ι & ΙΙ της Ενότητας Β του Ν.4042/2012 είναι:
 D1 Εναπόθεση εντός ή επι του εδάφους που αφορά την λειτουργία του υφισταμένου ΧΥΤΑ

όπως επεκτείνεται. 
 D13 Ανάδευση ή ανάμειξη πριν απο την υποβολή σε κάποια απο τις εργασίες D1 έως D12

που αφορά την διαχείριση ογκωδών (τεμαχιστής) και την υλοποίηση της μονάδας ξήρανση
της ιλύος (πριν την τελική διάθεσή επί του εδάφους) ή R12 Ανταλλαγή αποβλήτων για να
υποβληθούν σε κάποια απο τις εργασίες R1 έως R11 (ξήρανση της ιλύος πριν την
συγκομποστοποίησή της με άλλα οργανικά για την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ)

 R13. Αποθήκευση ΑΗΗΕ και ελαστικών εν αναμονή υποβολής σε κάποια από τις εργασίες
R1 έως  R12. 

Συνολική έκταση έργου: 362.285,64μ2 
Συντεταγμένες έργου κατά ΕΓΣΑ (κέντρου βάρους) :Χ=584300   Ψ=3916300

2.Περιγραφή-Δυναμικότητα
2.1 Ο υφιστάμενος αδειοδοτημένος ΧΥΤΑ όπως έχει διαμορφωθεί  και λειτουργεί, περιλαμβάνει:

 Δίκτυο Συλλογής στραγγισμάτων ,δεξαμενή συλλογής-εξισορρόπησης και
Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) δυναμικότητας επεξεργασίας 100μ3/d απ την
οποία τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα οδηγούνται για επανακυκλοφορία στο σώμα του
ΧΥΤΑ μέσου του δικτύου επανακυκλοφορίας.  
 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στα οποία συμπεριλαμβάνονται
επενδεδυμένοι τάφροι περιμετρικά του ΧΥΤΑ, των πρανών και των κτιρίων, σωληνωτοί
οχετοί ,τεχνικό διέλευσης της κυρίας τάφρου (κάτω απο τον δρόμο) και έργο εκβολής καθώς
και φρεάτια συμβολής τάφρων.
 Δίκτυο Απαγωγής Βιοαερίου το οποίο περιλαμβάνει κατακόρυφα φρεάτια
απαγωγής , οριζόντια δίκτυα συλλογής & μεταφοράς , τρεις υποσταθμούς συγκέντρωσης,
σύστημα απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων καθώς και πυρσό καύσης βιοαερίου
δυναμικότητας καύσης 2000μ3/h. 
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 Έργα παρακολούθησης και ελέγχου στα οποία συμπεριλαμβάνονται, δίκτυο
παρακολούθησης υπογείων υδάτων που αποτελείται από τρεις γεωτρήσεις μετρήσεων, δυο
κατάντι και μία ανάντι του ΧΥΤΑ, δίκτυο φρεατίων παρακολούθησης επιφανειακών νερών,
δίκτυο παρακολούθησης των καθιζήσεων του απορριμματικού αναγλύφου και δίκτυο
φρεατίων μετανάστευσης -παρακολούθησης βιοαερίου με σύστημα επιτήρησης εκρηκτικών
συγκεντρώσεων. 
 Κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές υποδομές που αποτελούνται από περίφραξη
με πύλη εισόδου-εξόδου, φυλάκιο-γραφείο παρακολούθησης & ελέγχου, χώρος έκπλυσης
τροχών απορριμματοφόρων, γεφυροπλάστιγγα, κτίριο διοίκησης-προσωπικού, χώρος
δειγματοληψίας, συνεργείο συντήρησης των οχημάτων-μηχανημάτων με αποθήκη,
δεξαμενή ύδρευσης -πυρόσβεσης ,δεξαμενή καυσίμων , εσωτερική οδοποιία ,έργα
πυρασφάλειας, ύδρευσης και αποχέτευσης κλπ) .
 Κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό (μηχανοστάσια ,Η/Ζ, αντλίες κλπ)
,συμπιεστή απορριμμάτων , ερπυστριοφόρο φορτωτή & φορτηγό για την μεταφορά
χώματος επικάλυψης του ΧΥΤΑ.

Επιπρόσθετα για το υφιστάμενο έργο έχουν εγκριθεί (με την αρ. πρ. 204390/20.10.2011 ΑΕΠΟ) οι
παρακάτω υποδομές οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί και αφορούν : την ενεργειακή
αξιοποίηση του βιοαερίου με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας , την διαχείριση των
εισερχόμενων ογκωδών με την τοποθέτηση ειδικού μηχανήματος-τεμαχιστή ,καθώς και την
αποθήκευση ΑΗΗΕ και ελαστικών με την διαμόρφωση χώρων αποθήκευσης και την τοποθέτηση
κατάλληλων containers- κάδων. 

Χαρακτηριστικά των υφιστάμενων κυττάρων του ΧΥΤΑ: 
Α' κύτταρο απόθεσης  (πάνω σε τμήμα του αποκατεστημένου ΧΔΑ) το οποίο είναι αποκαταστημένο 
             Επιφάνεια κυττάρου απόθεσης : 36 στρέμματα
Β' κύτταρο απόθεσης (πάνω σε τμήμα του αποκατεστημένου ΧΔΑ) το οποίο είναι ενεργό
             Επιφάνεια λεκάνης απόθεσης: 28 στρέμματα 
             Εναπομένων χρόνος ζωής  : Έως το Δεκέμβριο 2015 (σύμφωνα με την ΜΠΕ).
          Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την αδειοδότηση προβλέπονταν 50 στρέμματα για την ανάπτυξη
          του Β κυττάρου με εκτιμώμενο χρόνο ζωής τα 4 χρόνια.
Εξυπηρετούμενος πληθυσμός σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑΚ (31 σχετικό):
Η 4η & η 5η Διαχειριστική Ενότητα κατά το μεταβατικό στάδιο υλοποίησης του σχεδιασμού,  η
οποία περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες  :Ηρακλείου , Νέας Αλικαρνασσού, Αγίας Βαρβάρας,
Γόρτυνας, Κόφινα, Ρούβα, Γοργολαίνη, Παλιανής, Γαζίου, Κρουσώνα, Τυλίσου, Ζαρού, Μοιρών &
Τυμπακίου.  

Τα ανωτέρω στοιχεία του υφισταμένου έργου όπως έχει αδειοδοτηθεί και λειτουργεί καθώς και οι
αντίστοιχοι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί για την υλοποίηση του περιγράφονται στην με αρ.
Πρωτ. 1796/23.07.2003ΑΕΠΟ, όπως έχει τροποποιηθεί-συμπληρωθεί-επικαιροποιηθεί & ανανεωθεί
με τις αρ. πρ. 3064/10.11.2005,2073/18.06.2006, 204390/20.10.2011 & 832/11.3.2014 αποφάσεις
και στις σχετικές μελέτες & τεχνικές εκθέσεις  που τις συνοδεύουν .

2.2 Χαρακτηριστικά του έργου που εγκρίνονται με την παρούσα Απόφαση 
α) Κατασκευή 3ου κυττάρου ταφής -εσωτερική επέκταση.
Πρόκειται για την κατασκευή ενός νέου κυττάρου ταφής η οποία θα πραγματοποιηθεί πάνω στον
αποκατεστημένο ΧΔΑ και μεταξύ των δυο υφισταμένων κυττάρων ταφής ,του Α' που είναι ήδη
αποκαταστημένο και του Β' που είναι ενεργό, ώστε να παραταθεί ο χρόνος λειτουργίας του ΧΥΤΑ
κατά 3,5 χρόνια. Η νέα λεκάνη ταφής έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά σχεδιασμού:

8

ΑΔΑ: Ω6ΘΦΟΡ1Θ-ΦΚΗ



Έκταση 3ου κυττάρου ταφής 32230μ2

Συνολική χωρητικότητα κυττάρου 709540μ3

Όγκος στρώσεων υποβάθρου & τελικής κάλυψης
του κυττάρου

84126μ3

Ωφέλιμη χωρητικότητα κυττάρου (απορρίμματα
και υλικό επικάλυψης)

625414μ3

Η διαμόρφωση του νέου κυττάρου πάνω στο οποίο θα συνεχίσει η διάθεση των απορριμμάτων, θα
αναπτυχθεί κατόπιν πλήρωσης του ενεργού Β κυττάρου και αποκατάστασης τμήματος αυτού,
εξομάλυνσης των υφισταμένων επιφανειών των Α& Β κυττάρων και υλοποίησης των παρακάτω
στρώσεων που θα περιλαμβάνουν (απο κάτω προς τα πάνω):

 Στρώση εκτόνωσης βιοαερίου απο χαλίκι πάχους 0,30μ .Στην στρώση αυτή θα τοποθετηθεί
και το οριζόντιο δίκτυο αγωγών μεταφοράς του βιοαερίου απο τον αποκατεστημένο ΧΔΑ.

 Μη υφαντό γεωύφασμα διαχωρισμού απο πολυπροπυλένιο βάρους 300gr/ m2

 Στρώση εδαφικού υλικού πάχους 25cm.

 Διαξονικό γεώπλεγμα, το οποίο τοποθετείται μόνο στον πυθμένα της λεκάνης για αύξηση
της φέρουσας ικανότητας έδρασης του νέου κυττάρου του ΧΥΤΑ και προς αποφυγή
εκδήλωσης φαινομένων διαφορικών καθιζήσεων.

 Στρώση εδαφικού υλικού πάχους 25cm.

 Γεωσυνθετικός φραγμός μπετονίτη (GCL) αρχικού πάχους 1cm περίπου.

 Γεωμεμβράνη πολυαιθυλενίου HDPE τραχεία και από τις δύο όψεις, ονομαστικού πάχους
2mm.

 Συνθετικό στραγγιστήριο από πολυαιθυλένιο με ενσωματωμένο μη υφαντό γεωύφασμα
διαχωρισμού, παροχετευτικότητας ισοδύναμης με στρώση αποστράγγισης με χαλίκι πάχους
0,50m με κόκκους μεγέθους 16-32mm.

Με την πλήρωση και του νέου κυττάρου θα ακολουθήσει η αποκατάσταση του δημιουργώντας ένα
ενιαίο ανάγλυφο μαζί με τα υφιστάμενα κύτταρα.  

Η συλλογή των παραγόμενων στραγγισμάτων απο το απορριμματικό ανάγλυφο προβλέπεται να γίνει
με την τοποθέτηση κατάλληλου δικτύου αγωγών επι του συνθετικού στραγγιστηρίου οι οποίοι
συγκλίνουν στο χαμηλότερο σημείο της λεκάνης-κυττάρου απ το οποίο θα γίνεται η άντληση των
στραγγισμάτων και η μεταφορά τους μέσω αγωγού στη νέα δεξαμενή εξισορρόπησης των
στραγγισμάτων. Η δεξαμενή αυτή θα έχει χωρητικότητα 400μ3 και θα χωροθετηθεί πλησίον της
υφιστάμενης δεξαμενής που εξυπηρετεί τις ανάγκες του Β κυττάρου. Από εκεί τα στραγγίσματα θα
μεταφέρονται βαρυτικά στην υφιστάμενη δεξαμενή εξισορρόπησης στραγγισμάτων που βρίσκεται
στο χώρο της ΜΕΣ και έπειτα για επεξεργασία και τελική διάθεση στο απορριμματικό ανάγλυφο
μέσω κατάλληλου δικτύου και εφαρμογής κατάλληλου προγράμματος ανακυκλοφορίας το οποίο θα
προκύπτει απο το πρόγραμμα ελέγχου των συνθηκών (π.χ της υγρασίας) που επικρατούν εντός του
ΧΥΤΑ. Δεδομένου ότι η ποσότητα των στραγγισμάτων υπολογίζονται στα 43μ3/d και του γεγονός
ότι η παραγωγή στραγγισμάτων απο τα υφιστάμμενα κύτταρα υπολογίζονται στα 25μ3/d, σε κάθε
περίπτωση η συνολική παροχή προς την υφιστάμενη ΜΕΣ δεν θα ξεπερνά τα 100μ3/d όπου είναι και
η δυναμικότητα επεξεργασίας της ΜΕΣ.  
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Για το παραγόμενο βιοαέριο απ το νέο κύτταρο προβλέπεται η υφιστάμενη διαχείριση δηλαδή η
ανάπτυξη κατάλληλων κατακόρυφων φρεάτων συλλογής. Τα εν λόγω φρεάτια θα κατασκευάζονται
κατά την σταδιακή πλήρωση του κυττάρου , απ τα οποία μέσω κατάλληλων σωληνώσεων μετά το
πέρας ολοκλήρωσης του κυττάρου θα γίνεται η άντλησή και μεταφορά του βιοαερίου σε υποσταθμό
και απο εκεί στην αδειοδοτημένη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής όπου θα οδηγείται το σύνολο του
παραγόμενου βιοαερίου και απο τα υπόλοιπα κύτταρα. Για το βιοαέριο που παράγεται απο τον
αποκατεστημένο ΧΔΑ (κάτω απο το νέο κύτταρο) θα συνεχίσει η απρόσκοπτη συλλογή του μέσω
κατάλληλων σωληνώσεων οι οποίοι θα βρίσκονται εντός της στρώσης εκτόνωσης βιοαερίου.
Υπολογίζεται ότι με την κατασκευή και λειτουργία του νέου κυττάρου η μέγιστη συνολική
παραγωγή βιοαερίου θα ανέρχεται στα 1396μ3/h και αναμένεται το έτος 2020. Μέχρι την
υλοποίηση της εν λόγω μονάδας το παραγόμενο βιοαέριο απο τα υφιστάμενα κύτταρα θα οδηγείται
για καύση στον υφιστάμενο πυρσό καύσης δυναμικότητας 2000μ3/h, ο οποίος υπερκαλύπτει τις
ανάγκες του έργου στο σύνολο του. 
Τέλος για την λειτουργία του νέου κυττάρου προβλέπεται να αξιοποιηθούν οι υπόλοιπες υποδομές
του υφισταμένου ΧΥΤΑ όπως π.χ το δίκτυο κυκλοφορίας, το συνεργείο, η γεφυροπλάστιγγα, ο
χώρος δειγματοληψίας & έκπλυσης τροχών, τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, το σύστημα
πυροπροστασίας και το σύστημα παρακολούθησις (monitoring) με μικρές συμπληρώσεις
-τροποποιήσεις.

β) Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης αφυδατωμένης ιλύος

Πρόκειται για κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης ιλύος πλησίον του χώρου που γίνεται σήμερα
η παραλαβή και διαχείριση της με σκοπό την ελεγχόμενη διαχείρισή της ώστε να μπορεί να διατεθεί
με ασφάλεια στο σώμα του ΧΥΤΑ μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα ή ακόμα να
χρησιμοποιηθεί ως υλικό επικάλυψης, επιτυγχάνοντας μείωση του τελικού όγκου διάθεσης (σε
σχέση με την υφιστάμενη διαχείριση). 
Επίσης εφόσον διαθέτει τα κατάλληλα ποιοτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με την
ΚΥΑ80568/4225/1991 θα μπορεί να διατεθεί ως εδαφοβελτιωτικό υλικό σε καλλιέργειες μετά από
έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών (Δνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας). Η εισερχόμενη
ιλύς θα προέρχεται κυρίως από τις ΕΕΛ του νομού Ηρακλείου , καθώς και από βιομηχανικές
εγκαταστάσεις σε μικρότερο βαθμό (10% της αστικής ιλύος). 
Η εν λόγω μονάδα περιλαμβάνει δυο θερμοκήπια εμβαδού λίγο μεγαλύτερου του ενός στρέμματος
το κάθε ένα με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό παρακολούθησης – ελέγχου και λειτουργίας
(ανεμιστήρες, ρομποτικό μηχάνημα ανάδευσης κλπ). Η δυναμικότητα επεξεργασίας των δυο αυτών
θερμοκηπίων θα είναι 4000τ/έτος, η οποία με την χρήση αυτόματης υποβοήθησης από εξωτερική
θερμότητα (αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου) θα μπορεί να ανέλθει στις 10000τ/έτος. Η
εξωτερική θερμότητα που απαιτείται μπορεί να παραχθεί από την μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης
του βιοαερίου.

Το ισοζύγιο μάζας της μονάδας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Παράμετρος
λειτουργίας Μονάδα

Τιμή

(χωρίς εξωτερική
υποβοήθηση)

Τιμή

(με εξωτερική
υποβοήθηση)

Ποσοστό στερεών
εισερχόμενης ιλύος % 20 – 25
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Ποσοστό στερεών
ξηραμένης ιλύος
(%)

% 50 – 70

Συνολική ποσότητα
εισερχόμενης ιλύος
στο ΧΥΤΑ

Τόνοι/έτος
4.000

Τόνοι/μέρα
εργασίας

15

Συνολική
δυναμικότητα
επεξεργασίας 

Τόνοι/έτος 4.000 10.000

Ύψος ιλύος στα
θερμοκήπια cm 10 11

Συνολική ποσότητα
ξηραμένης ιλύος Τόνοι/έτος 1.520 3.800

Απαγόμενη υγρασία Τόνοι/έτος 2.480 6.200

Κύκλοι ξήρανσης
ανά θάλαμο Κύκλοι/έτος 23 33

Κύκλοι ξήρανσης
συνολικά Κύκλοι/έτος 46 66

Χρόνος ξήρανσης Μέρες/κύκλο 15 10

3.Κατάταξη δραστηριότητας 

Η εν λόγω μονάδα στο σύνολο της κατατάσσεται σύμφωνα με την αρ. (24) σχετική Υ.Α στην Α2

κατηγορία. Συγκεκριμένα υπάγεται στην 4η ομάδα με Α/Α: 

(8)που αφορά :Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων

(εργασίες R12,R13,D13,D15) πλην των αναφερομένων στους α/α 8&9, έργα Β .

(14) που αφορά: Υγειονομική ταφή μη επικίνδυνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων

(ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ εργασία D1, D5) εκτός Natura με Π<300000 (Π:Μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού),

έργα Α2. Στην εν λόγω κατηγορία κατατάσσεται και η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής απο βιοαέριο,

σύμφωνα με τα αναφερόμενα -παρατηρήσεις στα έργα της 10ης ομάδας . 
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(23) που αφορά: Μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας

αστικών λυμάτων πόλεων και οικισμών ή υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες

D2,D4,D8,D9,D13,R3,R10,R12), Α2.

4.Χρήση νερού και ενέργειας

α. Χρήση νερού.

Στο έργο είναι χωροθετημένη μία δεξαμενή ύδρευσης – πυρόσβεσης (πλησίον του συνεργείου), η
οποία εξασφαλίζει την ύδρευση του χώρου και των έργων υποδομής, ενώ παράλληλα λειτουργεί και
σαν δεξαμενή πυρόσβεσης. Η δεξαμενή είναι διθάλαμη (ένα διαμέρισμα για την ύδρευση και ένα

για πυρόσβεση) με διαστάσεις 5 x 7 x 2.9 m (ανά διαμέρισμα) και συνολική χωρητικότητα 203 m3.
Η τροφοδοσία των δικτύων ύδρευσης και πυρόσβεσης γίνεται με αντίστοιχα πιεστικά
συγκροτήματα. Το απαιτούμενο νερό έρχεται στο χώρο του έργου με οχήματα-βυτία, με το οποίο
καλύπτονται οι ανάγκες του προσωπικού, η άρδευση του πρασίνου του ΧΥΤΑ και οι δυνητικές

ανάγκες για πυρόσβεση.  Η ετήσια κατανάλωση νερού εκτιμάται σε 1.200m3/έτος.

β. Χρήση ενέργειας 

Το έργο είναι συνδεμένο με το δίκτυο της ΔΕΗ. Με την παροχή ρεύματος από τη ΔΕΗ καλύπτεται
το σύνολο του ΗΜ εξοπλισμού (αντλίες κυττάρων, αναδευτήρες, φυσητήρες, MBR, αντλίες
γεωτρήσεων, SCADA, φωτισμός, πυρσός καύσης κλπ).

Ταυτόχρονα, το έργο διαθέτει και ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) ισχύος 50 KVA με
ενσωματωμένη δεξαμενή καυσίμου για 16ωρη λειτουργία. Με το ΗΖ καλύπτεται ο βασικός ΗΜ
εξοπλισμός του ΧΥΤΑ σε περίπτωση διακοπής της ΔΕΗ (αντλίες κυττάρων, εξωτερικός φωτισμός
κλπ). Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ) εκτιμάται περίπου σε  240.000 kWh/έτος.

5.Δημιουργία αποβλήτων & οχλήσεων

Κατά την διάρκεια κατασκευής των νέων έργων (μονάδας ηλιακής ξήρανσης & νέο κύτταρο ταφής)

συμπεριλαμβανομένης της μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου θα προκύψουν συνήθη

στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών στα οποία συμπεριλαμβάνονται Απόβλητα Εκσκαφών

Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) , απόβλητα του προσωπικού και λιπαντικά έλαια (απο την

χρήση και συντήρηση μηχανημάτων) τα οποία προβλέπεται να διαχειριστούν και να διατεθούν

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ΚΥΑ50910/2003 ,ΚΥΑ36259/2010, Π.Δ82/2004 κλπ). 

Επίσης αναμένεται θόρυβος και εκπομπή καυσαερίων απο την λειτουργία των μηχανημάτων έργων,

τα οποία και δεν αξιολογούνται δεδομένου ότι στο σύνολο τους είναι μικρής κλίμακας,

διαχειρίζονται εύκολα ως μη επικίνδυνα απόβλητα και παροδικά αφού θα εκλείψουν με το πέρας

των εργασιών κατασκευής.
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Κατά την λειτουργία του έργου στο σύνολο του  θα προκύπτουν :

α)Υγρά απόβλητα

Τα υγρά απόβλητα του έργου και η αντίστοιχη διαχείριση που προτείνεται είναι:

Αστικά λύματα από το προσωπικό της μονάδας ,τα οποία μέσω του υφισταμένου δικτύου
αποχέτευσης θα  οδηγούνται στην μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων .

Στραγγίσματα από το σώμα του ΧΥΤΑ 

Ξεπλύματα από τους τροχούς των απορριμματοφόρων κατά την έξοδο τους απο το έργου

Στραγγίσματα-ξεπλύματα που προκύπτουν (σε μικρές ποσότητες) κατά την διαδικασία ξήρανσης
της ιλύος .

Τα προαναφερόμενα στραγγίσματα και ξεπλύματα συλλέγονται με κατάλληλες συλλεκτήριες
διατάξεις και οδηγούνται μέσω σωληνώσεων και αντλιών στην υφιστάμενη Μονάδα Επεξεργασίας
Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) με τελική διάθεση στο σώμα του ΧΥΤΑ (με ανακυκλοφορία). Επιπρόσθετα
θα λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την διαχείριση και τον έλεγχο -παρακολούθηση
των ομβρίων & επιφανειακών υδάτων, με την κατασκευή κατάλληλων τάφρων ,φρεατίων και
λοιπών έργων, ώστε τα εν λόγω ύδατα να μην εισέρχονται στις εγκαταστάσεις και να
αναμειγνύονται με τα απόβλητα. 

Επίσης προβλέπεται κατάλληλη μόνωση- στεγάνωση του νέου κυττάρου ώστε να αποφευχθεί η
διείσδυση των παραγόμενων στραγγισμάτων στα υπόγεια ύδατα .   

β)Στερεά απόβλητα

Στερεά αστικά απόβλητα απο το προσωπικό της μονάδας τα οποία συλλέγονται σε κατάλληλες

διατάξεις- κάδους και οδηγούνται στο ΧΥΤΑ μαζί με τα εισερχόμενα απόβλητα. 

γ)Αέριες εκπομπές 

Οι εν λόγω εκπομπές συμπεριλαμβάνουν τις οσμές και την σκόνη, οι οποίες προέρχονται από τη

λειτουργία του ΧΥΤΑ. Οι παραπάνω εκπομπές προβλέπεται να αντιμετωπιστούν ορθολογικά με την

εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών & μέσων όπως π.χ την καθημερινή συμπίεση και χωματοκάλυψη

των εισερχομένων απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ , την ελεγχόμενη διαχείριση της ιλύος σε κλειστούς

χώρους (θερμοκήπια) με κατάλληλες διατάξεις απόσμησης (π.χ εξαναγκασμένος αερισμός κλπ) ,την

τσιμεντόστρωση- ασφαλτόστρωση των χώρων κίνησης των οχημάτων ,την περιμετρική

δενδροφύτευση κλπ. Επιπρόσθετα στις αέριες εκπομπές συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή βιοαερίου

(απο τα απόβλητα που έχουν διατεθεί), για την ορθολογική διαχείριση του οποίου προβλέπεται η

λειτουργία πυρσού καύσης καθώς και η υλοποίηση μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης του,

παράγοντας ηλεκτρική & θερμική ενέργεια .

δ)Θόρυβος
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Αναμένεται θόρυβος απο την λειτουργία των οχημάτων όπως π.χ του φορτωτή, του συμπιεστή
απορριμμάτων και την λειτουργία μηχανημάτων όπως του τεμαχιστή των Μηχανών Εσωτερικής
Καύσης (ΜΕΚ) στην μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου κλπ, για τα οποία δεδομένου ότι
θα τηρούνται σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί θορύβου ,δεν αναμένονται
σημαντικές επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της άμεσης και ευρύτερης περιοχής .

5.Περιβάλλον Περιοχής

 

Το γήπεδο του έργου βρίσκεται εκτός τοπίου φυσικού κάλους, εκτός καταφυγίου άγριας ζωής και
εκτός λοιπών προστατευόμενων περιοχών (π.χ  Natura 2000, βιότοπων,υγρότοπων κλπ). 
Επίσης για το γήπεδο του έργου δεν υπάρχει θεσμοθετημένος χωροταξικός σχεδιασμός (ΓΠΣ,
ΣΧΟΑΑΠ, ΖΟΕ κλπ) απ τον οποίο να μην προβλέπεται η χρήση του εν λόγω έργου.

Τέλος ο ισχύων ΠΕΣΔΑΚ όπως προαναφέρθηκε σχετικά με το εν λόγω έργο στο σύνολο του
προβλέπει:
α)Την συνέχιση λειτουργία των υφισταμένων αδειοδοτημένων ΧΥΤ όπως του εξεταζόμενου για το
μεταβατικό στάδιο- τρέχον χρονικό διάστημα, με μικρές επεμβάσεις επέκτασης και αναβάθμισης
τους για την ασφαλή διάθεση των αποβλήτων έως την υλοποίηση των νέων έργων διαχείρισης του
τελικού σταδίου. Ειδικά ο εν λόγω ΧΥΤΑ εμπίπτει στην 4η & 5η Διαχειριστική Ενότητα όπου
καλείται να εξυπηρετεί τις Δημοτικές Ενότητες: Ηρακλείου , Νέας Αλικαρνασσού, Αγίας
Βαρβάρας, Γόρτυνας, Κόφινα, Ρούβα, Γοργολαίνη, Παλιανής, Γαζίου, Κρουσώνα, Τυλίσου, Ζαρού,
Μοιρών &  Τυμπακίου.   

β)Αναφορικά με την ιλύ προβλέπει την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων στις ΕΕΛ και την
προώθηση της αξιοποίησης της με αντίστοιχη μείωση του ποσοστού τελικής διάθεσης σε ΧΥΤΑ. 

γ)Αναφορικά με τα απόβλητα της εναλλακτικής διαχείρισης όπως τα ΑΗΗΕ & τα ελαστικά που
διαχειρίζονται στο έργο, μετά την τοποθέτηση τεμαχιστή ογκωδών αντικειμένων, προβλέπει να
αυξηθούν τα σημεία συλλογής προκειμένου να υπάρξει σημαντική πρόοδος στη συλλογή των εν
λόγω απόβλητων. 

Αναλυτική περιγραφή του έργου όπως τροποποιείται με τα νέα έργα , περιέχεται στον φάκελο της
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου (κείμενο &σχέδια ) που συνοδεύει την παρούσα
απόφαση.

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Γενικές αρχές :
1.1) Οι παρακάτω όροι οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρηση τους αφορούν :

 Τον κύριο του έργου ο οποίος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση τους.
 Τις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου υπηρεσίες και φορείς
 Τις αρμόδιες υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου συμπεριλαμβανομένου και του

Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) των νομών, οι οποίες οφείλουν να
ελέγχουν την πιστή τήρησή τους.

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

1.2) Η εγκατάσταση θα δέχεται:
Τα απόβλητα που ανήκουν στο κεφ. 20 του ΕΚΑ όπως αναφέρονται παρακάτω ,καθώς και τα
προσομοιάζοντα στα δημοτικά απόβλητα (π.χ απόβλητα από την κατεργασία ξύλου κλπ)
εξαιρουμένων όσων αποβλήτων εμπίπτουν στην ΚΥΑ13588/2006 «περί επικίνδυνων αποβλήτων» .
Κωδικοί αποβλήτων κατά ΕΚΑ που γίνονται δεκτά στην εγκατάσταση:

200101χαρτία και χαρτόνια
200102 γυαλιά
200108 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης
200110 ρούχα
200111 υφάσματα
200132 φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 200131
200134 μπαταρίες & συσσωρευτές άλλα απο τα αναφερόμενα στο σημείο 200133
200136 απορριπτόμενος ηλεκτρικός & ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον
αναφερόμενο στα σημεία 200121,200123 & 200135.
200138 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνεται στο σημείο 200137
200139 πλαστικά
200140 μέταλλα
200141 απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων
200199 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως
200201 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
200202 χώματα και πέτρες
200203 άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
200301 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα
200302 απόβλητα από αγορές 
200303 υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων
200304 λάσπη σηπτικής δεξαμενής
200306 απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων
200307 ογκώδη απόβλητα
200399 δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

Επιπλέον η εγκατάσταση θα δέχεται :
 Απόβλητα βιολογικών καθαρισμών με κωδικό ΕΚΑ190805 «λάσπες από την επεξεργασία

αστικών λυμάτων» ,τα οποία θα οδηγούνται για επεξεργασία στην μονάδα ξήρανσης ιλύος. 
 Λάσπες προερχόμενες απο βιομηχανικές εγκαταστάσεις με κωδικό ΕΚΑ: 020201 «λάσπες

απο πλύση και καθαρισμό », 020204«λάσπες απο επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής» &
190812«λάσπες απο την βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 190811*». Οι εν λόγω λάσπες θα εισέρχονται για
διαχείριση εφόσον προηγηθεί κατάλληλος έλεγχος  και εφόσον δεν υπερβαίνουν το 10% της
εισερχόμενης ποσότητας αστικής ιλύος (1900805).

Σε κάθε περίπτωση με ευθύνη του φορέα λειτουργίας θα παραλαμβάνονται τα προαναφερόμενα
απόβλητα για τα οποία θα δίδεται ειδική μέριμνα όσο αφορά την διαχείριση τους (προσωρινή
αποθήκευση, επεξεργασία & τελική διάθεση τους κλπ).
Στην περίπτωση που εντός των εισερχομένων αποβλήτων υπάρχουν και απόβλητα που εμπίπτουν
στην εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων αποβλήτων, όπως Ηλεκτρικές
Στήλες/ Συσσωρευτές (ΗΣ/Σ), Απόβλητα Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ),
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μεταχειρισμένα ελαστικά κλπ θα διαχειρίζονται σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και
συγκεκριμένα κατόπιν διαλογής τους θα αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο-
κατάλληλους κάδους συλλογής και θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες για την παραπέρα
διαχείρισή τους (ανακύκλωση –αξιοποίηση κλπ).  

1.3) Κάθε προσωρινή διακοπή λειτουργίας του έργου για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από ένα (1)
μήνα και κάθε προτεινόμενη αλλαγή στη μέθοδο διαχείρισης των αποβλήτων να γνωστοποιείται
στην υπηρεσία μας και στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης. Ειδικά για
την διακοπή της λειτουργίας του ΧΥΤΑ για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από ένα (1)  μήνα, να
πραγματοποιείται ενδιάμεση στρώση επικάλυψης των απορριμμάτων απο εδαφικό υλικό πάχους
τουλάχιστον 50cm. 

1.4) Να επιδιώκεται η ελάχιστη οπτική ρύπανση και αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου με την
κατάλληλη διαμόρφωση και προσαρμογή των εν λόγω παρεμβάσεων  στο φυσικό ανάγλυφο της
περιοχής. 

1.5) Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η διάταξη των εν λόγω παρεμβάσεων με τα συνοδά έργα
υποδομής στο γήπεδο να είναι τέτοια που να επιτρέπεται η δημιουργία χώρων πρασίνου που
λειτουργικά και αισθητικά θα προσδίδουν στο έργο ενιαία διάσταση.

1.6) Να τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και πυρόσβεσης σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις σε όλα τα τμήματα και εγκαταστάσεις τους γηπέδου (υφιστάμενα και
νέα). Για την προστασία των κτιριακών εγκαταστάσεων από κεραυνούς να λειτουργούν οι
εγκαταστάσεις γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας.

1.7)Να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω αστοχίας του έργου ή
αυτανάφλεξης ποσοτήτων βιοαερίου μη δυνάμενων να διαφύγουν, όπως εγκατάστασης συστήματος
επιτήρησης εκρηκτικών συγκεντρώσεων ,τήρησης κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων, διάνοιξη
τάφρων οι οποίοι θα πληρωθούν με αμμοχάλικο, και θα τοποθετηθούν πολυμερή υλικά περιμετρικά
των υφισταμένων και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για προστασία από τυχόν μετανάστευση του
βιοαέριου κλπ.

1.8) Πριν την έναρξη κατασκευής των νέων έργων  να διασφαλιστεί: 

 Η ομαλή λειτουργία και παρακολούθηση-συντήρηση του υφισταμένου έργου στο σύνολο
του, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις ρύπανσης και υποβάθμισης του
περιβάλλοντος από ενδεχόμενη κακή λειτουργία ή αστοχία του υφιστάμενου όπως θα
συνεχίσει να λειτουργεί με την υλοποίηση των νέων έργων.

 Ότι δεν υπάρχουν επιφανειακές απορροές και ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων
υδάτων της περιοχής, με την πραγματοποίηση κατάλληλων δειγματοληψιών και αναλύσεων,
οι οποίες να αρχειοθετηθούν με μέριμνα του φορέα λειτουργίας του έργου.

 Η ασφαλής κατασκευή των νέων έργων-υποδομών και η λειτουργία του έργου στο σύνολο
του με τις κατάλληλες γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες (π.χ. γεωλογική, στατική κλπ),
λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο που δομούνται τα κύτταρα ταφής (υφιστάμενα και νέο) και
τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών .

1.9)Να ληφθεί μέριμνα από τον φορέα διαχείρισης του έργου, εφαρμόζοντας δράσεις όπως
προγράμματα ενημέρωσης, προγράμματα διαλογής στην πηγή κλπ ώστε να ελαχιστοποιηθεί η
ποσότητα αποβλήτων που οδηγείται για ταφή αυξάνοντας το ποσοστό ανακύκλωσης στους μπλε
κάδους που ήδη υπάρχουν στην περιοχή που εξυπηρετεί. 
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Στα πλαίσια αυτά θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν δράσεις (π.χ συνεργασία με τους Δήμους)
προκειμένου να εισέρχονται στο έργο πράσινα απόβλητα (π.χ κλαδέματα κοινοχρήστων χώρων) τα
οποία σε συνδιαχείριση με την αποξηραμένη ιλύ και εφόσον εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία
(Δνση Γεωργίας) το τελικό υλικό να χρησιμοποιηθεί ως  εδαφοβελτιωτικό υλικό καλλιεργειών.  

1.10) Καθόλη την διάρκεια συνέχισης λειτουργίας του υφιστάμενου έργου όπως τροποποιείται και
εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση να διατηρείται ο χώρος εντός και εκτός του γηπέδου
καθαρός ,απαλλαγμένος  από απόβλητα (πλαστικές σακούλες κλπ) που τυχόν διασκορπίζονται.  

1.12) Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλίζονται από τον
κύριο του έργου κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για την προστασία του
περιβάλλοντος.

1.13) Να οριστεί από το φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του έργου, Υπεύθυνος παρακολούθησης
& εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων   που καθορίζονται με την παρούσα Απόφαση. 

2. Περιβαλλοντικοί Όροι κατά τη φάση κατασκευής και εγκατάστασης

2.1 Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες:
1. Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ. Η.Π.
14122/549/Ε.103 (Φ.Ε.Κ. 488B/30-03-2011) και με Αριθμ. Η.Π.22306/1075/Ε103 (Φ.Ε.Κ.
920B/08-06-2007) και το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.)1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/06-10-81).
2. Υγρά απόβλητα: όπως καθορίζονται στις οικείες Νομαρχιακές ή Περιφερειακές Αποφάσεις.

2.2 Οριακές τιμές εκπομπής θορύβου και δονήσεων:
1. Οι οριακές τιμές εκπομπής στο περιβάλλον κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος
από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (εργοτάξιο) να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα
στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθμό37393/2028/2003 (Φ.Ε.Κ. 1418Β/01-10-2003)
«Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε
εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε με την με Η.Π. 9272/471/2007 Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Κ.Υ.Α.)(Φ.Ε.Κ. 286Β/02-03-2007).
2. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός να φέρει έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή της στάθμης
του εκπεμπόμενου θορύβου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθμό
69001/1921/1988 (Φ.Ε.Κ. 18-10-1988) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των
πυρογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών».
3. Η μέση ενεργειακή στάθμη του θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων θα πρέπει να είναι
μικρότερη ή ίση των 55 dB(A) του δείκτη Leq/12ωρο.

2.3 Λοιποί όροι
1. Η εναπόθεση σε σωρούς των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου του
θέματος και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου να πραγματοποιείται από το ελάχιστο δυνατό
ύψος .
2. Να γίνεται διαβροχή όταν και όπου απαιτείται στις περιοχές εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών
για την  ελαχιστοποίηση της ρύπανση απο την εκπομπή σκόνης .
3. Τα φορτηγά οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των υλικών να είναι κατάλληλα
καλυμμένα (να χρησιμοποιούνται σκέπαστρα που θα καλύπτουν τα μεταφερόμενα υλικά), και να
περιορίζεται κατά τον δυνατό διέλευσή τους, ειδικά των γεμάτων με υλικά, μέσα από οικισμούς.
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4. Τα μηχανήματα και τα εργοταξιακά οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου
του θέματος να είναι άριστα συντηρημένα.
5. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εργοταξίου να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες για χρήση
από το προσωπικό, ή να γίνει χρήση των υφισταμένων χώρων υγιεινής του ΧΥΤΑ. Σε κάθε
περίπτωση η επεξεργασία ή/και διάθεση των λυμάτων που προκύπτουν να γίνεται σύμφωνα με τις
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
6. Τα νερά έκπλυσης των μηχανημάτων, που θα χρησιμοποιούνται στις εργασίες κατασκευής του
έργου του θέματος, μπορούν να διατεθούν στο έδαφος μόνο εφόσον φέρουν υλικά που προέρχονται
από το έδαφος της έκτασης όπου κατασκευάζεται το έργο του θέματος. Σε αντίθετη περίπτωση να
περιοριστούν οι πλύσεις στις απολύτως απαραίτητες και τα υγρά πλύσης που θα προκύπτουν να
διατίθενται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, εφόσον περιέχουν συστατικά που απαιτούν ιδιαίτερη
διαχείριση, ή να διατίθενται σε εγκεκριμένους χώρους όπως της υφισταμένης ΜΕΣ, σύμφωνα με τις
συστάσεις και την άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας.
7. Ο καθαρισμός των οχημάτων μεταφοράς του ετοίμου σκυροδέματος να γίνεται υποχρεωτικά στο
χώρο παραγωγής και προμήθειας του και όχι σε χώρο του εργοταξίου του έργου.
8. Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου να
αποφεύγονται εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά
την κατασκευή του έργου του θέματος στον χώρο της κατασκευής του.
9. Πριν την κατασκευή του νέου κύτταρου ΧΥΤΑ να γίνουν τα κατάλληλα έργα διαμόρφωσης του
πυθμένα και των πρανών. Στα έργα αυτά να συμπεριληφθούν οι εργασίες αποξήλωσης των
υφισταμένων φρεατίων -κεφαλών του βιοαερίου και να αντικατασταθούν με αντίστοιχα έργα
ασφαλούς απαγωγής και μεταφοράς του στον υποσταθμό συλλογής του για την περαιτέρω
διαχείριση του. Επιπρόσθετα να αποξηλωθούν οι στρώσεις φυτοχώματος, αποστράγγισης,
γεωυφάσματος & γεωμεμβράνης που εφαρμόστηκαν κατά την αποκατάσταση του ΧΔΑ. 
Να επανατοποθετηθεί γεωύφασμα διαχωρισμού ελαχίστου βάρους 300gr/m2 για την προστασία της
στρώσης εκτόνωσης βιοαερίου απο εμφράξεις και θα ακολουθήσει η στρώση στεγάνωσης- μόνωσης
όπως αναφέρεται παρακάτω στην παρ.3.4 1 . Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μη συμμετρικότητα
σε πιθανές καταπτώσεις του υποβάθρου αλλά και για να αυξηθεί η φέρουσα ικανότητα έδρασης του
νέου κυττάρου είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ειδικού γεωπλέγματος απο πολυπροπυλένιο ή
πολυαιθυλένιο . Το γεώπλεγμα αυτό να αντέχει τις διαβρωτικές ιδιότητες των απορριμμάτων και να
μην είναι βιοδιασπώμενο. Να τοποθετηθεί στο μέσον αργιλικής στρώσης στεγάνωσης πάχους 25cm
εκατέρωθεν, εφόσον χρησιμοποιούνται συνθετικά υλικά στεγάνωσης. Πάνω από την στρώση αυτή
και πριν την συνθετική στεγανωτική στρώση (γεωμεμβράνη) να τοποθετηθεί γεωσυνθετικός
φραγμός (π.χ μπετονίτης GCL) κατάλληλου πάχους . Η διαμόρφωση του πυθμένα να γίνει έτσι
ώστε να είναι δυνατή η συλλογή των στραγγισμάτων και η κατάληξή τους σε φρεάτια συλλογής
ακόμη και σε περίπτωση αστοχίας των αγωγών συλλογής των στραγγισμάτων.
10. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εργασιών του εργοταξίου να
διαχειριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό 50910/2727/2003 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1909Β/22-
12-2003), δηλαδή να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να
αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες
έως ότου διατεθούν .
11. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. υλικά συσκευασίας) που θα προκύπτουν κατά τη
λειτουργία του εργοταξίου να συλλέγονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και να διαχειρίζονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001. Η προσωρινή τους αποθήκευση να γίνεται σε
απομονωμένο χώρο με εύκολη πρόσβαση φόρτωσης τους και μακριά από το χώρο λειτουργίας του
(κινήσεις προσωπικού, φόρτωση – εκφόρτωση υλικών) και να διατίθενται σε εταιρεία που διαθέτει
σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 
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12. Τα αστικά, στερεά απόβλητα, απορρίμματα, και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα απόβλητα που δεν
ανήκουν στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν από τη λειτουργία του
εργοταξίου να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων ώστε να οδηγηθούν στο ΧΥΤΑ .
13. Τα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης του
έργου του θέματος, και επομένως θα περισσεύουν, να διατεθούν ως υλικό επικάλυψης των
απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ. Προς τούτο να αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλο χώρο ώστε να
μην εμποδίζεται και να μην επηρεάζεται η ομαλή ροή των επιφανειακών υδάτων- ομβρίων.
14. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή
δημόσιους χώρους.
15. Η διαχείριση των αποβλήτων που ανήκουν στη κατηγορία των ειδικών ρευμάτων να γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001 (Φ.Ε.Κ. 179Α) και των αντίστοιχων Προεδρικών
Διαταγμάτων και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α.) [ελαστικά: Π.Δ. 109/2004 (Φ.Ε.Κ.
75Α/05-03-2004), μεταχειρισμένοι συσσωρευτές: Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ.
1625Β/11-10-2010), απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού:
23615/651/Ε.103/2014(ΦΕΚ1184/Β/2014)και απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις: Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1312Β/24-08-2010)].
16. Να τηρούνται οι διατάξεις των με Αρ. Η.Π. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909Β/22-12-2003) και
13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383Β/28-3-2006) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων(Κ.Υ.Α.) αναλόγως της
φύσης και επικινδυνότητας των παραγόμενων αποβλήτων.
17. Για οποιαδήποτε επί μέρους δραστηριότητα ή εγκατάσταση, απαραίτητη για την κατασκευή και
λειτουργία του έργου, θα πρέπει να έχουν ήδη χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη
νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
18. Δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη κατασκευής των έργων να ειδοποιηθούν εγγράφως οι
αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες και οι εργασίες για την κατασκευή του έργου να γίνουν από την
εποπτεία των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων και σύμφωνα με τις υποδείξεις τους. Σε περίπτωση
εντοπισμού αρχαιοτήτων ή σπηλαίου ή άλλου γεωλογικού εγκοίλου , οι εργασίες θα διακοπούν ώστε
να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω
πορεία του έργου μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η
δαπάνη της ενδεχόμενης ανασκαφής, συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής του απαραίτητου
επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και το κόστος συντήρησης, μελέτης και
δημοσίευσης των ευρημάτων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 37
του Ν. 3028/02 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
19. Κάθε τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής (π.χ του δρόμου πρόσβασης για
τις ανάγκες της κυκλοφοριακής σύνδεσης) να γίνεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και
Φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του.
20. Σε περίπτωση ρύπανσης των δρόμων πρόσβασης στην περιοχή του έργου από τις διελεύσεις των
οχημάτων θα πρέπει να καθαρίζονται άμεσα με ευθύνη του Φορέα υλοποίησης του έργου.
21. Για την πρόληψη της ρύπανσης των οδών πρόσβασης στη θέση εγκατάστασης του έργου να
γίνεται υποχρεωτικός ο καθαρισμός των τροχών των οχημάτων πριν την έξοδο τους από το
εργοτάξιο. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για όλα τα οχήματα (π.χ απορριμματοφόρα) που θα
εξέρχονται απο το έργο κατά την διάρκεια λειτουργίας.  
22. Κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών, να συμπεριληφθούν, κατά περίπτωση και
όπου κριθεί σκόπιμο, εργασίες φύτευσης.
23. Τυχόν αφαιρούμενη φυτική γη από την περιοχή επέμβασης να διαφυλαχθεί κατάλληλα έτσι ώστε
να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες διαμόρφωσης και αποκατάστασης των κυττάρων ταφής και
γενικότερα  του περιβάλλοντος χώρου.
24. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά να λαμβάνονται αποκλειστικά από νομίμως
λειτουργούντα λατομεία και μονάδες σκυροδέματος.
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25. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη υλικών από κοίτες ποταμών ή
χειμάρρων για υλικά που πιθανόν απαιτηθούν για την κατασκευή αλλά και λειτουργία του έργου.
26.Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες, προκειμένου
να κατασκευασθεί το έργο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης και τυχόν ειδικούς
περιορισμούς και όρους που τίθενται από ειδικές διατάξεις.
27. Δεν επιτρέπονται εκσκαφές με σκοπό να εξασφαλιστεί υλικό για ανάγκες πέραν αυτών που
απαιτούνται για την κατασκευή και λειτουργία του έργου .
28. Απαγορεύονται κάθε είδους εκβραχισμοί και αλλοιώσεις της μορφολογίας του φυσικού
ανάγλυφου της περιοχής χωρίς σχετική άδεια και τεκμηρίωση της σκοπιμότητας.
29. Να εκτελεστούν όλα τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα (π.χ οχετοί ,τάφροι κλπ) καθώς και τα
απαραίτητα μέτρα ανάσχεσης των φαινομένων διάβρωσης του εδάφους, ώστε τα επιφανειακά
όμβρια ύδατα να μην εισέρχονται στους χώρους διαχείρισης των εισερχόμενων αποβλήτων
αναμειγνύοντας με αυτά, αλλά να οδηγούνται με ασφάλεια εκτός του έργου στον φυσικό τους
αποδέκτη κατάντι του ΧΥΤΑ . Στα πλαίσια αυτά αλλά και για λόγους ασφάλειας η αντιπλημμυρική
τάφρος, εντός και εκτός λεκάνης ταφής, να διαστασιολογηθεί ώστε να καλύπτει την μέγιστη
βροχόπτωση με περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον 20ετίας, λαμβάνοντας υπόψη και τα έντονα
πλημυρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Η κλίση της να ανταποκρίνεται στις υδραυλικές
απαιτήσεις του χώρου κι η μέγιστη ταχύτητα ροής να μην ξεπερνά το 1,5m/sec (σε περίπτωση
επενδυτής τάφρου). 
30. Ο χρονικός προγραμματισμός του έργου να είναι τέτοιος ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατό
χωματουργικές εργασίες σε περιόδους υψηλών βροχοπτώσεων.
31. Σε κάθε περίπτωση (κατασκευής των νέων έργων και λειτουργίας του έργου στο σύνολο του) τις
χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθούν αντιδιαβρωτικά έργα που θα εμποδίζουν την
απώλεια εδάφους και την δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμη αναπτυχθεί επαρκής
βλάστηση.
32. Τα προϊόντα των εκσκαφών να διαχειρίζονται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την με αριθμό
36259/1757/Ε103/2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010) με τίτλο
«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις»
33. Η έκταση που θα καταλαμβάνει το εργοτάξιο να είναι η μικρότερη δυνατή και να τηρούνται οι
σχετικές νομοθετικές διατάξεις για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του.
34. Οι χώροι του εργοταξίου θα πρέπει να παραμένουν καθαροί και να μην υπάρχουν διάσπαρτα
απόβλητα ή/και άχρηστα υλικά.
35. Η οργάνωση του εργοταξίου να πραγματοποιηθεί εντός της έκτασης υλοποίησης του έργου του
θέματος.
36. Η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει τα όριο που αναφέρονται στις παραγράφους 2 & 3του
υποκεφ.2.2 του κεφ.Β της παρούσας Απόφασης.
37. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια, που, τυχόν, προκύπτουν από την συντήρηση των μηχανημάτων
του εργοταξίου, και άλλα ελαιώδη υλικά, να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα
(Π.Δ.) 82/2004 (Φ.Ε.Κ. 64Α/02-03-2004) (συλλογή για ανακύκλωση από ειδικά αδειοδοτημένες
εταιρίες). Να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, που θα
πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, και να δίνονται σε ειδικά
αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής οι οποίες θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια για την
διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων . Τα παραπάνω υλικά να καταγράφονται σε ειδικά βιβλία. 
Στα ίδια βιβλία να καταγράφεται και η διαδικασία διακίνηση τους (παραλήπτης,ημερομηνία,
ποσότητα, προορισμός). Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και λιπαντικών
στο έδαφος, στα επιφανειακά ή υπόγεια νερά ή στο σύστημα αποχέτευσης.
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38. Τυχόν διαρροές καυσίμων ή ελαίων να αντιμετωπίζονται άμεσα με χρήση προσροφητικών
υλικών, όπως άμμου, ροκανιδιού ή και ειδικού γεωυφάσματος, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος
ρύπανσης των επιφανειακών στρωμάτων του εδάφους ή των απορροών όμβριων.
39. Το εργοτάξιο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ικανοποιητικές ποσότητες προσροφητικών
υλικών.
40. Τα ρυπασμένα προσροφητικά υλικά με πετρελαιοειδή ή λιπαντικά από τυχόν διαρροές ή
εργασίες συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και η
διαχείριση τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στα επικίνδυνα
απόβλητα.
41. Απαγορεύεται η καύση των χρησιμοποιημένων ελαίων, πλαστικών, ελαστικών και στερεών
αποβλήτων τόσο σε ανοικτό – υπαίθριο (ανοιχτές εστίες καύσης) όσο και σε κλειστό – στεγασμένο
χώρο [Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) 10315/93 (Φ.Ε.Κ. 369Β/24-05-1993) 11535/93
(Φ.Ε.Κ. 328Β/06-05-1993)].
42. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή του έργου του θέματος για την
αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεως πυρκαγιάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου.
43. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων ή των
επισκεπτών της περιοχής του έργου.
44. Να τοποθετηθεί περιμετρικά των εγκαταστάσεων του εργοταξίου και γενικά του έργου,
κατάλληλη περίφραξη που να απαγορεύει την είσοδο του κοινού.
45. Να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες των πιθανών κινδύνων και να υπάρχει φωτεινή
σήμανση (κατά τις βραδινές κυρίως ώρες) ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.
46. Να πραγματοποιηθεί φύτευση του γηπέδου με κατάλληλα φυτά της περιοχής (θάμνοι ή δένδρα),
πυκνόφυλλα και ικανού ύψους ώστε να περιορίζεται η οπτική ρύπανση και να εμποδίζεται κατά το
δυνατόν η διασπορά σκόνης και οσμών κατά την κατασκευή λειτουργία του έργου στο σύνολό του. 

47. Το μόνιμο εσωτερικό δίκτυο των εγκαταστάσεων να επανεξεταστεί ώστε να υπάρχει δυνατότητα
προσέγγισης όλων των υποδομών και να είναι επαρκών διαστάσεων , ασφαλτοστρωμένο με τάφρους
συλλογής όμβριων και επιφανειακών υδάτων και να φέρει την σχετική σηματοδότηση . Επίσης με
ευθύνη του φορέα του έργου να συντηρείται ώστε να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση .

48. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης του έργου του θέματος να
απομακρυνθούν όλες οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις .
49. Ο φορέας  του έργου φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή  ζημιά που θα προκληθεί σε τρίτους.
50. Ο φορέας του έργου οφείλει να διευκολύνει, σε κάθε περίπτωση που του ζητηθεί, την
πραγματοποίηση ελέγχων και μετρήσεων στην εν λόγω εγκατάσταση από αρμόδια ή
εξουσιοδοτημένα Όργανα.

3. Περιβαλλοντικοί Όροι κατά τη λειτουργία

3.1 Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες:
1.Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ. Η.Π.
14122/549/Ε.103 (Φ.Ε.Κ. 488B/30-03-2011) και με Αριθμ. Η.Π.22306/1075/Ε103 (Φ.Ε.Κ.
920B/08-06-2007) και το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ.1180/81(Φ.Ε.Κ. 293Α/06-10-81).Για τις
σημειακές εκπομπές στερεών εν αιωρήσει (σκόνη) ισχύει το όριο των 100 mg/m3 (άρθ. 2, παρ. δ  ́
του Π.Δ. 1180/1981). 
2.Υγρά απόβλητα: Όσον αφορά στα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης ή διάθεσης σε αποδέκτη ισχύουν η
ΚΥΑ145116/2011(ΦΕΚ354/Β/2011) όπως έχει τροποποιηθεί καθώς η
ΚΥΑ5673/400/1997(ΦΕΚ192/Β/97) και οι οικείες Νομαρχιακές Αποφάσεις.  
3.2 Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων:
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1. Η Στάθμη του θορύβου που εκπέμπεται από τη λειτουργία των μηχανημάτων του έργου του
θέματος να μην υπερβαίνει τα 55 dΒ(Α), μετρούμενη στα όρια πρόσβασης του κοινού [Προεδρικό
Διάταγμα (Π.Δ.) 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/06-10-1981)].
2. Οι πηγές θορύβου (π.χ του Η/Ζ, των ΜΕΚ κλπ) θα πρέπει να είναι άριστα ηχομονωμένες και με
κατάλληλη έδραση ώστε να απορροφούνται οι κραδασμοί και ο θόρυβος.

3.3 Λοιποί όροι
1. Η παρούσα ΑΕΠΟ χορηγείται με προκαθορισμένο σενάριο εισερχομένων αποβλήτων-
όπως αναφέρεται στο Κεφ. Β Υποκεφάλαιο 1 παρ.1.2 της παρούσας .Τα εν λόγω αστικά
απόβλητα να προέρχονται απο τις Δημοτικές Ενότητες Ηρακλείου ,Νέας Αλικαρνασσού,
Αγίας Βαρβάρας, Γόρτυνας, Κόφινα, Ρούβα, Γοργολαίνη, Παλιανής, Γαζίου, Κρουσώνα,
Τυλίσου, Ζαρού, Μοιρών & Τυμπακίου όπως ορίζει ο ΠΕΣΔΑΚ . Ειδικά για την
εξυπηρέτηση της 4ης Δ.Ε στην οποία υπάγονται οι Δ.Ε Ηρακλείου & Νέας Αλικαρνασσού στο
ΧΥΤΑ να εισέρχονται τα αστικά απόβλητα κατόπιν προεπεξεργασίας στην υφιστάμενη
μονάδα βιοξήρανσης που λειτουργεί στην Νέα Αλικαρνασσό. 

2.Ο φορέας του έργου υποχρεούται να συνεργάζεται με τις Δ.Ε που εξυπηρετεί παρέχοντας
όλες τις πληροφορίες και οδηγίες για την απρόσκοπτη εξέλιξη της διαδικασίας συλλογής-
μεταφοράς- επεξεργασίας -τελικής διάθεσης. Στα πλαίσια αυτά τα μέσα συλλογής και μεταφοράς
των εν λόγω αποβλήτων να πληρούν τις προδιαγραφές της ΚΥΑ114218/1997(ΦΕΚ1016/Β/1997) .
Σε κάθε περίπτωση τα εν λόγω απόβλητα θα πρέπει κατά την μεταφορά τους να συνοδεύονται απο
σχετικά παραστατικά (έντυπα παρακολούθησης) και να οδηγούνται στο έργο απο αδειοδοτημένη
εταιρεία συλλογής μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων , στην άδεια της οποίας θα
πρέπει να περιλαμβάνονται οι εν λόγω κωδικοί αποβλήτων (κατά ΕΚΑ). Κατά την παραλαβή τους
στην εγκατάσταση πέραν του ελέγχου των παραπάνω παραστατικών να γίνεται έλεγχος της
προέλευσης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών, και στην συνέχεια να οδηγούνται για τελική
διάθεση, αφού ελεγχθεί και η ποσότητα τους διερχόμενα πρώτα από την υφιστάμενη
γεφυροπλάστιγγα του ΧΥΤΑ.
3. Τα ογκώδη απόβλητα να εισέρχονται για διαχείριση στον τεμαχιστή και στην συνέχεια εφόσον
δεν μπορούν να διατεθούν για ανακύκλωση να οδηγούνται στο ΧΥΤΑ. 
4. Τα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία τού έργου στο σύνολο
του να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό 50910/2727/2003Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.
1909Β/22-12-2003) όπως ισχύει , δηλαδή να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε
αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό
κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα μη αξιοποιήσιμα να οδηγούνται για υγειονομική ταφή ενώ
τυχόν αξιοποιήσιμα ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ μέταλλα , χαρτί, πλαστικά, κλπ που παραδίδονται
στο έργο ή προκύπτουν απο την λειτουργία του) να μην οδηγούνται για υγειονομική ταφή αλλά να
αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλους χώρους έως ότου παραδοθούν σε αδειοδοτημένες
εταιρείες συλλογής μεταφοράς των εν λόγω αποβλήτων, προκειμένου να προωθηθούν για
ανακύκλωση.
5. Τα μεταχειρισμένα έλαια που προκύπτουν απο την λειτουργία στο σύνολό του μηχανολογικού
εξοπλισμού και της συντήρησής του να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2004
(ΦΕΚ 64Α/2004) (συλλογή για ανακύκλωση από ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες). Να συλλέγονται
και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, που θα πρέπει να φυλάσσονται σε
κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, και να δίνονται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής οι
οποίες θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια για την διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων.
Τα παραπάνω υλικά να καταγράφονται σε ειδικά βιβλία. Στα ίδια βιβλία να καταγράφεται και η
διαδικασία διακίνηση τους (παραλήπτης, ημερομηνία, ποσότητα, προορισμός). Απαγορεύεται η
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απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και λιπαντικών στο έδαφος, στα επιφανειακά ή υπόγεια
νερά ή στο σύστημα αποχέτευσης.
6. Η διαχείριση των αποβλήτων που εισέρχονται στο έργο και ανήκουν στη κατηγορία των ειδικών
ρευμάτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001 (Φ.Ε.Κ. 179Α) και των
αντίστοιχων Προεδρικών Διαταγμάτων και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α.) [ελαστικά:
Π.Δ. 109/2004 (Φ.Ε.Κ. 75Α/05-03-2004), μεταχειρισμένοι συσσωρευτές:Κ.Υ.Α.
41624/2057/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1625Β/11-10-2010), απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού:23615/651/Ε.103/2014(ΦΕΚ1184/Β/2014) και απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές
και κατεδαφίσεις: Κ.Υ.Α.36259/1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1312Β/24-08-2010)].
7. Για τυχόν επικίνδυνα απόβλητα προκύψουν κατά την λειτουργία του έργου να διαχειριστούν
κατάλληλα ώστε να τηρούνται οι διατάξεις της αρ. 13588/725/2006(Φ.Ε.Κ. 383Β/28-3-2006) και
αρ. 24944/1159/2006(ΦΕΚ791/Β/06) που αφορούν την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων .
8. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις και την έγκριση
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το σύνολο των υποδομών/έργων υφισταμένων και νέων . 
9. Οι εγκαταστάσεις του έργου να επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Να τηρούνται
σχετικά αρχεία επιθεωρήσεων.
10. Απαγορεύεται η καύση και η ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων στο έδαφος, στο υπέδαφος, στα
υπόγεια ύδατα  ή σε οποιοδήποτε επιφανειακό αποδέκτη.
11. Η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του υποκ.3.2
του Κεφ. Β της παρούσας Απόφασης.
12. Να πραγματοποιείται τακτικός και έγκαιρος καθαρισμός της έκτασης του έργου του θέματος με
αποψίλωση της βλάστησης και απομάκρυνση τυχόν σκουπιδιών και ξηρής βλάστησης για τη μείωση
του κινδύνου πυρκαγιάς, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
13. Να αποφευχθεί η πάσης φύσεως υποβάθμιση της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου.
14. Να υπάρχει περίφραξη και κατάλληλη σήμανση του χώρου των εγκαταστάσεων που να
απαγορεύουν την είσοδο του κοινού. 
15. Να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες και να υπάρχει φωτεινή σήμανση κατά τις
βραδινές κυρίως ώρες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.
16. Ο φορέας του έργου οφείλει να διευκολύνει, σε κάθε περίπτωση που του ζητηθεί, την
πραγματοποίηση ελέγχων και μετρήσεων στην εν λόγω εγκατάσταση από αρμόδια ή
εξουσιοδοτημένα Όργανα.
17. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα καταπολέμησης και περιορισμού του παρασιτολογικού
φορτίου (μικροοργανισμοί, έντομα, ζωύφια, τρωκτικά κλπ) του ΧΥΤ αλλά και των υπολοίπων
μονάδων του έργου, τηρώντας σχετικό αρχείο . Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται:

 Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των απορριμμάτων

 Ψεκασμός

 Σωστή διάταξη του πράσινου στο χώρο επικάλυψης

 Περιορισμός στο μέτρο του δυνατού της διαθέσιμης τροφής

 Οργάνωση ενός οικοσυστήματος πλησιέστερου προς τη φυσική κατάσταση
18. Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στους όρους και περιορισμούς της παρούσας Απόφασης, είναι
δυνατή μόνον εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο
περιβάλλον και μόνο έπειτα από σχετική έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών. Σε κάθε άλλη
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περίπτωση απαιτείται η υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η έκδοση νέας
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
19. Κάθε όρος της παρούσας Απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά τη λειτουργία του
έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.
20. Σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος που επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον ο φορέας της
δραστηριότητας του θέματος (και με την επιφύλαξη του Προεδρικού Διατάγματος 148/2009, όπως
ισχύει, σχετικά με την Περιβαλλοντική Ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση
περιβαλλοντικής ζημίας):
 Ενημερώνει την αρμόδια αρχή, αμέσως
 Λαμβάνει αμέσως τα μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την

αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων
 Υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία η αρμόδια αρχή

θεωρήσει αναγκαία για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή
άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων.

21. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της Παρούσας Απόφασης, ο φορέας του έργου ή της
δραστηριότητας:
 Ενημερώνει αμέσως την περιβαλλοντική αρχή,
 Λαμβάνει αμέσως τα απαιτούμενα μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης το

συντομότερο δυνατόν,
 Υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία η

περιβαλλοντική αρχή θεωρεί αναγκαία για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.
Εάν η παράβαση των όρων της παρούσας Απόφασης προκαλεί άμεσο κίνδυνο για την υγεία των
ανθρώπων ή απειλεί να έχει άμεση αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον, και μέχρις ότου
αποκατασταθεί η συμμόρφωση σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, αναστέλλεται η λειτουργία της
εγκατάστασης.

22. Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) της μονάδας:

α. Να τηρείται πρόγραμμα ελέγχου και συντήρησης ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του
(όποτε αυτή είναι απαραίτητη) και η ελαχιστοποίηση των αέριων εκπομπών (ισχύουν τα προβλεπόμενα
στο ΠΔ 1180/1981) αλλά και της κατανάλωσης καυσίμου, αρχειοθετώντας τα σχετικά παραστατικά..

β. Θα πρέπει να εκδοθεί σχετική Απόφαση Εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης Άδειας
Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ
Α΄286), το άρθρο 22 της ΥΑ 17951/2000 (ΦΕΚ Β΄1498) και το άρθρο 132 του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ
Α’179), αντίγραφο της οποίας πρέπει να υποβληθεί στην  υπηρεσία μας .

3.4 Ειδικοί περιβαλλοντικοί  όροι για τις επιμέρους εγκαταστάσεις του έργου:

α) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)

1. Γενικά

Η μέθοδος διάθεσης που θα εφαρμόζεται στον ΧΥΤΑ είναι αυτή της Υγειονομικής Ταφής (ΥΤ), η
οποία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με κατευθύνσεις του ΠΕΣΔΑΚ μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγεται η ασφαλή διάθεση των παραγόμενων αποβλήτων έως ότου κατασκευαστούν τα
αναγκαία έργα επεξεργασίας και διάθεσης. 

Ο χώρος διάθεσης θα δέχεται τα απόβλητα όπως αναφέρονται στην παρ.1.2 του υποκ. (1) του κεφ.
(Β) της παρούσας Απόφασης. 
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Ο ΧΥΤΑ δεν θα δέχεται:

 Υγρά απόβλητα 

 Τα απόβλητα τα οποία σε συνθήκες ΥΤ είναι εκρηκτικά, διαβρωτικά, οξειδωτικά, πολύ
εύφλεκτα, ή εύφλεκτα όπως ορίζεται στο παρ. ΙΙ του άρθ. 20 της 19396/1546/1997 ΚΥΑ
όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.
 Απόβλητα νοσοκομείων και συναφή προερχόμενα από ιατρικές ή κτηνιατρικές
εγκαταστάσεις ,τα οποία είναι μολυσματικά κατά την έννοια της 19396/1546/1997 ΚΥΑ
όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει καθώς και των αποβλήτων της κατηγορίας 14
(παράρτημα Ι μέρος Α) της ίδιας ΚΥΑ
 Ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων μετά την 16 Ιουλίου 2003 εκτός
από τα υλικά που προορίζονται για χρήση σε κατασκευαστικά έργα εντός του ΧΥΤΑ και
τεμαχισμένα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων μετά πάροδο πενταετίας από την
έναρξη ισχύος της  4 σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

 Οποιοσδήποτε άλλος τύπος αποβλήτων που δεν πληροί τα κριτήρια αποδοχής που ορίζονται
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του άρθ. 20 της αρ.29407/3508/2002 ΚΥΑ

Εντός των ορίων του ΧΥΤΑ απαγορεύεται:

 Η αραίωση ή η ανάμειξη των αποβλήτων,που γίνεται απλώς και μόνο για να τηρηθούν τα
κριτήρια αποδοχής αποβλήτων

 Η διάθεση με υπόγεια αποθήκευση αποβλήτων τα οποία σε συνθήκες ταφής επιφέρουν
α):αύξηση του όγκου και β)δημιουργία λιαν εύφλεκτων επικίνδυνων ή εκρηκτικών ουσιών ή
αερίων επικίνδυνων αντιδράσεων γενικότερα , εφόσον τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια
λειτουργίας της εγκατάστασης 

2. Έργα Πυρασφάλειας 

Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας. Σε αυτά συγκαταλέγονται οπωσδήποτε:

 Δίκτυο πυρόσβεσης 

 Αποθήκευση γαιών για κάλυψη εστιών πυρκαγιάς

 Απομάκρυνση ξηρής βιομάζας από φυτοκάλυψη των πρανών.

3. Έργα  αποστράγγισης και μόνωσης  πυθμένα και πρανών 

Τα εν λόγω έργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για τα υφιστάμενα κύτταρα σύμφωνα με τους όρους
που αναφέρονται στις εγκεκριμένες ΑΕΠΟ. 
Για την νέα λεκάνη- 3ο κύτταρο προβλέπονται:
Η φυσική ή/και τεχνητή μόνωση (π.χ γεωσυνθετικός αργιλικός φραγμός) αφορά τόσο τον πυθμένα,
όσο και τα πρανή και τίθεται επί της υποκείμενης εξομάλυνσης, ο βαθμός συμπίεσης της οποίας θα
είναι της τάξης DPR>0.95, αφού πρώτα διαμορφωθεί η λεκάνη ταφής .

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΗΠ29407/3508/16-12-2002 ΚΥΑ, το σύστημα μόνωσης του
πυθμένα και των περιμετρικών πρανών του ΧΥΤΑ πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις
υδροπερατότητας και πάχους οι οποίες όσον αφορά την προστασία του εδάφους και των
επιφανειακών και υπογείων υδάτων έχουν συνδυασμένο αποτέλεσμα τουλάχιστον ισοδύναμο με
εκείνο που προκύπτει από  k = 1x10-9 m/sec , πάχους ≥1 m.
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Εάν το στρώμα γεωλογικού φραγμού δεν πληροί εκ φύσεως τις ως άνω προϋποθέσεις, μπορεί τότε
να συμπληρώνεται τεχνητά με άλλα μέσα που παρέχουν ισοδύναμη προστασία, κάτι το οποίο θα
πρέπει να τεκμηριώνεται. Πάντως σε κάθε περίπτωση το πάχος του σχηματιζόμενου τεχνητού
γεωλογικού φραγμού δεν θα είναι μικρότερο από 50 cm.

Ο καθορισμός δανειοθαλάμου του μονωτικού υλικού, όπως και ο προσδιορισμός των παραμέτρων
υδροπερατότητας και συμπύκνωσης υλικού να γίνεται ύστερα από έρευνα δανειοθαλάμων
υδροαδιαπέρατου υλικού και την εκτέλεση συμβατικών εργαστηριακών δοκιμών. Ο εργαστηριακός
έλεγχος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:

 Πυκνότητα κατά Proctor 

 Κατάταξη υλικού (κοκκομετρική ανάλυση)

 Τιμή υδροπερατότητας

 Διατμητική αντοχή,

 Μέτρο συμπιέσεως

Οι κλίσεις των τελικών πρανών διαμόρφωσης της λεκάνης να είναι όχι μεγαλύτερες της τάξης του
1:3(ύψος/ βάθος). Σε περίπτωση μεγαλύτερων κλίσεων να εξασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό η
ευστάθεια των πρανών αλλά και των χρησιμοποιούμενων υλικών στεγάνωσης. Για το λόγο αυτό
απαιτούνται όλοι οι απαραίτητοι υπολογισμοί, οι οποίοι θα τεκμηριώνουν την επιλεγμένη λύση.
Σημειώνεται ότι οι απαιτούμενοι υπολογισμοί ευστάθειας των πρανών να πραγματοποιηθούν, αφού
προηγουμένως προσδιορισθούν επακριβώς τα εδαφικά υλικά της κατασκευής.
Η συμπύκνωση των επάλληλων στρώσεων, πάχους 20-25 cm, της μονωτικής στρώσης να γίνεται
εντός μικρού χρονικού διαστήματος, ώστε να αποφεύγεται η παρατεταμένη έκθεση της επιφάνειας
του μονωτικού υλικού στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η συμπύκνωση των επάλληλων στρώσεων
στα πρανή του ΧΥΤΑ να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Σε περίπτωση που επιλεγεί η μέθοδος
συμπύκνωσης με οριζόντιες στρώσεις, η επιφάνεια μεταξύ των επάλληλων στρώσεων να έχει μικρή
κλίση προς το εσωτερικό του ΧΥΤΑ.
Οι έλεγχοι ποιότητας υλικών αργιλικής στρώσης (επιτόπιοι και εργαστηριακοί) και δανειοθαλάμων
εκτελούνται από φορέα ποιοτικού ελέγχου που ορίζεται από την αρμόδια επιβλέπουσα Υπηρεσία.
Η διάστρωση του μονωτικού υλικού να πραγματοποιείται μόνο όταν το επιτρέπουν οι καιρικές
συνθήκες.
Όλα τα γεωσυνθετικά υλικά να αγκυρώνονται σε κατάλληλες τάφρους ακύρωσης περιμετρικά της
λεκάνης στο ύψος του ορίου. Οι τάφροι αγκύρωσης να διαστασιολογούνται έτσι ώστε σε κάθε
περίπτωση να εξασφαλίζεται συντελεστής ασφαλείας έναντι ολίσθησης .
Κάθε επιμέρους στρώση πρέπει να έχει ικανοποιητική συνάφεια με την προηγούμενη και την
αμέσως επόμενη. Προκειμένου να κατασκευαστεί νέα στρώση πρέπει η επιφάνεια που έχει
προηγηθεί να είναι σχετικά τραχεία.
Κατά την κατασκευή να λαμβάνονται υπόψη οι τιμές καθίζησης του υπεδάφους από το βάρος των
υπερκείμενων αποβλήτων και της επιφανειακής στρώσης.
Απαιτήσεις των στεγανοποιητικών και αποστραγγιστικών  στρώσεων:  

i. Συνθετική μεμβράνη   

Η τοποθέτηση της συνθετικής μεμβράνης, να γίνεται πάνω από τον γεωλογικό-γεωσυνθετικό
φραγμό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ελέγχου και τις οδηγίες του εγκεκριμένου οίκου παραγωγής
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της γεωμεμβράνης και κατά δυνατόν να προστατεύεται από γεωύφασμα κατάλληλων αντοχών (όπως
αναφέρεται παρακάτω) και αφού προηγουμένως αποδειχθεί ότι καλύπτει όλες τις απαιτήσεις
προστασίας της συνθετικής στρώσης.
Το πάχος των φύλλων της μεμβράνης πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,00 mm.
Οι προδιαγραφές να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου στα εξής :

 Εφελκυστική αντοχή Διαρροής

 Εφελκυστική Αντοχή Θραύσης

 Επιμήκυνση σε Διαρροή

 Επιμήκυνση σε Θραύση

 Αντοχή σε εφελκυσμό κατά τη θραύση

 Πολυαξονική επιμήκυνση σε θραύση

 Όριο Σχισίματος

 Αντοχή σε σχίσιμο

 Αντοχή σε διάτρηση

Τα όρια για τα πιο πάνω τεχνικά χαρακτηριστικά είναι κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ
114218/ 17-11-97 παρ. 5.2.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι . Το εν λόγω μονωτικό υλικό/μεμβράνη  να είναι
ισοδύναμο με συμπυκνωμένο αργιλικό στρώμα πάχους τουλάχιστον 1,0 m και υδροπερατότητας Κ
1*10-.9    m/sec

Κατά τη διάρκεια τοποθέτησης της συνθετικής μεμβράνης να υπάρχει μέριμνα για την αντιμετώπιση
δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 35ο C.
H επίστρωση της συνθετικής μεμβράνης να γίνεται αμέσως μετά την παραλαβή. Σε περίπτωση που
για διάφορους λόγους η άμεση τοποθέτηση δεν είναι δυνατή, τότε να υπάρξει μέριμνα αποθήκευσης
της με τρόπο ώστε να μην προκαλείται καταπόνηση ή διάρρηξή της. Το ανώτατο όριο αποθήκευσης
να μην υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
Να δοθούν εγγυήσεις τόσο για τη μεμβράνη όσο και για την επί τόπου συγκόλληση / συρραφή από
εξειδικευμένο προσωπικό. Κάθε σημείο συγκόλλησης να παρουσιάζει την ίδια στεγανότητα και
αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις με αυτή των μη συγκολλημένων τμημάτων.
Οι συγκολλήσεις των φύλλων της γεωμεμβράνης να γίνονται σε διεύθυνση παράλληλη με αυτή της
γραμμής μέγιστης κλίσης. Η στεγανότητα των συγκολλήσεων να ελέγχεται με δοκιμές σε
τουλάχιστον πέντε όμοια δείγματα και να γίνονται επιδιορθώσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο. Όλες
οι επιδιορθώσεις αστοχιών συγκόλλησης της γεωμεμβράνης (σημειακής και μέγιστης έκτασης) να
εγκρίνονται από τον φορέα υλοποίησης του έργου.
Να γίνεται έλεγχος συμβατότητας της γεωμεμβράνης σε σχέση με τους ρυπαντές των
στραγγισμάτων.
Να δοθούν εγγυήσεις για την αγκύρωση της μεμβράνης τόσο στον πυθμένα όσο και στα πρανή.

ii. Γεωυφάσματα   
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Να είναι από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), συνεχούς νήματος (CF), μη υφαντό.
Το γεωύφασμα προστασίας της γεωμεμβράνης θα έχει βάρος τουλάχιστον 300gr/m2, το οποίο θα
πρέπει να το ακολουθεί στρώση προστασίας απο λεπτόκκοκο υλικό πάχους >0,10μ . Το γεωύφασμα
διαχωρισμού της στρώσης αποστράγγισης από τα υπερκείμενα στρώματα-απορρίμματα θα έχει
βάρος όχι μικρότερο από 180g/m2 . 
Στην περίπτωση χρήσης συνθετικού αποστραγγιστικού υλικού δεν απαιτείται το γεωύφασμα
προστασίας της γεωμεμβράνης με την στρώση λεπτόκοκκου υλικού, ενώ το γεωύφασμα
διαχωρισμού θα πρέπει να έχει ενσωματωθεί στην πλευρά του εν λόγω υλικού η οποία εφάπτεται
των απορριμμάτων. 
Να συνοδεύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά, από εγκεκριμένα εργαστήρια, τα οποία θα
αποδεικνύουν την εξασφάλιση των απαιτούμενων ιδιοτήτων του υλικού. Στους ελέγχους των
γεωυφασμάτων θα περιλαμβάνονται απαραίτητα:

1. Μετρήσεις βάρους (σε δείγματα)

2. Οπτικός έλεγχος για τυχόν βλάβες κατά τη μεταφορά

3. Κατάλληλη διάστρωση των φύλλων, με αλληλοεπικάλυψη 0,50 m και χρήση βαριδιών άμμου
για τη στερέωση.

4. Σε δέκα (10) δείγματα που θα ληφθούν στο εργοτάξιο να εκτελεστούν δοκιμές προσδιορισμού
της εφελκυστικής αντοχής και της αντοχής σε διάτρηση.

5. Σε πέντε (5) δείγματα που θα ληφθούν στο εργοτάξιο να εκτελεστούν δοκιμές διαπερατότητας
και προσδιορισμού ενεργού μεγέθους πόρων.

6. Σε κάθε είδος γεωυφάσματος να εκτελεστεί μία (1) δοκιμή για αντίσταση σε χημική αλλοίωση.

iii. Υλικά αποστραγγιστικής στρώσης  

Πάνω από την στεγανοποιητική στρώση του πυθμένα (γεωμεμβράνη με γεωύφασμα) να
κατασκευαστεί στρώση αποστράγγισης, από σκληρό κατά προτίμηση στρογγυλό, αμμοχαλικώδες
υλικό διαβάθμισης 16-32mm, πορώδες περίπου 40%, χωρίς οργανικές ουσίες και μέσο ποσοστό
ανθρακικού ασβεστίου 20% κ.β. Το πάχος της στρώσης αυτής να είναι όχι μικρότερο από 50 cm. Το
ποσοστό του υλικού του οποίου η σχέση μήκους : πάχους είναι >3:1 δεν θα ξεπερνά το 20% κ.β. Ο
συντελεστής υδροπερατότητας της στρώσης θα είναι της τάξης του 1x10-2 έως 1x10-3 m/sec. Το
σύστημα αποστράγγισης να επεκτείνεται σε όλη την έκταση του ΧΥΤΑ. 
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί γεωσυνθετική αποστραγγιστική στρώση ή ακόμη και
τεμαχισμένα ελαστικά. Σε κάθε περίπτωση η χρήση εναλλακτικών στρώσεων αποστράγγισης θα
αποδεικνύεται με κατάλληλους υπολογισμούς που θα αποδεικνύουν ότι οι εναλλακτικές αυτές
στρώσεις παρουσιάζουν τον ίδιο συντελεστή υδροπερατότητας. Σε ότι αφορά συγκεκριμένα την
περίπτωση χρήσης τεμαχισμένων ελαστικών θα πρέπει να εξασφαλίζεται το ίδιο πάχος στρώσης με
το χαλίκι μετά τη συμπίεσή τους.
Ο ποιοτικός έλεγχος της ζώνης αποστράγγισης κατά την κατασκευή (στην περίπτωση του
χαλικιού)να περιλαμβάνει τον έλεγχο της κοκκομετρικής διαβάθμισης και της ποσότητας του
ανθρακικού ασβεστίου ανά 5 στρέμματα και έλεγχο του πάχους  της ζώνης ανά 1 στρέμμα.

4 Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την άρτια λειτουργία του χώρου στο σύνολο του με το νέο κύτταρο
ταφής είναι η συλλογή, μεταφορά, και επεξεργασία των στραγγισμάτων στην υφιστάμενη μονάδα
επεξεργασίας,  από όπου και αν προέρχονται .
Όλοι οι υπολογισμοί και οι διαστασιολογήσεις των δικτύων συλλογής στραγγισμάτων θα γίνουν με
τρόπο ώστε σε συνδυασμό με την αποστραγγιστική στρώση να αποκλείεται η παραμονή
στραγγισμάτων μέσα στο χώρο διάθεσης και σε συνάρτηση με:
 την μέγιστη διάρκεια και την ένταση της βροχόπτωσης περιόδου επαναφοράς 20ετίας 
 το υπάρχον ανάγλυφο
 τις εδαφομηχανικές παραμέτρους της ζώνης αποστράγγισης 
 το είδος και την ποιότητα των αγωγών και τα υπερκείμενα φορτία των απορριμμάτων
Η διάμετρος των αγωγών να μην είναι μικρότερη των Φ200 mm . Η ονομαστική διάμετρος να
επιλεγεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην εκτιμώμενη ποσότητα στραγγισμάτων, επιτρέποντας
ταυτόχρονα  την ελεύθερη ροή προς τα σημεία συλλογής και τον καθαρισμό - έλεγχό τους.
Οι αγωγοί συλλογής στραγγισμάτων στο σώμα του ΧΥΤΑ να τοποθετηθούν με τα διάτρητα μέρη
προς το επάνω στα κατώτερα σημεία της στρώσης αποστράγγισης, να είναι υδραυλικά αποδοτικοί
και να αντέχουν σε χημικές, βιοχημικές και φυσικές καταπονήσεις, τόσο κατά τη φάση λειτουργίας,
όσο και κατά τη διάρκεια της μετέπειτα φροντίδας του ΧΥΤΑ. Στην ζώνη αποστράγγισης οι αγωγοί
να τοποθετηθούν σε αποστάσεις οι οποίες δεν θα ξεπερνούν τα 40μ μεταξύ τους .
Οι οπές του κάθε αγωγού να καλύπτουν τα 2/3 της επιφάνειάς του. Ο αγωγός παύει να είναι
διάτρητος λίγο πριν εξέλθει από το πρανές των απορριμμάτων.
Το σύστημα αγωγών και η ζώνη αποστράγγισης να κατασκευαστούν με τρόπο ώστε να μη
προκληθούν βλάβες, παραμορφώσεις ή μετατοπίσεις στο σύστημα μόνωσης.
Η επεξεργασία των στραγγισμάτων προβλέπεται να γίνει στην υφιστάμενη μονάδα βιολογικού
καθαρισμού του ΧΥΤΑ ,δυναμικότητας 100μ3/d η οποία σύμφωνα με την μελέτη υπερκαλύπτει τα
υφιστάμενα και το νέο κύτταρο. Επιπλέον έργο αποτελεί η κατασκευή νέας δεξαμενής
εξισορρόπησης των στραγγισμάτων χωρητικότητας 400μ3 η οποία θα χωροθετηθεί πλησίον της
υφιστάμενης δεξαμενής.  Η ΜΕΣ στο σύνολο της αποτελείται από:

1.Δεξαμενές συλλογής- εξισορρόπησης  στραγγισμάτων 
2. Πρώτο στάδιο βιολογικής επεξεργασίας με διακριτές φάσεις αερισμού και ανοξικών
συνθηκών για αποδόμηση οργανικού φορτίου και νιτροποίηση-απονιτροποίηση σε δύο κλειστά
συγκροτήματα που λειτουργούν παράλληλα, τύπου “compact”.
3.Δεύτερο στάδιο βιολογικής επεξεργασίας, με βιοαντιδραστήρες σε συνδυασμό με
βιοαντιδραστήρα μεμβρανών (Membrane Bioreactor, M.B.R.), σε δύο κλειστά συγκροτήματα
που λειτουργούν παράλληλα. Εντός των ίδιων συγκροτημάτων, πραγματοποιείται η διαύγαση
του ανάμικτου υγρού με τη βοήθεια μεμβρανών.

4.Δεξαμενή Πάχυνσης της προκύπτουσας στις βιολογικές βαθμίδες ιλύος και αντλιοστάσιο
μεταφοράς της προς το ΧΥΤΑ.

5. Δεξαμενή συλλογής εκροής δεύτερου σταδίου βιολογικής επεξεργασίας

Με την προτεινόμενη επεξεργασία θα εξασφαλίζεται η μείωση τουλάχιστον κατά 85% του
ρυπαντικού φορτίου στραγγισμάτων (BOD5, COD, στερεών) και έτσι η εκροή θα μπορεί να διατεθεί
με ασφάλεια για επανακυκλοφορία στον ΧΥΤΑ.
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανακυκλοφορία ανεπεξέργαστων στραγγισμάτων στο σώμα
του ΧΥΤΑ ή η απόρριψή τους σε άλλο αποδέκτη. 
Το πρόγραμμα ανακυκλοφορίας στραγγισμάτων θα πρέπει να συνδυαστεί με κατάλληλο πρόγραμμα
ελέγχου των συνθηκών που επικρατούν εντός της απορριμματικής μάζας.
Η δεξαμενή συλλογής-αποθήκευσης των στραγγισμάτων και τα φρεάτια συλλογής των
στραγγισμάτων ,σε τακτά χρονικά διαστήματα να καθαρίζονται, και τα στερεά υπολείμματα- ιλύς
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να οδηγούνται, εάν δεν χρειάζονται ειδική επεξεργασία, προς ταφή ή στην μονάδα ηλιακής
ξήρανσης ιλύος του έργου.
Εφόσον απαιτηθεί επαναχρησιμοποίηση ή διάθεση των επεξεργασμένων στραγγισμάτων σε φυσικό
αποδέκτη της περιοχής θα πρέπει να τηρούνται ανάλογα την περίπτωση τα αντίστοιχα όρια
ποιότητας εκροής που προβλέπονται στις διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 3.1 2 του
Κεφαλαίου Β της παρούσας .Στην περίπτωση αυτή ο φορέας του έργου υποχρεούται πριν την
επαναχρησιμοποίηση ή διάθεση τους να υποβάλει αίτημα τροποποίησης της παρούσας ώστε να
εξεταστεί και να συμπεριληφθεί η απαιτούμενη άδεια επαναχρησιμοποίησης / διάθεσης . 
Πριν από οποιαδήποτε μεταβολή-τροποποίηση της λειτουργίας της προαναφερόμενης ΜΕΣ όπως
της χρήσης πιλοτικής μονάδας αντίστροφης όσμωσης (RO) που έχει ήδη εγκατασταθεί στο έργο,
απαιτείται  ο φορέας του έργου  να υποβάλει αίτημα τροποποίησης της παρούσας . 

5 Έργα συλλογής, μεταφοράς  και διαχείρισης βιοαερίου
Το δίκτυο συλλογής του βιοαερίου που υλοποιείται σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΑΕΠΟ (αρ. πρωτ.
204390/11 Υ.Α.) και θα εφαρμοστεί και στο νέο κύτταρο να αποτελείται από κάθετα φρεάτια
απαγωγής ,κατασκευασμένα υπό μορφή γεωτρήσεων, στα περαιωμένα κάθε φορά απορριμματικά
πρανή των λεκανών απόθεσης.
Να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι υπολογισμοί και διαστασιολογήσεις για τον προσδιορισμό του
απαιτούμενου αριθμού των κατακόρυφων φρεατίων απαγωγής του βιοαερίου.
Οι γεωτρήσεις να έχουν διάμετρο ενδεικτικά Φ500 και να σωληνώνονται με διάτρητο αγωγό
απαγωγής του βιοαερίου τουλάχιστον 90 mm. Η τελική επιλογή της διαμέτρου να τεκμηριώνεται
επαρκώς. 
Tο υλικό των αγωγών να είναι από HDPE 10 atm, ανθεκτικό στις αναμενόμενες φυσικές (βάρος,
θερμοκρασία), χημικές (στραγγίσματα, βιοαέριο) και βιολογικές (μικροοργανισμοί) επιβαρύνσεις.
Οι διάτρητοι αγωγοί να τοποθετούνται εντός στρώσης από αμμοχαλικώδες υλικό (με
διαβάθμιση16/32 mm και ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου μικρότερο από 10%) και να απέχουν από
τη στρώση μόνωσης του πυθμένα τουλάχιστον 2,0 m.
Ο σχεδιασμός των φρεατίων να προβλέπει ευελιξία σε τυχόν καθιζήσεις με τοποθέτηση κατάλληλων
κεφαλών
Για τη μεταφορά του βιοαερίου από τις γεωτρήσεις στον υφιστάμενο πυρσό να χρησιμοποιηθεί
δίκτυο οριζόντιων αδιάτρητων αγωγών από HDPE, 10 atm. Οι αγωγοί να συνδέονται με τα φρεάτια
με τοποθέτηση κεφαλών. Για τη σύνδεση των κλάδων με τον υφιστάμενο πυρσό ή την μονάδα
ενεργειακής αξιοποίησης να τοποθετηθούν υποσταθμός/οί αν απαιτηθεί. Οι υποσταθμοί να
κατασκευάζονται ομοίως από HDPE, 10 atm και θα εδράζονται κατάλληλα.
Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εμποδίζεται η εισροή υδάτων και ατμοσφαιρικού
αέρα στο ενεργητικό σύστημα απαγωγής βιοαερίου. Στους αγωγούς μεταφοράς του ,σε κατάλληλα
σημεία να εγκατασταθούν μονάδες συλλογής συμπυκνωμάτων. Τα συμπυκνώματα που συλλέγονται
εκτός του απορριμματικού ανάγλυφου να συλλέγονται και να οδηγούνται στην ΜΕΣ
Το βιοαέριο που συλλέγεται και πριν την υλοποίηση της μονάδας αξιοποίησης του, να οδηγείται για
καύση στον υφιστάμενο πυρσό. Ο πυρσός να είναι υψηλής θερμοκρασίας και να παρέχει ελεγχόμενη
καύση. Το βιοαέριο να καίγεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 1.000 και 1.200°C με χρόνο παραμονής
μεγαλύτερο ή ίσο των 0,3 sec σε κλειστό φλογοθάλαμο. 
Όλα τα εξαρτήματα να είναι τοποθετημένα σε στιβαρή κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα. Τα
στοιχεία ελέγχου θα είναι ενσωματωμένα σε πίνακα ελέγχου ο οποίος να είναι προστατευμένος από
τα καιρικά φαινόμενα και θα είναι απ’ ευθείας προσαρμοσμένος στην κατασκευή στήριξης.
Σύστημα PLC θα εξασφαλίζει τον αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας και την αξιόπιστη λειτουργία
της μονάδας. 
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Η μονάδα να είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα στοιχεία ασφαλείας για την ασφαλή
διαχείριση και καύση του βιοαερίου. Το σύστημα να είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο
αντιεκρηκτικής προστασίας EN60079-ff και να είναι κατάλληλο για υπαίθρια εγκατάσταση.

6 Διαχείριση όμβριων επιφανειακών υδάτων
Προϋπόθεση για την λειτουργία του ΧΥΤΑ στο σύνολό του με το νέο κύτταρο αποτελούν τα μέτρα
διαχείρισης των  επιφανειακών όμβριων υδάτων στα οποία συγκαταλέγονται :
1. Η κατασκευή φρεατίων και τάφρων κατάλληλης διατομής και κλίσης περιμετρικά του ΧΥΤΑ

ώστε να αποτραπεί η είσοδος εντός των αποθέσεων των όμβριων υδάτων οδηγώντας τα με
ασφάλεια χωρίς να αναμειχθούν με στραγγίσματα στον φυσικό αποδέκτη κατάντη του έργου.

2. Η δενδροφύτευση πέραν των τάφρων όμβριων υδάτων για την αποφυγή κατακρυμνήσεων και
παρασυρμού φερτού υλικού στους τάφρους και στο σώμα του ΧΥΤΑ.   

Για λόγους ασφαλείας οι διαστάσεις των τάφρων –αγωγών να είναι υπερεκτιμημένες και να
καλύπτουν 1,5 φορά τη μέγιστη παροχή των απορροών του πλέον βροχερού μήνα της τελευταίας
20ετίας. Επίσης να ληφθεί μέριμνα ώστε τα εν λόγω έργα διαχείρισης όμβριων υδάτων μαζί με τα
υφιστάμενα και αυτά που πρόκειται να κατασκευαστούν για την μονάδα ξήρανσης ιλύος την
μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου τους χώρους αποθήκευσης ΑΗΗΕ & ελαστικών και τους
δρόμους πρόσβασης να αποτελέσουν ένα ενιαίο και λειτουργικό σύστημα συλλογής και
απομάκρυνσης των όμβριων υδάτων για το σύνολο του χώρου .

7 Τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας

1. Η διάθεση στο ΧΥΤΑ να ξεκινά από τα χαμηλότερα υψόμετρα με σταδιακή πλήρωση του
ωφέλιμου όγκου. Η κλίση του μετώπου εργασίας (πρανούς) να είναι της τάξης του 1:3. Η αρχική
διάστρωση των απορριμμάτων κάθε κυττάρου να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και ύστερα από
διαλογή και απομάκρυνση τυχόν ογκωδών απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων κλπ (στρώματα,
πλαστικά, ξύλα, μέταλλα κλπ) .
2. Η επιφάνεια του τελευταίου κυττάρου να έχει κλίση τουλάχιστον 3%, για να εξασφαλίζεται
επιφανειακά η απορροή των όμβριων.
3. Η μεταφορά των απορριμμάτων στο χώρο διάθεσης να γίνεται κατευθείαν από τα
απορριματοφόρα οχήματα, τα οποία πριν την έξοδο τους από την εγκατάσταση να πλένονται οι
τροχοί τους στον κατάλληλα υφιστάμενο διαμορφωμένο χώρο. Το νερό από την έκπλυση των
τροχών να συλλέγεται και να διοχετεύεται είτε στο σώμα του ΧΥΤΑ είτε για επεξεργασία στην
μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων.   
4.  Η εκφόρτωση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ να διενεργείται προς την διεύθυνση του ανέμου .
5. Να πραγματοποιείται καθημερινή επικάλυψη των απορριμμάτων με υλικό επικάλυψης πάχους
15-20cm. Το υλικό αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνει τεμάχια βράχου μεγαλύτερης διαμέτρου από τα
15 cm.  

6. Σαν υλικό επικάλυψης να χρησιμοποιηθεί χώμα εκσκαφών ή ακόμα και αδρανή υλικά
καταλλήλων προδιαγραφών με ή χωρίς την προσθήκη της ξηραμένης ιλύος. Το υλικό αυτό πρέπει
να έχει συντελεστή διαπερατότητας Κ της τάξης του 1*10-5 έως 1*10-7 m/sec, ώστε αφ ενός να
αποστραγγίζεται επιφανειακά μεγάλη ποσότητα ομβρίων ,με κατάλληλες κλίσεις επιφάνειας , αφ
ετέρου να επιτρέπεται η αργή κατ είσδυση των στραγγισμάτων απο στρώση σε στρώση αντί αυτά να
οδηγούνται εκτός του όγκου των απορριμμάτων.

7. Η συμπίεση των απορριμμάτων να γίνεται με επαναλαμβανόμενη διέλευση του συμπιεστή
απορριμμάτων .
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8. Για την καλύτερη παρεμπόδιση της διασποράς μικροαπορριμμάτων (σακούλες κλπ) να
τοποθετούνται κοντά στον χώρο απόθεσης κινητά παραπετάσματα (ενδεικτικών διαστάσεων μήκους
5μ και ύψους 3μ) και ανάλογα με την κατεύθυνση των ανέμων.

β) Μονάδα ηλιακής ξήρανσης ιλύος

1 Η παραγόμενη ξηραμένη ιλύς, να χρησιμοποιηθεί κατά προτεραιότητα ως υλικό χωματοκάλυψης
στο ΧΥΤΑ ή για ταφή μαζί με τα εισερχόμενα απόβλητα. Θα πρέπει παράλληλα να εξεταστεί η
διάθεσή του ως εδαφοβελτιωτικό υλικό σε καλλιέργειες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης
νομοθεσία ( ΚΥΑ80568/4225/1991-ΦΕΚ641/Β/91 & ΚΥΑ114218/97-ΦΕΚ1016/Β/97), με τις
οποίες καθορίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά- συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων της ιλύος, η
δυνατότητα εισαγωγής τους στο έδαφος κατ έτος κλπ.

2 Να παρακολουθείται καθημερινά η λειτουργία της ξήρανσης και συγκεκριμένα ο αερισμός –
εξαερισμός και η ανάδευση της διαστρωμένης ιλύος στο χώρο ξήρανσης ώστε να αποφεύγεται η
δημιουργία συνθηκών αναερόβιας ζύμωσης που οδηγεί στην παραγωγή επικίνδυνων αερίων
(μεθάνιο ,αμμωνία  κλπ) και οσμών, ενώ παράλληλα να προκύπτει το αναμενόμενο
βιοσταθεροποιημένο προϊόν.  

3 Η εισερχόμενη ιλύς εφόσον δεν οδηγείται αμέσως στα θερμοκήπια να αποθηκεύεται προσωρινά
σε κατάλληλο χώρο και να σκεπάζεται την περίοδο βροχοπτώσεων ώστε να μην παράγονται
πρόσθετα στραγγίσματα και να διευκολύνεται η μετέπειτα διαδικασία της ξήρανσης. Σε περίπτωση
παρουσίας στραγγισμάτων στον προαναφερόμενο χώρο αλλά και στο θερμοκήπιο, να συλλέγονται
και να οδηγούνται μέσω κατάλληλων διατάξεων στην υφιστάμενη μονάδα επεξεργασίας
στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ. 

γ)Μονάδα Ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου

1. Η αξιοποίηση του βιοαερίου αποβλέπει : α) στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα
επιτυγχάνεται από ηλεκτρογεννήτριες με την βοήθεια ειδικά τροποποιημένων μηχανών εσωτερικής
καύσης και β) στην παραγωγή θερμικής ενέργειας που θα επιτυγχάνεται από κατάλληλη διάταξη
εναλλάκτη θερμότητας η οποία θα αξιοποιείται άμεσα στην μονάδα ηλιακής ξήρανσης ιλύος.
2.Η δυναμικότητα της μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου να είναι τέτοια ώστε να
μπορεί σταδιακά να εκμεταλλευτεί το σύνολο των παραγόμενων ποσοτήτων, που θα προέρχονται
από τον ΧΔΑ και τον ΧΥΤΑ στο σύνολό του.

3.Τυχόν περίσσεια βιοαερίου, που δεν θα αξιοποιείται στη μονάδα παραγωγής ενέργειας να
διοχετεύεται για καύση στον πυρσό καύσης βιοαερίου. Επίσης σε περίπτωση διακοπής της
λειτουργίας της μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης, το βιοαέριο να οδηγείται στον πυρσό.

4.Το σύστημα καύσης του βιοαερίου θα αποτελείται από αεριοκινητήρα συνδεδεμένο με γεννήτρια,
τοποθετημένα επί κοινής βάσης και εντός τυποποιημένης μεταλλικής κατασκευής (containerized
housing), εξοπλισμένη επιπλέον με τα παρακάτω συστήματα:

 Σύστημα ελέγχου και προετοιμασίας εισερχόμενου αερίου (gas train) αποτελούμενο από
διατάξεις ελέγχου και μείωσης πίεσης παροχής αερίου και διατάξεις προετοιμασίας αερίου
(αποθείωση, αφύγρανση).

 Διάταξη ψύξεως του ψυγείου αέρος (intercooler).

 Διάταξη ανακτήσεως θερμότητας από το νερό ψύξεως του κινητήρα.
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 Διάταξη ανακτήσεως θερμότητας από τα καυσαέρια του κινητήρα.

 Διάταξη καθαρισμού και διάθεσης καυσαερίων.

 Σιγαστήρα καυσαερίων για μείωση της στάθμης θορύβου στα επιτρεπτά όρια.

 Πίνακα ελέγχου λειτουργίας του αεριοκινητήρα.

 Πίνακα ελέγχου λειτουργίας του Η/Ζ.

 Πίνακας ελέγχου λειτουργίας του βοηθητικού εξοπλισμού, όπως αντλίες, τρίοδες βαλβίδες,
ψύκτες.

 Διακόπτη γεννήτριας.

5.Το σύστημα ΜΕΚ-ηλεκτρογεννήτριες να είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα συστήματα ψύξης
για την εύρυθμη λειτουργία τους και με εναλλάκτες ανάκτησης θερμότητας.

6.Η μονάδα να περιλαμβάνει συστήματα ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης αφύγρανση του βιοαερίου
πριν την είσοδό του στον αγωγό τροφοδοσίας των Η/Ζ. Επίσης θα εξασφαλίζεται η απομάκρυνση
σωματιδίων μεγέθους πάνω από 5 μm και του H2S πριν την είσοδο του βιοαερίου στον
αεριοκινητήρα.

7.Κάθε σύστημα ΜΕΚ-ηλεκτρογενήτρια να είναι εξοπλισμένο με τα απαραίτητα PLC για το συνεχή
έλεγχο και την προστασία του καθώς και με σύστημα πυρανίχνευσης και σύστημα ανίχνευσης
βιοαερίου για λόγους ασφαλείας. Επίσης με σύστημα πυρανίχνευσης θα είναι εξοπλισμένος και ο
χώρος στον οποίο θα βρίσκεται το σύστημα ελέγχου.

8. Κάθε σύστημα ΜΕΚ-ηλεκτρογενήτρια και οι εναλλάκτες θερμότητας θα πρέπει να είναι
τοποθετημένα σε μεταλλικά ηχομονωμένα containers.

9.Ο σταθμός να περιλαμβάνει τους απαραίτητους μετασχηματιστές για την ανύψωση της τάσης.
Εφόσον οι μετασχηματιστές αυτοί τοποθετηθούν σε εσωτερικό χώρο να υπάρχει επαρκής αερισμός
του χώρου αυτού, προς απομάκρυνση της θερμότητας που αναπτύσσεται κατά τη λειτουργία τους.

10.Η κεντρική μονάδα ελέγχου να είναι συνδεδεμένη με το σύστημα παρακολούθησης των
ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων του βιοαερίου. Θα καταγράφονται σε συνεχή βάση:

 Η περιεκτικότητα σε μεθάνιο

 Η παροχή

 Η θερμοκρασία.

11. Για να είναι δυνατός ο έλεγχος της καλής λειτουργίας της μηχανής εσωτερικής καύσης να
γίνονται σε τακτική βάση (τουλάχιστον κάθε δίμηνο) μετρήσεις των εκπομπών τους (NOx, CO και
άκαυστοι υδρογονάνθρακες) και αυτές να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο μετρήσεων, το οποίο θα
πρέπει να είναι διαθέσιμο στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. 
Το αρχείο μετρήσεων να κρατείται για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Αυτός ο όρος ισχύει εφόσον δεν
εγκατασταθεί αυτόματο καταγραφικό σύστημα μέτρησης όλων των απαιτούμενων παραμέτρων.
Σε κάθε περίπτωση οι αέριες εκπομπές από τις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) θα πρέπει να
είναι μικρότερες από τα παρακάτω όρια [Ρύπος- Ανώτερη τιμή εκπομπών (σε 5% Ο2)] :
 Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 350 mg/Nm3

 Σκόνη 30 mg/Nm3

 Οξείδια του αζώτου (ΝOx) 300 mg/Nm3

 Υδρόθειο (H2S) 5 mg/Nm3

 Υδροχλώριο (HCl) 20 mg/Nm3
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 Υδροφθόριο (HF) 3 mg/Nm3

 Άκαυστοι υδρογονάνθρακες 100 mg/Nm3

 Διοξείδιο του θείου (SO2) 300 mg/Nm3

Οι παραπάνω οριακές τιμές εκπομπών ρυπαντικών ουσιών ισχύουν στο σημείο όπου οι εκπομπές
εξέρχονται από την εγκατάσταση, ενώ δεν υπολογίζεται για τον προσδιορισμό των τιμών αυτών, η
τυχόν αραίωσή τους πριν από το εν λόγω σημείο. Κατά τη διεξαγωγή των δειγματοληψιών και
μετρήσεων να εφαρμόζονται πρότυπες μέθοδοι του ΕΛΟΤ ή ελλείψει αυτών πρότυπες μέθοδοι
βιομηχανικών μετρήσεων. Η δειγματοληψία/μέτρηση πρέπει να πραγματοποιείται στο ίδιο σημείο
της καπνοδόχου για όλες τις ελεγχόμενες παραμέτρους.
12. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων εκπομπών θα πρέπει άμεσα να διακόπτεται η λειτουργία της
μονάδας και να γίνεται επανεκκίνησή της μετά την πλήρη αποκατάσταση του ανακύψαντος
προβλήματος.

13.Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας δεν αναμένονται υγρά απόβλητα από τη λειτουργία της
μονάδας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί απόρριψη υγρών ψύξης θα επιδιωχτεί η διάθεση και
επεξεργασία τους εντός των διαθέσιμων υποδομών του ΧΥΤΑ.

14. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων, που θα προκύπτουν από τις αλλαγές λαδιών
των μηχανημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ΠΔ 82/2004.

δ)Μονάδα επεξεργασίας Ογκωδών Αποβλήτων

1.Η μονάδα αυτή να επεξεργάζεται τα ογκώδη απόβλητα που εισέρχονται εντός του χώρου
διαχείρισης αστικών αποβλήτων και προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία,
επαγγελματικούς χώρους, κλπ. Σε αυτά δεν συγκαταλέγονται όλα τα είδη δόμησης, απόβλητα
ηλεκτρονικού ηλεκτρικού εξοπλισμού, εξαρτήματα αυτοκινήτων και οτιδήποτε μπορεί να
ανακυκλωθεί ή να ανακτηθεί από τα αστικά απορρίμματα.

2.Η επεξεργασία των ογκωδών αποβλήτων να περιλαμβάνει αρχικά χειροδιαλογή ή μηχανική
διαλογή (π.χ. με κινητή αρπάγη) για την απομάκρυνση μεγάλων αντικειμένων (σιδηρούχων ή άλλων
π.χ. μέταλλα, πλαστικά, χαρτοκιβώτια) που δύναται να οδηγούνται προς ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα
αφού τεμαχιστούν, θα μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ.

ε) Χώρος προσωρινής αποθήκευσης Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων και Αποβλήτων
Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

1.Στο χώρο του έργου των Πέρα Γαλήνων προβλέπεται κατάλληλος χώρος συγκέντρωσης των
ΑΗΗΕ , τα οποία ενδεχομένως θα εντοπίζονται μέσα στα απορρίμματα ή θα μεταφέρονται εκεί από
τους πολίτες ή φορείς. Τα εν λογω απόβλητα να τοποθετούνται σε κατάλληλα κλειστά containers τα
οποία να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος VIII της ΚΥΑ
Η.Π23615/651/Ε.103/2014(ΦΕΚ1184/Β/2014) Ο φορέας λειτουργίας του έργου είναι
υποχρεωμένος να συνάψει σύμβαση με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ. Τα
διαχωριζόμενα ΑΗΗΕ θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένο συλλέκτη-μεταφορέα, επίσης
συμβεβλημένο με το Σύστημα, ο οποίος με τη σειρά του θα τα παραδίδει σε καθορισμένες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

2.Στο χώρο του ΧΥΤΑ θα προβλεφτεί κατάλληλος χώρος συγκέντρωσης των μεταχειρισμένων
ελαστικών. Στο χώρο αυτό θα τοποθετούνται χύδην τα ελαστικά, τα οποία ενδεχομένως θα
εντοπίζονται μέσα στα απορρίμματα. Ο φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ θα συνάψει σύμβαση με
εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων. Τα
διαχωριζόμενα ελαστικά θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένο συλλέκτη-μεταφορέα, επίσης
συμβεβλημένο με το Σύστημα, ο οποίος με τη σειρά του θα τα παραδίδει σε καθορισμένες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
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3.5  Παρακολούθηση και επιτήρηση 

1 Ειδικά για τον έλεγχο , την παρακολούθηση και την επιτήρηση του ΧΥΤ και των συνοδών έργων
του να λαμβάνεται υπόψη η ΚΥΑ29407/3508/2002 για την υγειονομική ταφή και η ΚΥΑ
114218/1997 σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

2 Η συστηματική παρακολούθηση (monitoring) των αερίων , υγρών και στερεών εκπομπών να
γίνεται σύμφωνα με τα προτεινόμενα στην οδηγία IPPC  και τους Ευρωπαϊκούς οδηγούς για την
εφαρμογή των Β.Δ.Τ.

3 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα παρακολούθησης των υπογείων υδάτων πραγματοποιώντας
ελέγχους στις  υφιστάμενες γεωτρήσεις (3 γεωτρήσεις ,μια ανάντη και δυο κατάντη ) και εφόσον
χρειαστεί να πραγματοποιηθούν νέες (γεωτρήσεις) ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ
114218/1997.

4 Για τον έλεγχο του βιοαερίου και το ενδεχόμενο μετανάστευσης του πέραν των λεκανών απόθεσης
απορριμμάτων , να υπάρχουν σχετικές γεωτρήσεις περιμετρικά του ΧΥΤΑ.

5 Ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να τηρεί βιβλία λειτουργίας ,ελέγχου και
παρακολούθησης του έργου στο σύνολο του (ΧΥΤΑ, μονάδα ξήρανσης ιλύος , επεξεργασίας
στραγγισμάτων, μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης  βιοαερίου κλπ ).

6 Ο φορέας λειτουργίας του έργου θα πρέπει να διαβιβάζει σε ετήσια βάση το αργότερο μέχρι τέλους
Μαρτίου κάθε έτους  όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (συγκεντρωτικά, αποτελέσματα μετρήσεων ,
εκτιμήσεις και συμπεράσματα ) υπο μορφής έκθεσης προς την  Δ/νση Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων του ΥΠΕΝ καθώς και στην υπηρεσία μας προκειμένου:
 Να τεκμηριώνει την τήρηση των όρων της άδειας
 Να γίνεται ενημέρωση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την

οδηγία 2008/1/ΕΚ (IPPC).

7 Οι προαναφερόμενες εκθέσεις να φυλάσσονται επι μια δεκαετία.

8 Τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στην έκθεση αφορούν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
       Κεφάλαιο Α
 Την τεχνολογία (συστήματα στεγάνωσης και διαχείρισης στραγγισμάτων & βιοαερίου κλπ)
 Τους κανόνες ασφαλείας
 Το σχέδιο λειτουργίας 
 Τα συστήματα μετρήσεων και ελέγχου
 Πρόγραμμα μετρήσεων
 Παράμετροι και κανόνες μετρήσεων ,σχέδια δειγματοληψίας σημεία μετρήσεων

       Κεφάλαιο Β
 Γενικές αρχές παραλαβής αποβλήτων (ποσότητες, είδος ,σύνθεση, οπτικός έλεγχος κλπ)
 Έλεγχοι λειτουργίας έργου (χρονική διάρκεια λειτουργίας και πάυσης των υποδομών

διαχείρισης , αιτίες αστοχιών, μέτρα αποκατάστασης, είδος και έκταση μέτρων συντήρησης)
 Μετερεολογικά στοιχεία ,επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, ποσότητα και ποιότητα υγρών

αποβλήτων- επεξεργασμένων αποβλήτων -βιοαερίου , καθιζήσεις /παραμορφώσεις του
ΧΥΤ, στάθμης και σύσταση υπογείων υδάτων (έλεγχος από τρεις γεωτρήσεις μια στα
ανάντη και δυο στα κατάντη του έργου)
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       Κεφάλαιο Γ
 Δομή και ογκομέτρηση ΧΥΤΑ (επιφάνεια καλυπτόμενη από απόβλητα, όγκος και σύνθεση

αποβλήτων, μέθοδος απόθεσης, χρόνος και διάρκεια απόθεσης, υπολογισμός της
εναπομένουσας διαθέσιμης χωρητικότητας)  

9 Ο φορέας λειτουργίας του έργου να εφαρμόζει  πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης το
οποίο να περιλαμβάνει:
 Έλεγχο εισερχομένων στερεών αποβλήτων (οπτικός έλεγχος ,δειγματοληψίες ,ποιοτική

σύσταση)
 Έλεγχο αερίων εκπομπών (χρήση κινητών μονάδων μέτρησης σε επιλεγμένα σημεία του

έργου σε εβδομαδιαία βάση) .Ειδικά για το παραγόμενο βιοαέριο τα συστατικά που πρέπει
να μετρούνται μια φορά ανά έτος είναι :μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο, ολικό
χλώριο, ολικό θείο, άζωτο & ολικό φθόριο.

 Έλεγχος ποιοτικών χαρακτηριστικών υγρών  αποβλήτων στην είσοδο και έξοδο της μονάδας
επεξεργασίας στραγγισμάτων ανά τρίμηνο. 

 Έλεγχο ποιοτικών χαρακτηριστικών  και στάθμης των υπογείων υδάτων ανά εξάμηνο.
 Έλεγχο ποιοτικών χαρακτηριστικών επιφανειακών υδάτων ανά εξάμηνο 
 Έλεγχος οσμών και θορύβου περιμετρικά του έργου ανά εξάμηνο 
 Έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών- βαρέων μετάλλων της επεξεργασμένης ιλύος από

την μονάδα ξήρανσης  ανα εξάμηνο, και εφόσον δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές κατά
την διάρκεια του έτους η ανάλυση να γίνεται ανα έτος.

 Παρακολούθηση μετεωρολογικών παραμέτρων  (βροχόπτωση, θερμοκρασία διεύθυνση και
ένταση ανέμου). 

 Παρακολούθηση καθιζήσεων στο ΧΥΤ
 Παρακολούθηση λειτουργικών παραμέτρων της εγκατάστασης

Οι παράμετροι ελέγχου για τα στραγγίσματα , τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα να  είναι
τουλάχιστον : ph, BOD, COD, SO4, NH4-N,Οργανικό Ν, φθόριο ,ΤOC, φαινόλες , φωσφορικά και
βαρέα μέταλλα.
Οι αναλύσεις των στραγγισμάτων των υδάτων και της επεξεργασμένης ιλύος να πραγματοποιούνται
σε αρμόδιο κρατικό φορέα ή αναγνωρισμένο ιδιωτικό εργαστήριο ή σε κατάλληλο εργαστήριο εντός
του έργου και σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στην ΚΥΑ 114218/97.
Ειδικά για την επεξεργασμένη ιλύς  να πραγματοποιούνται αναλύσεις  σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην ΚΥΑ 80568/1991 απο τα αποτελέσματα των οποίων θα εξαρτηθεί η τελική διάθεση της.
Όλες οι προαναφερόμενες μετρήσεις – ελέγχει να καταγράφονται σε μια βάση δεδομένων . Οι δε
έλεγχοι και δειγματοληψίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία ενώ το κόστος
των αναλύσεων θα βαρύνει τον φορέα λειτουργίας του έργου.
10. Τα στοιχεία όλων των αναλύσεων/μετρήσεων να καταγράφονται σε βιβλία θεωρημένα από τις
αρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον η θεώρηση των βιβλίων απαιτείται από τη κείμενη Νομοθεσία.
11. Τυχόν αστοχίες στην κατασκευή και λειτουργία του έργου και τυχόν σημαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον που ενδεχόμενα διαπιστωθούν κατά τις προαναφερόμενες διαδικασίες ελέγχου και
παρακολούθησης πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στην υπηρεσία μας και στην αρμόδια υπηρεσία
περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του έργου υποχρεούται να
συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των ανωτέρω υπηρεσιών για το είδος και χρονοδιάγραμμα
εφαρμογής των επανορθωτικών μέτρων.
12. Αντίγραφο απο τα αποτελέσματα των αναλύσεων όπως αναφέρεται παραπάνω και αφορούν στα
στραγγίσματα , στα υπόγεια & επιφανειακά ύδατα, να αποστέλλονται με ευθύνη του φορέα του
έργου ,στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ν. Ηρακλείου . Επιπρόσθετα ο φορέας του έργου σε συνεργασία
με την παραπάνω Εφορεία να πραγματοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα δειγματοληψίες εντός
του αρχαιολογικού χώρου που βρίσκεται κατάντη του έργου.
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4. Όροι για την παύση λειτουργίας την αποκατάσταση και τον τερματισμό λειτουργίας της
εγκατάστασης ή του χώρου

1. Μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο παύσης της λειτουργίας της εγκατάστασης ο φορέας του έργου

υποχρεούται (άρθ.9 της αρ. 50910/2003ΚΥΑ) πριν την διαδικασία τερματισμού της λειτουργίας να

εξυγιάνει και να αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες :

 Τις ζημιές σημαντικής κλίμακας  που ενδεχομένως έχουν προκληθεί στο περιβάλλον και τη

δημόσια υγεία απο την λειτουργία της μονάδας ή του χώρου και

 Το φυσικό περιβάλουν  με την διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων στο

περιβάλλον ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση και βελτίωση του τοπίου 

Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται:

 Τα υπολείμματα των πρώτων υλών να συλλεχθούν κατά την διάρκεια του τελικού

καθαρισμού και ανάλογα με την δεδομένη ποσότητα και ποιοτική τους σύνθεση να

διαχειριστούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Τα κατασκευαστικά στοιχεία (δεξαμενές ,containers, ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός

εξοπλισμός κλπ) να αποσυναρμολογηθούν και να δωθούν προς αξιοποίηση- ανακύκλωση

σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

 Τα πάσης φύσης απόβλητα επικίνδυνα και μη που θα προκύψουν να διαχειριστούν

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 Τα μηχανήματα και τα εργοταξιακά οχήματα που χρησιμοποιηθούν να είναι άριστα

συντηρημένα ώστε να πληρούνται οι οριακές τιμές εκπομπής (θορύβου, αερίων εκπομπών

κλπ) στο περιβάλλον (π.χ ΚΥΑ37393/2028/2003 όπως τροποποιήθηκε με την

ΚΥΑ9272/471/2007, ΚΥΑ69001/1921/1988 κλπ)

 Όλες οι εργασίες αποκατάστασης να γίνουν αποφεύγοντας της πάσης φύσεως υποβάθμιση

της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου. 

Ειδικά για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ ο φορέας λειτουργίας του έργου μετά την ολοκλήρωση

των εργασιών διάθεσης-πλήρωσης σε κάθε λεκάνη ταφής , και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες

καθίζησης, υποχρεούται να προβεί σε εργασίες αποκατάστασης οι η οποίες να περιλαμβάνουν τις

εξής στρώσεις υλικών (απο κάτω προς τα πάνω):

- Στρώση εξομάλυνσης του απορριμματικού ανάγλυφου πάχους 0,30μ

- Στρώση ανακούφισης βιοαερίου απο κοκκώδες υλικό πάχους 0,30μ

- Γεωύφασμα διαχωρισμού /προστασίας απο πολυπροπυλένιο μη υφαντό βάρους 300g/m2
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- Γεωμεμβράνη απο HDPE πάχους 2μμ με συντελεστή διαπερατότητας 1x10-9 m/s.

- Συνθετική στρώση αποστράγγισης με ενσωματωμένο γεωύφασμα διαχωρισμού/προστασίας  

- Στρώση επιφάνειας απο φυτόχωμα πάχους 1,00μ, εξαρτώμενο απο το είδος των φυτών που θα
επιλεγούν και την κλίση των πρανών του τελικού αναγλύφου.

Το τελικό ανάγλυφο των κυττάρων Α,Β & Γ να είναι ενιαίο και να διαμορφωθεί με ήπιες κλίσεις της

τάξης του 5% έτσι ώστε να διευκολύνεται η απορροή των όμβριων υδάτων προς τις πλευρικές

τάφρους συλλογής.

2. Για τον τερματισμό της λειτουργίας της εγκατάστασης απαιτείται σχετική Απόφαση του Γενικού

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η οριστική παύση

λειτουργίας της μονάδας καθώς και ο τερματισμός των εργασιών αποκατάστασης και δίδεται εντολή

για έναρξη των εργασιών της μετέπειτα φροντίδας. Προς τούτο ο υπεύθυνος υποχρεούται να προβεί

σε συγκεκριμένες δράσεις υποβάλλοντας στην υπηρεσία μας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από

αντίστοιχη έκθεση . Η έκθεση αυτή να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

 Περιγραφή της εγκατάστασης (υφιστάμενα έργα και υποδομές , τοποθεσία, χρήσεις γης ).

 Ποσότητες και κατηγορίες αποβλήτων που διαχειρίστηκε η μονάδα.

 Πιθανές επιπτώσεις που προκλήθηκαν στο περιβάλλον και την δημόσια υγεία κατά την

λειτουργία της καθώς και περιγραφή και των ενεργειών αντιμετώπισης .

 Ενέργειες που έγιναν για την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση του χώρου της

εγκατάστασης περιλαμβάνοντας τουλάχιστον: τον καθαρισμό και απορρίπανση εξοπλισμού

και δεξαμενών κλπ, την αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση του εξοπλισμού και υλικών ,

την συλλογή και διαχείριση των αποπλυμάτων , την διαμόρφωση και επανένταξη του χώρου

στο περιβάλλον, την αποφυγή πρόσβασης από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ,το

απαραίτητο προσωπικό για την διεκπεραίωση των προαναφερόμενων ενεργειών με τα μέτρα

προστασίας και ασφάλειας που ελήφθησαν ,τα έργα και δράσεις για την μετέπειτα φροντίδα

της εγκατάστασης και λοιπές ενέργειες και έργα.

5. Υπαγωγή στην Οδηγία   IPPC     

Η εγκατάσταση υπάγεται στο σύνολό της στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας IPPC όπως ισχύει με την
οδηγία 2008/1/ΕΚ για την «ολοκληρωμένη πρόληψη & έλεγχο της ρύπανσης» (περίπτωση 5.4 του
παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 15393/02 όπως ισχύει). Επ αυτού οφείλει να εφαρμόζει την εν λόγω
οδηγία και τις προαναφερόμενες τεχνικές για την αποφυγή της ρύπανσης (διαχείριση
στραγγισμάτων, όμβριων, βιοαερίου κλπ) και τον έλεγχο και παρακολούθηση της λειτουργίας και
μετέπειτα φροντίδας του ΧΥΤΑ.

Γ.ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ –ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
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1. Οι  Περιβαλλοντικοί Όροι της παρούσας Απόφασης ισχύουν μέχρι 31.10.2021, ημερομηνία ισχύος

της προγενέστερης αρ. πρ. 204390/20.10.11 ΑΕΠΟ , την οποία αντικαθιστά-συμπληρώνει,  εφόσον

τηρούνται με ακρίβεια και δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται.

2. Πριν από την παρέλευση του αναφερόμενου χρονικού διαστήματος ,ο φορέας του έργου οφείλει

να εκκινήσει την διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου κατά τα οριζόμενα

στο άρθ.5 του Ν.4014/2011 όπως εκάστοτε ισχύει.

3.Η παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά

την λήξη της ,μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης εφόσον όμως ο

υπόχρεος φορέας  αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίηση της απόφασης αυτής τουλάχιστον

δυο μήνες πριν από την λήξη της ,υποβάλλοντας προς τούτο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

4.Για τον εκσυγχρονισμό ,βελτίωση ,επέκταση ή τροποποίηση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην

συνημμένη MΠΕ και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας ΑΕΠΟ, απαιτείται η

τήρηση του άρθ.6 του ν.4014/2011 όπως εκάστοτε ισχύει. 

5. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του έργου σε συμμόρφωση με  την παρούσα

Απόφαση και σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της παρούσας Απόφασης , ο φορέας του

έργου δύναται ,πριν την έναρξη κατασκευής να υποβάλλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού

όπως προβλέπεται στο άρθ.7 του Ν.4014/2011 όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν

σοβαρά  προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον

που δεν είχαν προβλεφθεί από τις περιβαλλοντικές μελέτες του έργου και την παρούσα ,επιβάλλονται

πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας όπως προβλέπεται στη παρ.9

του άρθ.2 (σε συνδυασμό με το άρθ.6 )του Ν. 4014/2011 όπως εκάστοτε ισχύει.

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η παρούσα ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή
ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση
εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ
Υ.Α21717/2004-ΦΕΚ35/Β/2004, Ν.4030/2011-ΦΕΚ249/Α2011 κλπ) εκδίδεται χωρίς να
εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και
οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων (εργοταξιακοί χώροι, χώροι εναπόθεσης, κ.α.) και δεν
συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών  για τις οποίες
ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία
εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, με ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.
2. Η παρούσα ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές
διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.
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3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή & λειτουργία της μονάδας αποτελεί η τήρηση των
διατάξεων περί  Φο.Δ.Σ.Α (άρθ.30 του Ν.3536/2007 όπως ισχύει).
4. Η παρούσα απόφαση ενσωματώνει την άδεια διάθεσης λυμάτων-βιομηχανικών αποβλήτων
σύμφωνα με το άρθ.12 του Ν.4014/2011. 
5. Απο την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η αρ. Πρωτ. 204390/20.10.11 Απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)για το εν λόγω έργο, την οποία και
συμπληρώνει-αντικαθιστά.

Ε  .   ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ  

1. Η παρούσα ΑΕΠΟ, η συνημμένη Μ.Π.Ε. και ο φάκελος που τη συνοδεύει καθώς και οι
αντίστοιχες εγκεκριμένες μελέτες που τροποποιούνται με την παρούσα , πρέπει να είναι διαθέσιμες
στο χώρο του εξεταζόμενου έργου και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.

2. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:
 να τηρεί στοιχεία (συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα

καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η
συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά
θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας.

 να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.
 να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.
 να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις − υποδείξεις

των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

3. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους
όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν
είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει.

4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή
παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας
οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως
τροποποιήθηκαν με τους Ν.3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει.

5. Ο φορέας του έργου έχει υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.
148/2009 μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας ή της άμεσης απειλής
πρόκλησης τέτοιας ζημίας, καθώς επίσης και να καλύπτει τις σχετικές δαπάνες, οποιοδήποτε και αν
είναι το ύψος τους, όταν προκύπτει η ευθύνη τους για την εν λόγω ζημία καθώς και να υλοποιεί
όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 7 του παραπάνω διατάγματος.

Στ  .   ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ.  

Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται με την
ανάρτησή της: α) στη δικτυακή διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112/Α/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και β) στον ειδικό δικτυακό τόπο για την ανάρτηση των αποφάσεων

40

ΑΔΑ: Ω6ΘΦΟΡ1Θ-ΦΚΗ



έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης αυτών (δικτυακή
διεύθυνση aepo.ypeka.gr), όπως αυτός ιδρύθηκε και λειτουργεί με την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ
1470/Β/3-5-2012) σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011.

Κατά της παρούσας απόφασης αναφέρουμε δυνατότητες προσφυγής:
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ένσταση ενώπιον του Υπουργού Π..ΕΝ μέσα σε

διάστημα      τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της.         

Επίσης προσφυγή μπορεί να ασκηθεί στα Διοικητικά Δικαστήρια και ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας.  
  
Συνημμένα : Φάκελος ΜΠΕ Ε.Γ.Γ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:

1. Περιφέρεια Κρήτης
          α) Περιφερειακό Συμβούλιο
              Πλατεία Ελευθερίας 
              71201 Ηράκλειο

                β) Δ/νση ΠΕΧΩΣ
                    Τμήμα Περιβάλλοντος                                  

          
2.  ΕΣΔΑΚ (συνημ. φάκελος ΜΠΕ)

                

Εσωτερική Διανομή: - Χρονολογικό Αρχείο 
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