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ΕΩ ΕΩΝ

ΤΓΓΡ ΦΗ ΤΠΟΥΡ Ω ΩΝ (.Τ.)
Άλγλκ 1
1.1

Ι ΓΩΓΗ

Ολδ ηκέ, νθ κηκΰλα έ μ εαδ λξδεΪ (σππμ η αθέακθ αδ

Κτλδκμ κν Ϋλΰκν (Κ
. .)

) έθαδ β

αδλ έα Τ λ τ

πμ εαδ πκξ

λΰκ σ βμ – θαγΫ πθ ΦκλΫαμ βμ παλκτ αμ τηία βμ
πκξ τ πμ Πλπ νκτ βμ Πλπ τκν αμ ( .Τ . .Π. . .)
Πλκρ

δμ παλ θγΫ
τ

δμ)

πμ Πλπ νκτ βμ ( .Τ . .Π.

έθαδ β

αδλ έα Τ λ τ

πμ εαδ

αηΫθβ λΰά (Π. .): κ δκδεβ δεσ νηίκτζδκ βμ .Τ . .Π. . .

δ νγτθκν α Τπβλ

έα ( .Τ.): β δ τγνθ β Έλΰπθ θα κζδεάμ

δεάμ (

) βμ .Τ . .Π. . .

θΪ κξκμ: Ο κδεκθκηδεσμ κλΫαμ πκν νθΪπ δ η κθ λΰκ σ β τηία β βμ νπκπ λέπ π βμ α’
βμ π λέπ π βμ 9 βμ παλαΰλΪ κν 1 κν Ϊλγλκν 2
νθ να ησ η βθ νπκπ λέπ π β ί’ βμ
π λέπ π βμ 6 βμ παλαΰλΪ κν 3 κν Ϊλγλκν 2 κν Νσηκν 4412/2016.
Οδεκθκηδεσ θ δε έη θκ βμ τηία βμ ά αιέα βμ τηία βμ: Η πλκίζ πση θβ απσ β τηία β
ηκδίά κν αθα σξκν.
τηία β: Σκ τθκζκ πθ σλπθ πκν πλκ δκλέακνθ α δεαδυηα α εαδ δμ νπκξλ υ δμ πθ
αθ δ νηίαζζκηΫθπθ, βζα ά κν λΰκ σ β εαδ κν θα σξκν, εαδ π λδζαηίΪθκθ αδ α τξβ κν
δαΰπθδ ηκτ, βθ απσ α β Ϋΰελδ βμ κν απκ ζΫ ηα κμ εαδ κ ξ δεσ νη πθβ δεσ πκν γα
νπκΰλα έ η αιτ πθ τκ νηίαζζκηΫθπθ η λυθ
νηία δεΪ Σ τξβ
Όζα α Ϋΰΰλα α α κπκέα παλΫξ δ ά α κπκέα παλαπΫηπ δ κ αθαγΫ πθ κλΫαμ η εκπσ θα
π λδΰλΪο δ ά θα πλκ δκλέ δ κδξ έα βμ παλκτ αμ τηία βμ ά βμ δα δεα έαμ αθΪγ βμ,
νηπ λδζαηίαθκηΫθπθ σζπθ πθ νξυθ πκν αθα Ϋλκθ αδ βθ παλΪΰλα κ 1.3 βμ παλκτ αμ
Όπκν
βθ παλκτ α .Τ. ΰέθ αδ αθα κλΪ – παλαπκηπά
κ «Νσηκ», θθκ έ αδ κ Νσηκμ
4412/2016, σππμ δ ξτ δ.
1.2 νΰΰλα ά Τπκξλ υ πθ (Τ)
Η παλκτ α .Τ. απκ ζ έ αδ απσ 14 Ϊλγλα ( νηπ λδζαηίαθκηΫθκν εαδ κν παλσθ κμ) εαδ
πλκ δκλέα δ κ ΰ θδεσ πζαέ δκ εαδ κνμ δ δεκτμ σλκνμ ΰδα βθ ε Ϋζ β πθ νηία δευθ
νπκξλ υ πθ κν θα σξκν. Σα δ δεΪ γΫηα α πκν ξ έακθ αδ η βθ δα δεα έα αθΪγ βμ
π λδζαηίΪθκθ αδ
κ
τξκμ " δαεάλνιβ",
κ “Σ τξκμ Καθκθδ δεκτ Πζαδ έκν Τζκπκέβ βμ
τηία βμ”, θυ κ αθ δε έη θκ εαδ α ξθδεΪ ξαλαε βλδ δεΪ βμ τηία βμ κ "Σ τξκμ ξθδευθ
κηΫθπθ".
1.3  δλΪ δ ξτκμ νηία δευθ Σ νξυθ
Σα παλαεΪ π τξβ, ηααέ η σζα α

τξβ εαδ Ϋΰΰλα α πκν πλκ αλ υθ αδ

' αν Ϊ ά α
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νηπζβλυθκνθ, απκ ζκτθ αθαπσ πα κ ηΫλκμ βμ τηία βμ πκν γα εα αλ δ
αιδθκηκτθ αδ εα Ϊ δλΪ δ ξτκμ:
1. τηία β
2. δαεάλνιβ η α Πλκ αλ άηα Ϊ βμ
3. Οδεκθκηδεά Πλκ κλΪ (ΟΠ)
4. Σ ξθδεά Πλκ κλΪ (ΣΠ)
5. νΰΰλα ά Τπκξλ υ πθ (Τ)
6. Σ τξκμ Καθκθδ δεκτ Πζαδ έκν Τζκπκέβ βμ τηία βμ (Σ.Κ.Π.Τ..)
7. Σ τξκμ Σ ξθδευθ
κηΫθπθ (ΣΣ )
8. Σ τξκμ Πλκ ε δηυη θβμ ηκδίάμ (ΣΠ )

Άλγλκ 2

ΤΜ

ΕΩ ΕΩΝ

έ εαδ

ΣΙΚΟ ΝΣΙΚ ΙΜ ΝΟ

2.1 νηία δεσ θ δε έη θκ
Σκ αθ δε έη θκ βμ τηία βμ πλκ δκλέα αδ αθαζν δεΪ
κ Σ τξκμ Σ ξθδευθ
κηΫθπθ εαδ
π λδζαηίΪθ δ βθ παλκξά νπβλ δυθ νπκ άλδιβμ εαδ νπκίκάγβ βμ κν λΰκ σ β
σπκδκ γΫηα
ξ δεΪ η
βθ νζκπκέβ β κν Ϋλΰκν «νζζκΰά, π ι λΰα έα α δευθ ζνηΪ πθ άηπθ
Ρα άθαμ-Πδε ληέκν εαδ πΪ πθ- λ Ϋηδ κμ εαδ παθαξλβ δηκπκέβ β- δΪγ β π ι λΰα ηΫθπθ
ελκυθ». νΰε ελδηΫθα:
 Τπκ άλδιβ κν λΰκ σ β δμ απαλαέ β μ λΰα έ μ πλκ πθ νηίΪ πθ εα α ε νάμ κν
Ϋλΰκν ( δαΰπθδ δεά δα δεα έα, νπκΰλα ά λΰκζαίδευθ νηίΪ πθ εζπ).
 Τπκ άλδιβ κν λΰκ σ β
δμ απαλαέ β μ λΰα έ μ εα Ϊ βθ Ϊ β εα α ε νάμ κν
Ϋλΰκν.
 Τπκ άλδιβ κν λΰκ σ β εα Ϊ βθ Ϊ β βμ κεδηα δεάμ ζ δ κνλΰέαμ κν Ϋλΰκν.

Τπκ άλδιβ κν λΰκ σ β βθ νζκπκέβ β σζπθ πθ νπκΫλΰπθ πκν π λδζαηίΪθκθ αδ
βθ ΰε ελδηΫθβ ΠλΪιβ νΰξλβηα κ σ β βμ.
Ο λσζκμ κν Σ τη πθα η δμ απαδ ά δμ βμ τηία βμ έθαδ δ σμ.
κλΪ βθ παλκξά
ξθδευθ νηίκνζυθ εαδ πλκ Ϊ πθ ζτ πθ
γΫηα α βηκπλΪ β βμ, η ζΫ βμ εαδ εα α ε νάμ
ζ δ κνλΰέαμ, αζζΪ εαδ δμ θΫλΰ δ μ/πλκ Ϊ δμ ΰδα κ νθκζδεσ νθ κθδ ησ εαδ δαξ έλδ β κν Ϋλΰκν
απκξΫ ν βμ υ
αν σ θα κζκεζβλπγ έ θ σμ πθ πλκεαγκλδ ηΫθπθ ξλκθδευθ εαδ κδεκθκηδευθ
π λδκλδ ηυθ.
Ο Σ ξθδεσμ τηίκνζκμ αθαζαηίΪθ δ θα νπκ βλέα δ βμ Τ Π η σζ μ δμ απαδ κτη θ μ θΫλΰ δ μ
πκν ξ έακθ αδ η δμ η ζΫ μ εαδ βθ εα α ε νά κν Ϋλΰκν απκξΫ ν βμ εαδ β νηησλ π β
αν υθ η δμ δ ξτκν μ πλκ δαΰλα Ϋμ εαδ βθ άλβ β βμ δ ξτκν αμ θκηκγ έαμ.
Ο Σ ξθδεσμ τηίκνζκμ αθαζαηίΪθ δ πέ βμ σζ μ δμ απαλαέ β μ λΰα έ μ ΰδα βθ δκέεβ β εαδ κθ
νθ κθδ ησ βμ κηαζάμ εαδ θ σμ πθ κδεκθκηδευθ εαδ ξλκθδευθ
η τ πθ νζκπκέβ βμ κν
Ϋλΰκν «νζζκΰά,
π ι λΰα έα α δευθ ζνηΪ πθ
άηπθ Ρα άθαμ-Πδε ληέκν εαδ
πΪ πθ- λ Ϋηδ κμ εαδ παθαξλβ δηκπκέβ β- δΪγ β π ι λΰα ηΫθπθ ελκυθ» εαγ’ σζβ β
δΪλε δΪ κν, εαγυμ εαδ δμ απαλαέ β μ θΫλΰ δ μ ΰδα βθ πζάλπ β πθ νπκξλ υ πθ πλκμ δμ
αλησ δ μ νπβλ έ μ ξλβηα κ σ β βμ.
πδπζΫκθ, κ Σ ξθδεσμ τηίκνζκμ αθαζαηίΪθ δ θα νπκ βλέι δ κθ λΰκ σ β κ νθ κθδ ησ σζπθ
πθ λα βλδκ ά πθ πκν
θ α κλκτθ αηδΰυμ δμ λΰκζαίέ μ εα α ε νάμ κν Ϋλΰκν αζζΪ
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ηπέπ κνθ κ πζαέ δκ νζκπκέβ άμ κν σππμ, λΰα έ μ πκν α κλκτθ
αλξαδκζκΰδεΪ νλάηα α
εα Ϊ βθ δΪλε δα εα α ε νάμ, λΰα έ μ πκν α κλκτθ
η α κπέ δμ δε τπθ ΟΚΩ, λΰα έ μ πκν
α κλκτθ
λα βλδσ β μ παθαξλβ δηκπκέβ βμ πθ π ι λΰα ηΫθπθ ελκυθ κν ΚΫθ λκν
π ι λΰα έαμ ΛνηΪ πθ, νπκίκάγβ β β τθ αιβ νξσθ η ζ υθ εζπ. Οδ αθπ Ϋλπ λΰα έ μ
θ Ϊ κθ αδ
κ νπκΫλΰα βμ ΠλΪιβμ νΰξλβηα κ σ β βμ κν Ϋλΰκν πκν π λδΰλΪ κθ αδ
παλαεΪ π:
Σκ Ϋλΰκ Ϋξ δ θ αξγ έ κ πδξ δλβ δαεσ Πλσΰλαηηα «Τπκ κηΫμ Μ α κλυθ Π λδίΪζζκθ εαδ
δ σλκμ θΪπ νιβ 2014-2020» ( πσ α β 2210/10-07-2019 Π λδ λ δΪλξβ
δεάμ,
:
Ω ΗΩ7Λ7-1 Ω). Η νΰξλβηα κ κ κτη θβ ΠλΪιβ απκ ζ έ αδ απσ α παλαεΪ π νπκΫλΰα
1
ΤΠΟ ΡΓΟ Κ Σ Κ ΤΗ 1: ΡΓΟΛ Ι
-455
2
ΤΠΟ ΡΓΟ Κ Σ Κ ΤΗ 2: ΡΓΟΛ Ι
-456
3
ΤΠΟ ΡΓΟ Κ Σ Κ ΤΗ 3: ΡΓΟΛ Ι
-457
4
ΤΠΟ ΡΓΟ Κ Σ Κ ΤΗ 4: ΡΓΟΛ Ι
-458
5
ΤΠΟ ΡΓΟ 5: Π ΛΛΟΣΡΙΩ Ι
6
ΤΠΟ ΡΓΟ 6: Σ ΥΝΙΚΟ ΤΜ ΟΤΛΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
7
ΤΠΟ ΡΓΟ 7: Μ Σ ΣΟΠΙ Ι ΟΚΩ
8
ΤΠΟ ΡΓΟ 8: ΗΜΟΙΟΣΗΣ
9
ΤΠΟ ΡΓΟ 9: Ι Υ ΙΡΙΗ
ΚΚ
πδπζΫκθ, η Ϊ βθ νπκΰλα ά ξ δεκτ Μθβηκθέκν νθ λΰα έαμ η βθ αλησ δα αλξαδκζκΰδεά
νπβλ έα πλσε δ αδ θα πλκ γ έ ι ξπλδ σ νπκΫλΰκ η αθ δε έη θκ δμ αλξαδκζκΰδεΫμ Ϋλ νθ μ εαδ
λΰα έ μ πκν γα ΰέθκνθ η α κληά κ Ϋλΰκ απκξΫ ν βμ. Σκ αθ δε έη θκ πθ λΰα δυθ κν
Σ ξθδεκτ νηίκτζκν α κλΪ
σζα α νπκΫλΰα βμ ΠλΪιβμ, σππμ Ϋξκνθ εαγκλδ έ ά γα
εαγκλδ κτθ εα Ϊ β δΪλε δα νζκπκέβ βμ κν Ϋλΰκν.

2.2 ΤπΪλξκν μ η ζΫ μ εαδ απκ Ϊ δμ
Οδ νπΪλξκν μ η ζΫ μ εαδ κδ απκ Ϊ δμ πκν γα πλΫπ δ θα ζβ γκτθ νπσοβ π λδΰλΪ κθ αδ
Σ τξκμ Σ ξθδευθ
κηΫθπθ.

Άλγλκ 3

ΚΣ Λ Η ΣΗ ΤΜ

κ

Η

3.1 Σσπκμ εαδ Υλσθκμ
3.1.1 Σσπκμ λΰα έαμ κν θα σξκν έθαδ κ ΰλα έκ κν, α ΰλα έα κν λΰκ σ β, β π λδκξά
ε Ϋζ βμ κν Ϋλΰκν, σ κθ κτ κ απαδ έ αδ εαδ ΰ θδεσ λα κδ νπβλ έ μ κν παλΫξκθ αδ
δμ γΫ δμ εαδ δμ ξλκθδεΫμ π λδσ κνμ πκν π λδΰλΪ κθ αδ κ Σ τξκμ Σ ξθδευθ
κηΫθπθ.
Ο θΪ κξκμ νπκξλ κτ αδ, τ λα απσ Ϋΰεαδλβ πλσ εζβ β πθ νπβλ δυθ κν λΰκ σ β
(Πλκρ αηΫθβμ λξάμ, δ νγτθκν αμ Τπβλ έαμ εαδ πδίζ πσθ πθ) θα νηη Ϋξ δ
ν εΫο δμ, θα παλΫξ δ ΰλαπ Ϋμ ά πλκ κλδεΫμ πζβλκ κλέ μ ά νηίκνζΫμ δμ νπβλ έ μ
αν Ϋμ εαδ α σλΰαθΪ κνμ, θα νηη Ϋξ δ
πδ εΫο δμ βθ π λδκξά πκν πλκίζΫπ αδ θα
εα α ε να κτθ α Ϋλΰα εαδ ΰ θδεΪ θα παλΫξ δ εΪγ ξ δεά νπκ άλδιβ πκν ελέθ δ ξλά δηβ
κ λΰκ σ βμ.
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Η παλκξά νπβλ δυθ κν Σ ξθδεκτ νηίκτζκν γα πλαΰηα κπκδ έ αδ εα Ϊ δμ λΰΪ δη μ
βηΫλ μ εαδ εα Ϊ κ πλΪλδκ λΰα έαμ κν αθ έ κδξκν πδ βηκθδεκτ πλκ ππδεκτ κν
λΰκ σ β, τη πθα πΪθ α η δμ αθΪΰε μ κν Ϋλΰκν.
Ο Σ ίαλτθ αδ η δμ απΪθ μ ζ δ κνλΰέαμ πθ ΰλα έπθ κν ( ικπζδ ησμ, βζ ε λκθδεκέ
νπκζκΰδ Ϋμ, ζκΰδ ηδεσ, εζπ.) εαδ πθ ηΫ πθ πδεκδθπθέαμ αν υθ, ( βζΫ πθκ, τθ
β
δα δε τκν εζπ.) εαγυμ εαδ ΰδα δμ απΪθ μ ΰδα β
ζΫξπ β κνμ η εα Ϊζζβζκ εαδ
παλεΫμ ίκβγβ δεσ πλκ ππδεσ.
3.1.2 Μααέ η βθ εκδθκπκέβ β βμ απσ α βμ βμ Πλκρ αηΫθβμ λξάμ ΰδα βθ Ϋΰελδ β βμ
αθΪγ βμ πλκμ κθ θΪ κξκ, εαζ έ αδ αν σμ θα νπκΰλΪο δ β τηία β ηΫ α
έεκ δ (20)
βηΫλ μ απσ βθ εκδθκπκέβ β βμ ξ δεάμ Ϋΰΰλα βμ δ δεάμ πλσ εζβ βμ.
Σβ τηία β γα νπκΰλΪο δ ΰδα ζκΰαλδα ησ κν λΰκ σ β κ αλησ δκ εα Ϊ δμ δ ξτκν μ
δα Ϊι δμ σλΰαθκ.
3.1.3 νηία δεσμ ξλσθκμ ε Ϋζ βμ βμ τηία βμ έθαδ β πλκγ ηέα ΰδα βθ π λαέπ β κν
αθ δε δηΫθκν βμ, σππμ αν σμ πλκ δκλέα αδ
βθ δαεάλνιβ κν δαΰπθδ ηκτ. Ωμ
βη λκηβθέα Ϋθαλιβμ πθ πλκγ ηδυθ βμ τηία βμ κν θα σξκν κλέα αδ β βη λκηβθέα
νπκΰλα άμ κν νη πθβ δεκτ. Η νθκζδεά δΪλε δα βμ τηία βμ κλέα αδ
60
βη λκζκΰδαεκτμ ηάθ μ απσ βθ νπκΰλα ά κν νη πθβ δεκτ. Ο θαγΫ πθ ΦκλΫαμ
δα βλ έ κ δεαέπηα θα κλέ δ, εα Ϊ βθ νπκΰλα ά κν νη πθβ δεκτ, η αΰ θΫ λκ
ξλσθκ Ϋθαλιβμ πθ πλκγ ηδυθ βμ τηία βμ.
3.1.4  πλκγ ηέα λδΪθ α (30) βη λκζκΰδαευθ βη λυθ απσ βθ νπκΰλα ά βμ τηία βμ, αθ
θ κλέα αδ
αν σ δα κλ δεΪ, κ θΪ κξκμ νπκξλ κτ αδ θα νπκίΪζζ δ ξΫ δκ γδα βθ
δκέεβ β εαδ κ νθ κθδ ηό κν Έλγκν απκξΫ ν βμ πκν θ δε δεΪ γα π λδζαηίΪθ δ,
αθΪζν β νπκΫλΰπθ,
ξΫ δκ
δαξ έλδ βμ
ηπζ εκηΫθπθ, ξλκθκ δΪΰλαηηα εαδ
πλκςπκζκΰδ ησ απαθυθ κν Ϋλΰκν απκξΫ ν βμ, κλΰαθσΰλαηηα, ξΫ δκ δαξ έλδ βμ
πδεκδθπθδυθ εαδ δαξ έλδ βμ εδθ τθπθ, ξΫ δα δαξ έλδ βμ αδ βηΪ πθ αζζαΰυθ εαγυμ εαδ
ξΫ δκ ν άηα κμ αθα κλΪμ εαδ πζβλκ σλβ βμ. Σκ ξΫ δκ δκέεβ βμ εαδ νθ κθδ ηκτ
κν Ϋλΰκν, η Ϊ βθ Ϋΰελδ ά κν απσ β δ νγτθκν α Τπβλ έα γα απκ ζ έ νηία δεσ
κδξ έκ εαδ β ίΪ β ΰδα βθ παλαεκζκτγβ β νζκπκέβ βμ κν Ϋλΰκν εαδ βμ τηία βμ κν
Σ ξθδεκτ νηίκτζκν.
Σκ ξλκθκ δΪΰλαηηα κν Ϋλΰκν απκξΫ ν βμ πκν γα εα αλ έ δ κ Σ ξθδεσμ τηίκνζκμ κ
πζαέ δκ κν ξ έκν ΰδα βθ δκέεβ β εαδ κ νθ κθδ ησ κν Ϋλΰκν απκξΫ ν βμ, γα πλΫπ δ
θα νπκίζβγ έ εαδ
βζ ε λκθδεά ηκλ ά εαδ
ζκΰδ ηδεσ πκν εαγκλέα αδ απσ β
δ νγτθκν α Τπβλ έα, θα αεκζκνγ έ β ηΫγκ κ βμ ελέ δηβμ δα λκηάμ εαδ θα
απκ νπυθκθ αδ
αν σ σζ μ κδ λα βλδσ β μ η δμ ξ δεΫμ δα νθ Ϋ δμ κνμ πκν
α κλκτθ
βθ νπκξλ υ δμ κν Σ ξθδεκτ νηίκτζκν
νθΪλ β β η δμ λΰα έ μ
νζκπκέβ βμ κν Ϋλΰκν εα α ε νάμ. Σκ ξλκθκ δΪΰλαηηα αν σ γα θβη λυθ αδ
ηβθδαέα
ίΪ β εαδ γα νπκίΪζζ αδ η βθ ηβθδαέα Ϋεγ β πλκσ κν κν Σ ξθδεκτ νηίκτζκν.
πέ βμ, κ Σ ξθδεσμ τηίκνζκμ κ έζ δ η Ϊ βθ νπκΰλα ά πθ λΰκζαίδευθ νηίΪ πθ
θα
θ πηα υ δ
κ ξλκθκ δΪΰλαηηα κν Ϋλΰκν απκξΫ ν βμ α αθαζν δεΪ
ξλκθκ δαΰλΪηηα α εα α ε νάμ πθ νπκΫλΰπθ.  κ ξλκθκ δΪΰλαηηα αν σ, γα
ηπ λδΫξκθ αδ εαδ κδ λα βλδσ β μ κν Κνλέκν κν Έλΰκν εαδ κδ λΰα έ μ πκν ξ έακθ αδ
η Ϊζζκνμ Φκλ έμ ηπζ εση θκνμ κ Ϋλΰκ απκξΫ ν βμ.
3.1.5.
θ β βη λκηβθέα Ϋθαλιβμ βμ νηία δεάμ πλκγ ηέαμ παλκξάμ νπβλ δυθ η α γ έ ξπλέμ
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νγτθβ κν αθα σξκν εαδ ξπλέμ θα αθα Ϋλ αδ βθ δαεάλνιβ ά α τξβ βμ τηία βμ,
κ θΪ κξκμ δεαδκτ αδ αθ έ κδξβ παλΪ α β πλκγ ηέαμ. Ωμ πλκμ δμ πλκγ ηέ μ
ε Ϋζ βμ πθ λΰα δυθ βμ τηία βμ δ ξτκνθ εα Ϊ α ζκδπΪ κδ λνγηέ δμ κν Ϊλγλκν
ΠΣΛ Τ-06-184 κν Σ τξκνμ Καθκθδ δεκτ Πζαδ έκν Τζκπκέβ βμ τηία βμ (Σ.Κ.Π.Τ.).
3.2
επλσ ππκδ κν θα σξκν
3.2.1 Η τηία β γα νπκΰλα έ, απσ πζ νλΪμ θα σξκν, απσ κθ ά β ικν δκ κ βηΫθκ εα Ϊ κ
Ϊ δκ βμ αθΪγ βμ επλσ ππκ κν δαΰπθδακηΫθκν (Ϊλγλκ ΠΣΛ Τ-06-182 κν
Σ.Κ.Π.Τ.), κ κπκέκμ ηκθκΰλΪ δ πέ βμ εαδ εΪγ τζζκ πθ νηία δευθ Σ νξυθ.
3.2.2 Κα Ϊ βθ νπκΰλα ά βμ τηία βμ, κ θΪ κξκμ πλΫπ δ θα βζυ δ βθ Ϋ λα κν εαδ θα
κλέ δ αθ έεζβ κ, κ κπκέκμ θ απκεζ έ αδ θα έθαδ εαδ κ επλσ ππκμ κν θα σξκν,
σ κθ εα κδε έ βθ Ϋ λα βμ / αμ Τπβλ έαμ (παλ. 4 εαδ 5 Ϊλγλκν ΠΣΛ Τ-06-182 κν
Σ.Κ.Π.Τ..).
 π λέπ π β αθ δεα Ϊ α βμ πθ επλκ υππθ ά/εαδ κν αθ δεζά κν κν θα σξκν
ΰθπ κπκδ έ αδ ξ δεσ Ϋΰΰλα κ κν θα σξκν κθ λΰκ σ β, κ κπκέκ πδ νθΪπ αδ β
ξ δεά απσ α β πθ εα α α δευθ κλΰΪθπθ κν θα σξκν ά πθ η ζυθ κν
π λέπ π β θα σξκν τηπλαιβμ ά εκδθκπλαιέαμ. Οπκδα άπκ αζζαΰά β δ τγνθ β
εα κδεέαμ κν αθ δεζά κν ΰθπ κπκδ έ αδ κηκέπμ κθ λΰκ σ β. Κκδθκπκδά δμ ΰΰλΪ πθ
βμ τηία βμ κθ παζδσ αθ έεζβ κ, ά βθ παζδΪ δ τγνθ β γ πλκτθ αδ δ ξνλΫμ, σ κθ
ΰέθκθ αδ πλδθ βθ ΰθπ κπκέβ β πθ η αίκζυθ.
3.2.3 Ο θΪ κξκμ νπκξλ κτ αδ θα κ δΪ δ κθ επλσ ππσ κν (ά κνμ επλκ υπκνμ κν) η
νηίκζαδκΰλα δεσ πζβλ ικτ δκ, τη πθα η κ κπκέκ κ πλσ ππκ αν σ ικν δκ κ έ αδ
θα θ λΰ έ εα ' θ κζά κν, θα κθ επλκ ππ έ
σζα α αβ άηα α πκν ξ έακθ αδ η β
τηία β, θα δ νγ έ ΰδα ζκΰαλδα ησ κν κπκδα άπκ
δα κλΪ πλκετπ δ ά ξ έα αδ η
β τηία β εαδ θα νηη Ϋξ δ, εα σπδθ πλκ εζά πμ κλΰΪθπθ κν λΰκ σ β,
νθαθ ά δμ η σλΰαθα ζΫΰξκν / παλαεκζκτγβ βμ βμ τηία βμ.
3.3
πέίζ οβ βμ τηία βμ
Ο λΰκ σ βμ γα κλέ δ εαδ γα ΰθπ κπκδά δ ξ δεΪ
κθ θΪ κξκ α πλσ ππα πκν γα
πδίζΫοκνθ βθ ε Ϋζ β βμ τηία βμ. Οδ αληκ δσ β μ εαδ νγτθ μ πθ πδίζ πσθ πθ κλέακθ αδ
κ Ϊλγλκ ΠΣΛ Τ-06-183 κν Σ.Κ.Π.Τ..
3.4
Τπκίκζά εγΫ πθ απσ κθ αθΪ κξκ
Οδ νπκξλ υ δμ κν θα σξκν ΰδα βθ νπκίκζά λΰα δυθ εαδ εγΫ
κ "Σ τξκμ Σ ξθδευθ
κηΫθπθ".

Άλγλκ 4

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ Ν

ΟΥΟΤ Κ Ι

πθ αθαΰλΪ κθ αδ αθαζν δεΪ

Π ΥΟΛΗΗ ΣΟ ΡΓΟ

4.1
Ο θΪ κξκμ νπκξλ κτ αδ θα δαγΫ δ κ απαδ κτη θκ πδ βηκθδεσ εαδ ζκδπσ εαδ εα Ϊζζβζκ
πλκ ππδεσ ΰδα βθ ε Ϋζ β πθ νπβλ δυθ πκν κν αθα έγ θ αδ, τη πθα η δμ
η τ δμ πκν
αθαζαηίΪθ δ η βθ νπκίκζά βμ πλκ κλΪμ κν. Η ηπ δλέα εαδ θ ΰΫθ δ α πλκ σθ α κν
πλκ ππδεκτ αν κτ ζκτθ νπσ βθ λβ ά ά εαδ δππβλά Ϋΰελδ β κν λΰκ σ β. Σ εηαέλ αδ σ δ β
δ νγτθκν α Τπβλ έα απκ Ϋξ αδ α πλσ ππα αν Ϊ, σ κθ θ ε λΪ δ ΰλαπ υμ β δα πθέα
βμ.
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πδ βηαέθ αδ σ δ, β δΪγ β κν πλκ ππδεκτ κν αθα σξκν γα ΰέθ αδ η ίΪ β βθ πλσκ κ πθ
λΰκζαίδυθ εα α ε νάμ εαδ τη πθα η δμ αθΪΰε μ πκν γα εαγκλέακθ αδ
νθ λΰα έα η β
δ νγτθκν α Τπβλ έα. Γδα κ εκπσ αν σ γα πλκ έθ αδ απσ κθ θΪ κξκ πλκμ β δ νγτθκν α
Τπβλ έα
βθ αλξά εΪγ λδηάθκν, πλκΰλαηηα δ ησμ βμ απα ξσζβ βμ κν απαδ κτη θκν
πλκ ππδεκτ η ίΪ β βθ ιΫζδιβ πθ λΰα δυθ εαδ δμ αθΪΰε μ κν Ϋλΰκν. Ο πλκΰλαηηα δ ησμ
αν σμ νη πθ έ αδ η β δ νγτθκν α Τπβλ έα εαδ κξ τ δ β δ νεσζνθ β πθ τκ η λυθ. Ο
πλκΰλαηηα δ ησμ έθαδ θ δε δεσμ εαδ σξδ
η ν δεσμ εαδ δα κλκπκδ έ αδ εΪγ κλΪ η ίΪ β βθ
ιΫζδιβ κν Ϋλΰκν απκξΫ ν βμ.  εΪγ π λέπ π β κ αθΪ κξκμ κ έζ δ θα δαγΫ δ σπκ
κν
αβ βγ έ, κ πλκ ππδεσ ΰδα κ κπκέκ
η τ αδ η ίΪ β βθ πλκ κλΪ κν.
4.2
Ο θΪ κξκμ νπκξλ κτ αδ θα ξλβ δηκπκδά δ ΰδα βθ ε Ϋζ β βμ τηία βμ βθ κηΪ α
πκν άζπ
εα Ϊ βθ δα δεα έα κν δαΰπθδ ηκτ εαδ θα βζυ δ Ϊη α βθ απκξυλβ β
κπκδκν άπκ ηΫζκνμ βμ κηΪ αμ. Η δ νγτθκν α Τπβλ έα λ νθΪ κνμ ζσΰκνμ απκξυλβ βμ εαδ
ηπκλ έ θα ΰελέθ δ βθ αθαπζάλπ ά κν η αθ έ κδξκ Ϋζ ξκμ πκν δαγΫ δ κνζΪξδ κθ α έ δα
πλκ σθ α, αθ β απκξυλβ β κ έζ αδ
πκν αέκ ζσΰκ. θ β απκξυλβ β Ϋΰδθ η νγτθβ κν
θα σξκν εαδ θ ελδγ έ δεαδκζκΰβηΫθβ, πδ τλ δ βθ πκδθά βμ Ϋεπ π βμ (Ϊλγλκ ΠΣΛ Τ-06-188,
παλ. 3 κν Σ.Κ.Π.Τ.).
4.3
Σκ πδ βηκθδεσ πλκ ππδεσ κν θα σξκν αιδθκη έ αδ
δαελδ Ϊ πέπ α απσ Ϊπκοβ
ηπ δλέαμ
νθα έμ Ϋλ νθ μ εαδ η ζΫ μ εαδ ΰδα δμ δ δεσ β μ πκν αθα Ϋλκθ αδ β δαεάλνιβ
εαδ κ Σ τξκμ Πλκ ε δηυη θβμ ηκδίάμ.
4.4
πδ βηαέθ αδ σ δ β δ νγτθκν α Τπβλ έα δα βλ έ κ δεαέπηα θα λκπκπκδ έ δμ
αθγλππκβηΫλ μ απα ξσζβ βμ πθ
ζ ξυθ, τη πθα η δμ πλαΰηα δεΫμ αθΪΰε μ εαδ βθ
πκλ έα νζκπκέβ βμ κν Ϋλΰκν.
4.5
Θ πλ έ αδ σ δ κ θΪ κξκμ γα παλΫξ δ δμ νπβλ έ μ κν
βη λά δα ίΪ β η 8 υλ μ
απα ξσζβ βμ κν πλκ ππδεκτ αθΪ λΰΪ δηβ βηΫλα.
’ σ κθ απαδ βγ έ «νπ λπλδαεά» λΰα έα,
εαγυμ εαδ λΰα έα Ϊίία α, ΚνλδαεΫμ εαδ ιαδλΫ δη μ βηΫλ μ, κν πλκ ππδεκτ κν θα σξκν
γ πλ έ αδ σ δ εαζτπ αδ απσ δμ νηία δεΫμ δηΫμ βμ πλκ κλΪμ κν εαδ θ απκαβηδυθ αδ
πλσ γ α απσ κθ λΰκ σ β.
4.6
Πλκε δηΫθκν θα απκ τΰκθ αδ νΰελκτ δμ νη λσθ πθ, κ πλκ ππδεσ βμ κηΪ αμ κν
Σ ξθδεκτ νηίκτζκν πκν α ε έ β δ τγνθ β κν Ϋλΰκν ΰδα βθ νπκίκάγβ β βμ δ νγτθκν αμ
Τπβλ έαμ κν αθαγΫ κθ κμ κλΫα ( θδαέκμ κδεκθκηδεσμ κλΫαμ ά Ϋθπ β κδεκθκηδευθ κλΫπθ ά
ν δεΪ πλσ ππα), εαγυμ εαδ κ τθκζκ κν πλκ ππδεκτ κν Σ ξθδεκτ νηίκτζκν θ έθαδ
νθα σθ θα θ λΰκτθ πμ εα α ε να Ϋμ ΰδα α νπκΫλΰα ( λΰκζαίέ μ) κν νθκζδεκτ Ϋλΰκν
απκξΫ ν βμ ά ΰδα Ϊζζα ξ δαση θα Ϋλΰα. πδπζΫκθ, κ πμ Ϊθπ πλκ ππδεσ κν Σ ξθδεκτ
νηίκτζκν
θ ηπκλ έ θα πλκίαέθ δ
β τθ αιβ η ζ υθ
αληκΰάμ ΰδα ζκΰαλδα ησ πθ
αθα σξπθ εα α ε νάμ πθ λΰκζαίδυθ κν Ϋλΰκν.
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ΜΟΙ Η – ΚΡ ΣΗ Ι

5.1 ηκδίά κν θα σξκν
Μ βθ Οδεκθκηδεά κν Πλκ κλΪ κ Σ ξθδεσμ τηίκνζκμ αθαζαηίΪθ δ βθ νπκξλΫπ β θα δαγΫ δ
κ απαδ κτη θκ ι δ δε νηΫθκ πδ βηκθδεσ εαδ ίκβγβ δεσ πλκ ππδεσ ΰδα θα Ϋλ δ
πΫλαμ β
παλκξά νπβλ δυθ πκν γα κν αθα γ έ.
Η αηκδίά κν Σ ξθδεκτ νηίκτζκν γα απκ ζ έ βθ απκαβηέπ β ΰδα σζ μ δμ παλ ξση θ μ απ'
αν σθ νπβλ έ μ ΰδα βθ πδ βηκθδεά, Ϋθ ξθβ εαδ εηβλδπηΫθβ κζκεζάλπ β βμ παλκξάμ
νπβλ δυθ εαδ ΰδα εΪγ Ϊζζκ Ϋικ κ εαδ απΪθβ κν Ϊη α ά Ϋηη α νθ ση θβ η κ Ϋλΰκ κν.
Μδ γκέ εαδ πδ σηα α, απΪθ μ εκδθπθδεάμ α Ϊζδ βμ, σλκδ, α ηκέ, νπ λπλέ μ, ελα ά δμ νπΫλ
λέ πθ, εΪγ Ϊζζβ πδίΪλνθ β, πΪΰδα Ϋικ α, Ϋικ α η αεέθβ βμ πθ
ζ ξυθ κν, Ϋικ α αιδ δυθ
κ π λδεσ εαδ κ ιπ λδεΪ, εσ κμ ηπ δλκΰθπησθπθ (αηκδίΫμ, αιέ δα, δαηκθά εζπ.) πκν
πδγαθσθ θα ξλβ δηκπκδβγκτθ απσ κθ Σ ξθδεσ τηίκνζκ, αθαζυ δηα πμ εαδ εΪγ Ϊζζβ απΪθβ ηβ
λβ Ϊ εαγκλδαση θβ απσ βθ δαεάλνιβ, αζζΪ απαδ κτη θβ ΰδα βθ Ϊλ δα εαδ ηπλσγ ηβ ε Ϋζ β
πθ νπβλ δυθ βμ τηία βμ, ίαλτθκνθ κθ Σ ξθδεσ τηίκνζκ εαδ Ϋξκνθ νθνπκζκΰδ γ έ βθ
πλκ κλΪ κν.  βθ αηκδίά ηπ λδΫξκθ αδ σ κ κδ απΪθ μ δκέεβ βμ κν Ϋλΰκν, σ κ εαδ α ΰ θδεΪ
Ϋικ α νπκ άλδιβμ, εαγυμ εαδ κ σ ζκμ κν Σ ξθδεκτ νηίκτζκν.
Ο Σ ξθδεσμ τηίκνζκμ γα αη έί αδ εα Ϊ βθ πλσκ κ κν Ϋλΰκν η ηβθδαέ μ πδ κπκδά δμ ΰδα δμ
κπκέ μ γα νπκίΪζζ δ αθ έ κδξκνμ ζκΰαλδα ηκτμ. Οδ ζκΰαλδα ηκέ γα ία έακθ αδ κθ πλαΰηα δεσ
ξλσθκ απα ξσζβ βμ πθ πδ βησθπθ πκν νηη Ϋξκνθ
βθ κηΪ α λΰα έαμ κν Σ ξθδεκτ
νηίκτζκν εαδ δμ πλκ
λση θ μ δηΫμ ηκθΪ αμ (αθγλππκβηΫλα) ΰδα εΪγ εα βΰκλέα.
Η αηκδίά ΰδα βθ παλαεκζκτγβ β πέ σπκν πθ Ϋλΰπθ γα ία έα αδ
δμ παλκν έ μ κν
πλκ ππδεκτ κν Σ ξθδεκτ νηίκτζκν, σππμ αν Ϋμ εα αΰλΪ κθ αδ
κ βη λκζσΰδκ πθ
νπβλ δυθ κν, πκν γα βλ έ αδ τη πθα η α αθα λση θα κ Άλγλκ 4 κν Σ τξκνμ Σ ξθδευθ
κηΫθπθ.
θ έΰλα α κν βη λκζκΰέκν πθ νπβλ δυθ κν Σ ξθδεκτ νηίκτζκν, σπκν γα πδ κπκδκτθ αδ κδ
παλκν έ μ κν πλκ ππδεκτ κν εαδ πθ παλ ξση θπθ νπβλ δυθ κν, γα νθκ τκνθ κνμ
ζκΰαλδα ηκτμ πκν γα νπκίΪζζ δ κ Σ ξθδεσμ τηίκνζκμ ΰδα βθ εα αίκζά βμ αηκδίάμ κν.
νηία δεά αηκδίά κν θα σξκν έθαδ κ πκ σ βμ Οδεκθκηδεάμ κν Πλκ κλΪμ. Η αηκδίά αν ά
ηπκλ έ θα ανιβγ έ ησθκθ
βθ π λέπ π β πκν α) ανιΪθ αδ
κ ν δεσ αθ δε έη θκ, η
νηπζβλπηα δεά τηία β πκν νπκΰλΪ αδ εα Ϊ α Ϊλγλα 337 κν Νσηκν 4412/2016 εαδ κν
Ϊλγλκν ΠΣΛ Τ-06-186 κν Σ.Κ.Π.Τ. ί) ΰελδγκτθ αληκ έπμ απκαβηδυ δμ, σ κθ νθ λΫξκνθ
κδ ζσΰκδ εαδ κδ πλκςπκγΫ δμ κν Νσηκν, ΰ) κγ έ παλΪ α β βμ πλκγ ηέαμ ε Ϋζ βμ βμ
τηία βμ.
Γδα βθ αηκδίά κν θα σξκν εαγ΄σζβ β δΪλε δα βμ τηία βμ θ πλκίζΫπ αδ αθαγ υλβ β
δηυθ, πζβθ βμ π λέπ π βμ βμ παλ. 6 κν Ϊλγλκν ΠΣΛ Τ-06-191 κν Σ.Κ.Π.Τ..
Ο Σ ξθδεσμ τηίκνζκμ
η τ αδ ΰδα α αη Ϊίζβ κ βμ πλκ κλΪμ κν ΰδα κπκδκ άπκ ζσΰκ
εαδ βθ αελέί δα πθ νπκζκΰδ ηυθ, η ίΪ β κνμ κπκέκνμ γα δαηκλ υ δ βθ κδεκθκηδεά κν
πλκ κλΪ.
Σκ πλκ ππδεσ κν Σ ξθδεκτ νηίκτζκν γα αη έί αδ εαγ΄ σζβ β δΪλε δα βμ τηία βμ τη πθα
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η σ α αθα Ϋλκθ αδ κ Σ τξκμ Πλκ ε δηυη θβμ ηκδίάμ, εαδ ίΪ δ βμ Οδεκθκηδεάμ Πλκ κλΪμ
κν Σ ξθδεκτ νηίκτζκν.
θ δεαδκζκΰ έ αδ αζζαΰά βθ αηκδίά πθ α σηπθ βμ κηΪ αμ κν Σ ξθδεκτ νηίκτζκν Ϊθ αν Ϊ
εα Ϊ β δΪλε δα βμ τηία βμ αζζΪικνθ εα βΰκλέα ηπ δλέαμ, σππμ αν ά κλδκγ έ αδ
κθ
Καθκθδ ησ Πλκ ε δηυη θπθ ηκδίυθ.
Οδ ζκΰαλδα ηκέ νθ Ϊ κθ αδ εαδ νπκίΪζζκθ αδ απσ κθ Σ ξθδεσ τηίκνζκ
πλκίζ πση θα απσ o Άλγλκ ΠΣΛ Τ 06-187 κν Σ.Κ.Π.Τ.

τη πθα η

α

5.2  κδξ έα βμ αηκδίάμ κν θα σξκν
5.2.1 Ο θΪ κξκμ αη έί αδ τη πθα η βθ Οδεκθκηδεά κν Πλκ κλΪ εαδ δμ πδ κπκδκτη θ μ
απσ βθ Τπβλ έα πκ σ β μ νπβλ δυθ πκν Ϋξκνθ παλα ξ γ έ. Π λαδ Ϋλπ, β εα αίκζά
βμ αηκδίάμ λνγηέα αδ απσ κ Ϊλγλκ ΠΣΛ Τ-06-187 κν Σ.Κ.Π.Τ..
Γδα βθ πζβλπηά κν κ θΪ κξκμ νθ Ϊ
δ εαδ νπκίΪζζ δ Λκΰαλδα ηκτμ Πζβλπηάμ πκν
ζΫΰξκθ αδ εαδ ΰελέθκθ αδ τη πθα η δμ δα Ϊι δμ κν Ϊλγλκν ΠΣΛ Τ-06-187 κν ΣΚΠΤ.
δ δεσ λα αθαΰλΪ κθ αδ:
 Σκ έ κμ πθ λΰα δυθ
 Οδ νΰε ελδηΫθ μ λΰα έ μ πκν κζκεζβλυγβεαθ
 Οδ αθγλππκβηΫλ μ απα ξσζβ βμ κν πλκ ππδεκτ κν.
 Πέθαεαμ αηκδίάμ η α απαδ κτη θα πλκμ πζβλπηά πκ Ϊ ΰδα δμ λΰα έ μ πκν
κζκεζβλυγβεαθ, β νθκζδεά αηκδίά εαδ κ Ϊγλκδ ηα πθ πλκβΰκνηΫθπθ αηκδίυθ.
 π λέπ π β τηπλαιβμ νθνπκίΪζζ αδ κ θ δ ξτ πέθαεαμ πδη λδ ηκτ βμ
αηκδίάμ
α ηΫζβ βμ, θυ
π λέπ π β αθα σξκν εκδθκπλαιέαμ βθ αηκδίά
δ πλΪ δ κ επλσ ππσμ βμ εαδ βθ πδη λέα δ α ηΫζβ βμ η νγτθβ κν.
 Οδ ΰΰνβ δεΫμ πδ κζΫμ πκν δ ξτκνθ εα Ϊ βθ νπκίκζά κν ζκΰαλδα ηκτ
 Σκ πζβλπ Ϋκ πκ σ
Μ Ϊ βθ Ϋΰελδ β κν Λκΰαλδα ηκτ κ θΪ κξκμ νπκξλ κτ αδ θα πλκ εκηέ δ α θσηδηα
δεαδκζκΰβ δεΪ ΰδα βθ έ πλαιβ κν (Σδηκζσΰδκ, πκ δε δεσ Φκλκζκΰδεάμ θβη λσ β αμ,
πκ δε δεσ
αζδ δεάμ θβη λσ β αμ εζπ)
Ο θΪ κξκμ νπκξλ κτ αδ αεσηα θα πλκ εκηέ δ εα ’ αέ β β κν λΰκ σ β εαδ κπκδκ άπκ Ϊζζκ
δεαδκζκΰβ δεσ απαδ έ αδ απσ βθ ζζβθδεά θκηκγ έα ΰδα βθ πζβλπηά βμ απαέ β βμ.
δ νελδθέα αδ σ δ :
(α) Ο θΪ κξκμ έθαδ πζάλπμ εαδ απκεζ δ δεΪ νπ τγνθκμ ΰδα σζ μ δμ δ κλΫμ, κ δζΫμ, Ϋζβ εαδ
Ϊζζ μ πζβλπηΫμ κθ ΦΚ εαδ θ ξκηΫθπμ
Ϊζζκνμ παΰΰ ζηα δεκτμ εαδ βησ δκνμ
κλ έμ τη πθα η βθ ζζβθδεά θκηκγ έα, σππμ Π Μ
,Σ
εζπ
(ί) Η νηία δεά αηκδίά θ π λδζαηίΪθ δ Φσλκ Πλκ δγΫη θβμ ιέαμ ΦΠ .
Οδ πζβλπηΫμ κζκεζβλυθκθ αδ ηΫ α
Ϋθα ηάθα απσ βθ Ϋΰελδ β (λβ ά ά δππβλά) κν
Λκΰαλδα ηκτ, νπσ βθ πλκςπσγ β σ δ γα Ϋξκνθ νπκίζβγ έ Ϋΰεαδλα α πμ Ϊθπ δεαδκζκΰβ δεΪ. θ
β πζβλπηά εαγν λά δ, ξπλέμ νπαδ δσ β α κν αθα σξκν πΫλαθ κν ηβθσμ,
αλησακθ αδ α
κλδαση θα κ Ϊλγλκ ΠΣΛ Τ-06-187, παλ. 4 κν Σ.Κ.Π.Τ..
Η νηία δεά αηκδίά κν αθα σξκν π λδζαηίΪθ δ σζ μ δμ απΪθ μ (σππμ ζ δ κνλΰδεΪ Ϋικ α, Ϋικ α
η αεδθά πθ, πλσ γ α δ δεΪ εαδ ΰ θδεΪ Ϋικ α εζπ) εαδ εΪγ απΪθβ ηβ λβ Ϊ εα κθκηααση θβ
υ εαδ α ζκδπΪ Ϊλγλα βμ παλκτ αμ .Τ. εαδ πθ ζκδπυθ νηία δευθ νξυθ, αθαΰεαέα σηπμ
ΰδα βθ ε Ϋζ β βμ τηία βμ εαδ βθ πδ νξά επζάλπ β πθ νπκξλ υ υθ κν εαγυμ εαδ κ
πδξ δλβηα δεσ κν εΫλ κμ ηΫξλδ βθ κζκεζάλπ β εαδ παλΪ κ β βμ παλκξάμ πθ νπβλ δυθ. Οδ
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ζσΰκδ πλκ ατιβ βμ βμ αηκδίάμ πλκίζΫπκθ αδ κ θσηκ εαδ βθ παλκτ α. θ αθαΰθπλέακθ αδ
Ϊζζκδ ζσΰκδ πλκ ατιβ βμ βμ νηία δεάμ αηκδίάμ.
5.2.2 Ο λΰκ σ βμ ηπκλ έ θα η δυ δ κ νηία δεσ αθ δε έη θκ, η δΪζν β βμ τηία βμ ΰδα δμ
νπκζ δπση θ μ νπβλ έ μ, εα Ϊ κ Ϊλγλκ ΠΣΛ Τ-06-192 κν Σ.Κ.Π.Τ., ξπλέμ εα αίκζά
απκαβηέπ βμ. Γδα βθ Ϊ εβ β κν δεαδυηα κμ αν κτ απ νγτθ δ ΰλαπ ά θ κζά πλκμ κθ
αθΪ κξκ.
5.2.3 Ο λΰκ σ βμ ηπκλ έ πέ βμ θα ανιά δ κ νηία δεσ αθ δε έη θκ,
σ κθ : α) κ ελέθ δ
αθαΰεαέκ εαδ ί) νθ λΫξκνθ κδ πλκςπκγΫ δμ κν Ϊλγλκν 337 παλ. 1 κν Νσηκν
4412/2016. Η Ϊ εβ β κν δεαδυηα κμ αν κτ γα ΰέθ δ η τθ αιβ νΰελδ δεκτ Πέθαεα (.Π.)
εαδ εα Ϊλ δ β νηπζβλπηα δεάμ τηία βμ, εα Ϊ δμ δα Ϊι δμ κν Ϊλγλκν ΠΣΛ Τ-06-186
κν Σ.Κ.Π.Τ.. Γδα βθ Ϋΰελδ β .Π. εαδ βθ νπκΰλα ά βμ νηπζβλπηα δεάμ τηία βμ
(..), πκν α κλκτθ
νηπζβλπηα δεΫμ λΰα έ μ, κ θΪ κξκμ νπκίΪζζ δ αθαγ πλβηΫθκ
ξΫ δκ θ λΰ δυθ βμ τηία βμ κν Σ ξθδεκτ νηίκτζκν. Ωμ πλκμ βθ τθ αιβ εαδ
Ϋΰελδ β κν .Π. εαδ βθ νπκΰλα ά νηπζβλπηα δεάμ τηία βμ,
αλησακθ αδ κδ
δα Ϊι δμ κν Ϊλγλκν 337 κν Νσηκν 4412/2016 εαδ κν Ϊλγλκν ΠΣΛ Τ-06-186 κν
Σ.Κ.Π.Τ..
Μ Ϊ βθ Ϋΰελδ β κν .Π., κ θΪ κξκμ νπκξλ κτ αδ θα νπκΰλΪο δ ξπλέμ αθ έλλβ β
νηπζβλπηα δεά τηία β εαδ θα ε ζΫ δ δμ πέ πζΫκθ λΰα έ μ πκν κν αθα έγ θ αδ. 
π λέπ π β Ϊλθβ άμ κν β Πλκρ αηΫθβ λξά, η αδ δκζκΰβηΫθβ απσ α ά βμ, ηπκλ έ θα
δαζτ δ, ααβηέπμ ΰδα κθ Κ , βθ τηία β, η δμ πλκςπκγΫ δμ βμ παλ. 8 κν Ϊλγλκν
ΠΣΛ Τ-06-186 κν Σ.Κ.Π.Τ..
Η ατιβ β κν νηία δεκτ αθ δε δηΫθκν εα Ϊ α αθπ Ϋλπ η .., νθ πΪΰ αδ βθ
εα αίκζά πλσ γ βμ ΰΰτβ βμ εαζάμ ε Ϋζ βμ πκ κτ έ κν η κ 5% βμ .. (Ϊλγλκ
ΠΣΛ Τ-06-302, παλ. 1 π λ. ί’, κν Σ.Κ.Π.Τ.).
5.3 Νσηδ ηα αηκδίάμ νηίκτζκν
Σα δηκζσΰδα κν αθα σξκν ΰδα βθ αηκδίά κν εαγυμ εαδ κδ πζβλπηΫμ πκν γα δ επ λαδυθκθ αδ
απσ κθ λΰκ σ β γα έθαδ επ λα ηΫθα
ΤΡΩ εαδ τη πθα η βθ εΪ κ δ ξτκν α
θκηκγ έα.

Άλγλκ 6

ΓΓΤΗ Ι

6.1 ΰΰτβ β Καζάμ ε Ϋζ βμ
6.1.1 Γδα βθ νπκΰλα ά βμ τηία βμ, κ θΪ κξκμ γα
νπκίΪζ δ
ΰΰτβ β εαζάμ
ε Ϋζ βμ, πκν ε έ αδ εα Ϊ κ Ϊλγλκ ΠΣΛ Τ-06-302, παλ. 1, κν Σ.Κ.Π.Τ., έ β πλκμ κ
5% βμ αιέαμ βμ τηία βμ, ξπλέμ θα νπκζκΰέα αδ κ ΦΠ . Ϊθ κ θΪ κξκμ
θ
πλκ εκηέ δ βθ αθπ Ϋλπ ΰΰνβ δεά πδ κζά θ γα νπκΰλα έ β τηία β η δμ θσηδη μ
νθΫπ δ μ.
6.1.2
Ϊθ β ΰΰνβ δεά πδ κζά ε κγ έ απσ ιΫθβ ΣλΪπ αα σ ηπκλ έ θα έθαδ νθ αΰηΫθβ
ηέα απσ δμ πέ βη μ ΰζυ
μ βμ νλππαρεάμ Έθπ βμ, αζζΪ γα νθκ τ αδ απαλαέ β α
απσ πέ βηβ η Ϊ λα β α ζζβθδεΪ.
6.1.3 Η ΰΰτβ β εαζάμ ε Ϋζ βμ γα πδ λα έ κθ αθΪ κξκ η Ϊ βθ παλαζαίά κν νθσζκν
κν αθ δε δηΫθκν βμ τηία βμ, εα Ϊ κ Ϊλγλκ 12.5 βμ παλκτ αμ.
σ κθ νπΪλι δ θσηδηβ
αδ έα ΰδα βθ εα Ϊπ π ά βμ, ε έ αδ ξ δεΪ αδ δκζκΰβηΫθβ απσ α β κν Πλκρ αηΫθκν
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έαμ.

6.2. Γ θδεκέ Όλκδ ΰΰνά πθ
Η ΰΰνά δμ βμ παλαΰλΪ κν 6.1 βμ παλκτ αμ εαζτπ κνθ κ τθκζκ κνμ ξπλέμ εαηδΪ δΪελδ β
βθ πδ ά
αληκΰά απσ κθ αθΪ κξκ σζπθ πθ σλπθ βμ τηία βμ εαδ εΪγ απαέ β β κν
λΰκ σ β εα Ϊ κν αθα σξκν, πκν πλκετπ δ απσ βθ επζάλπ β πθ νπβλ δυθ κν.
σ κθ πλκετο δ αθΪΰεβ, απκ α έα αδ β εα Ϊπ π β κν νθσζκν, ά αθαζσΰκν πλκμ βθ
απαέ β β ηΫλκνμ, πθ ΰΰνά πθ. Μ Ϊ βθ Ϋε κ β βμ απσ α βμ κ λΰκ σ βμ δ πλΪ δ βθ
ΰΰτβ β η Ϋΰΰλα β άζπ ά κν πλκμ κθ ΰΰνβ ά.
Η εα Ϊπ π β κν νθσζκν πθ ΰΰνά πθ θ ιαθ ζ έ βθ νγτθβ κν αθα σξκν ΰδα απκαβηέπ β
κν λΰκ σ β
π λέπ π β πκν αν σμ νπκ έ αβηέα η ΰαζτ λβ κν πκ κτ πθ ΰΰνά πθ.

Άλγλκ 7

ΠΟΙΝΙΚ  ΡΗΣΡ 

7.1.
θ κ
θΪ κξκμ,
η
νπαδ δσ β α
κν,
θ βλ έ
δμ
βμ τηία βμ,
τη πθα η κ Ϊλγλκ ΠΣΛ Τ-06-184 κν Σ.Κ.Π.Τ.. ίαλτθ αδ η πκδθδεΫμ λά λ μ τη πθα η κ
Ϊλγλκ ΠΣΛ Τ-06-185 κν Σ.Κ.Π.Τ..
7.2. Οδ πκδθδεΫμ λά λ μ πδίΪζζκθ αδ η απσ α β βμ δ νγτθκν αμ Τπβλ έαμ εαδ
εκδθκπκδκτθ αδ κ αθΪ κξκ. δ πλΪ κθ αδ ηΫ π βμ πδ κπκέβ βμ πκν ε έ αδ αηΫ πμ η Ϊ
βθ πδίκζά κνμ, ά
π λέπ π β νπκίκζάμ Ϋθ α βμ, ηΫ π βμ πδ κπκέβ βμ πκν ε έ αδ
αηΫ πμ η Ϊ βθ απσλλδοβ βμ Ϋθ α βμ απσ βθ Πλκρ αηΫθβ λξά.

Άλγλκ 8

ΤΘΤΝΗ ΣΟΤ Ν

ΟΥΟΤ

Ο αθΪ κξκμ έθαδ νπ τγνθκμ ΰδα ζΪγβ ά ζζ έο δμ πκν η αθέακθ αδ εα Ϊ β δΪλε δα ε Ϋζ
τηία βμ εαδ ηΫξλδ βθ παλαζαίά βμ παλκξάμ νπβλ δυθ.

βμ βμ

Άλγλκ 9
Γ ΝΙΚ Κ ΘΗΚΟΝΣ , ΤΘΤΝ , ΤΠΟΥΡ Ω Ι ΣΟΤ Ν ΟΥΟΤ
Ο Σ θ Ϋξ δ απκ α δ δεά ικν έα. Γδα εΪγ γΫηα βμ αληκ δσ β αμ κν γα δ βΰ έ αδ α
αλησ δα σλΰαθα κν λΰκ σ β, α κπκέα γα απκ α έακνθ ξ δεΪ.
Ο λΰκ σ βμ Ϋξ δ δεαέπηα θα ξγ έ ά θα απκλλέο δ νθκζδεΪ ά θ ηΫλ δ πλκ Ϊ δμ κν Σ, σππμ
πέ βμ θα αβ ά δ απσ κθ Σ νπκίκζά θΫπθ πλκ Ϊ πθ ά παλα βλά πθ η απαδ ά δμ πκν γα
εαγκλδ κτθ απσ κθ λΰκ σ β.
Ο Σ έθαδ νπκξλ πηΫθκμ θα ιαεκζκνγ έ κ νηίκνζ ν δεσ κν Ϋλΰκ εαδ θα νθ λΰΪα αδ κηαζΪ η
κθ λΰκ σ β εαδ η κνμ Ϊζζκνμ νθ λΰΪ μ κν, αεσηβ εαδ βθ π λέπ π β πκν β Τ Π
πδζΫΰ δ ζτ δμ δα κλ δεΫμ απσ αν Ϋμ πκν πλκ έθκθ αδ απσ αν σθ, ά β π λέπ π β πκν β
Τ Π απκλλέπ δ δμ πλκ Ϊ δμ κν εαδ αβ Ϊ βθ νπκίκζά θΫπθ θαζζαε δευθ ζτ πθ.
9.1
Γ θδεΫμ νπκξλ υ δμ εαδ νγτθ μ κν θα σξκν
9.1.1 Ο θΪ κξκμ
η τ αδ λβ Ϊ εαδ αη Ϊεζβ α θα επζβλυθ δ δμ νπκξλ υ δμ κν, σππμ
αν Ϋμ πλκ δκλέακθ αδ κ Σ τξκμ Σ ξθδευθ
κηΫθπθ εαδ β δαεάλνιβ η πδ ιδσ β α,
πδηΫζ δα εαδ παΰΰ ζηα δεά ελέ β, εαδ αθαζαηίΪθ δ σζ μ δμ νγτθ μ πκν απκλλΫκνθ απσ
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9.1.4

9.1.5

9.1.6

9.1.7
9.1.8

9.1.9

9.1.10
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β τηία β.
θ κ θΪ κξκμ εζβγ έ απσ κθ λΰκ σ β θα παλΫηί δ
νπσγ β η αιτ αν κτ ( κν
λΰκ σ β) εαδ λέ κν, νπκξλ κτ αδ θα θ λΰά δ τη πθα η β τηία β. Ϊθ απσ β
τηία β
θ νθΪΰ αδ κ λσπκμ λΪ βμ κν, απ νγτθ αδ
κθ λΰκ σ β αβ υθ αμ
ξ δεΫμ κ βΰέ μ.
Μ β ζάιβ βμ τηία βμ κ θΪ κξκμ νπκξλ υθ αδ θα πδ λΫο δ κθ λΰκ σ β σζα α
Ϋΰΰλα α ά κδξ έα, πκν παλΫζαί ΰδα βθ επζάλπ β πθ νηία δευθ κν νπκξλ υ πθ,
εαγυμ εαδ σ, δ Ϊζζκ αθάε δ ' αν σθ.
Ο θΪ κξκμ νπκξλ κτ αδ θα πλκ δ κπκδ έ ΰΰλΪ πμ κθ λΰκ σ β ΰδα π λδπ υ δμ
τΰελκν βμ νη λσθ πθ εαδ θ πδ λΫπ αδ θα λΰΪα αδ παλΪζζβζα
λΰα έ μ η δμ
κπκέ μ πλκετπ δ Ϋ κδα τΰελκν β.
Ο
θΪ κξκμ
έθαδ
νπκξλ πηΫθκμ
θα
αεκζκνγά δ
δμ
ΰ θδεΫμ
αλξΫμ
επ δεκπκέβ βμ- νπκπκέβ βμ πθ νπκίζβ Ϋπθ κν η ίΪ β δμ κ βΰέ μ πκν γα ξκλβΰβγκτθ
απσ βθ Τπβλ έα εαδ θα νθκ τ δ εΪγ νπκίκζά η α αθ έ κδξα οβ δαεΪ αλξ έα εα Ϊ α
αθα λση θα κ Σ τξκμ Σ ξθδευθ
κηΫθπθ.
Ο θΪ κξκμ κ έζ δ θα νηηκλ υθ αδ η σζα α ηΫ λα α Ϊζ δαμ εαδ νΰ έαμ
κνμ
ξυλκνμ πθ λΰα δυθ εαδ έθαδ νπ τγνθκμ ΰδα βθ ξκλάΰβ β κ πλκ ππδεσ πθ σζπθ πθ
ΜΫ πθ
κηδεάμ Πλκ α έαμ (Μ Π), σππμ πλκ α ν δεΪ ελΪθβ, ηπσ μ α αζ έαμ,
π κλέακθ αδ ΰδζΫεα εζπ, τη πθα η βθ δ ξτκν α θκηκγ έα.
Οδ λΰα έ μ κν θα σξκν γα πλαΰηα κπκδκτθ αδ η λσπκ υ
θα δα αζέα αδ β
α Ϊζ δα εαδ νΰ έα πθ λΰαακηΫθπθ κν εαδ πθ ζκδπυθ λΰαακηΫθπθ κ Ϋλΰκ.
Ο λΰκ σ βμ
Ϋλ δ εαηέα νγτθβ
π λέπ π β λΰα δεκτ α νξάηα κμ πκν γα νηί έ
λΰαακηΫθκνμ κν θα σξκν. Ο θΪ κξκμ έθαδ απκεζ δ δεΪ νπ τγνθκμ
π λέπ π β
λΰα δεκτ α νξάηα κμ ά αβηέαμ
νζδεΪ αΰαγΪ λέ κν πκν πλκεζάγβε απσ δμ δεΫμ κν
λα βλδσ β μ ά παλαζάο δμ κν.
Ο θΪ κξκμ αθαζαηίΪθ δ βθ άλβ β σζπθ πθ
η τ πθ πκν πλκετπ κνθ απσ βθ
πσ α β Έθ αιβμ βμ ΠλΪιβμ κ πδξ δλβ δαεσ Πλσΰλαηηα ΤΜ Π Ρ
2014-2020
(Π Ρ ΡΣΗΜ
).
Ο θΪ κξκμ αθαζαηίΪθ δ πέ βμ θα πδ βλ έ σζ μ δμ
η τ δμ πκν πλκετπ κνθ απσ βθ
πσ α β Έΰελδ βμ Π λδίαζζκθ δευθ Όλπθ κν Ϋλΰκν (Π Ρ ΡΣΗΜ
).

9.2
θΪζβοβ νγτθβμ απσ κθ θΪ κξκ
Ο θΪ κξκμ αθαζαηίΪθ δ βθ νπκξλΫπ β εαδ ζαηίΪθ δ σζα α αθαΰεαέα ηΫ λα πλκε δηΫθκν θα
απαζζΪ
δ κθ λΰκ σ β εαδ κνμ νπαζζάζκνμ κν απσ εΪγ
νγτθβ, σ κθ α κλΪ
κπκδ
άπκ
δ ε δεά δμ ά νγτθ μ ηπκλ έ θα αθαετοκνθ απσ α τξβηα ά γΪθα κ πλκ ππδεκτ
κν αθα σξκν ά λέ πθ.
9.3
εξυλβ β δεαδπηΪ πθ ά Τπκξλ υ πθ
παΰκλ τ αδ κθ θΪ κξκ θα εξπλά δ
λέ κνμ ηΫλκμ ά κ τθκζκ πθ δεαδπηΪ πθ εαδ πθ
νπκξλ υ υθ κν πκν απκλλΫκνθ απσ β τηία β, ε σμ πθ π λδπ υ πθ πκν πλκίζΫπκθ αδ
κ Ϊλγλκ ΠΣΛ Τ-06-195 κν Σ.Κ.Π.Τ.. Η νπκεα Ϊ α β δμ π λδπ υ δμ αν Ϋμ ΰέθ αδ εα σπδθ
απσ α βμ βμ Πλκρ αηΫθβμ λξάμ, η Ϊ απσ ΰθυηβ κν αληκ έκν Σ ξθδεκτ νηίκνζέκν.
9.4
ηπδ ν δεσ β α
Καγ' σζβ βθ δΪλε δα δ ξτκμ βμ

τηία βμ, αζζΪ εαδ η Ϊ β ζάιβ ά ζτ β αν άμ, κ

θΪ κξκμ
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αθαζαηίΪθ δ βθ νπκξλΫπ β θα ηβθ ΰθπ κπκδά δ
λέ κνμ ( νηπ λδζαηίαθκηΫθπθ πθ
επλκ υππθ κν ζζβθδεκτ εαδ δ γθκτμ τπκν), ξπλέμ βθ πλκβΰκτη θβ Ϋΰΰλα β νΰεα Ϊγ β
κν λΰκ σ β, κπκδα άπκ Ϋΰΰλα α ά πζβλκ κλέ μ πκν γα π λδΫζγκνθ
ΰθυ β κν εα Ϊ βθ
ε Ϋζ β πθ νπβλ δυθ εαδ βθ επζάλπ β πθ νπκξλ υ πθ κνμ εα Ϊ α κλδαση θα κ
Ϊλγλκ 257 κν Νσηκν 4412/2016.
9.5
Κνλδσ β α ξ έπθ εαδ ΰΰλΪ πθ
9.5.1 Όζα α Ϋΰΰλα α ( ξΫ δα, η ζΫ μ, κδξ έα ε.κ.ε.) πκν γα νθ αξγκτθ απσ κθ αθΪ κξκ (εαδ
κνμ πλκ βγΫθ μ κν) α πζαέ δα ε Ϋζ βμ βμ τηία βμ, γα αθάεκνθ βθ δ δκε β έα
κν λΰκ σ β, γα έθαδ πΪθ κ
β δΪγ β πθ θκηέηπθ επλκ υππθ κν εα Ϊ β
δΪλε δα δ ξτκμ βμ τηία βμ εαδ γα παλα κγκτθ
κθ λΰκ σ β
κθ ξλσθκ πκν
πλκίζΫπ αδ κ Νσηκ εαδ β τηία β ά αζζδυμ εα Ϊ βθ εαγ' κδκθ άπκ
λσπκ ζάιβ ά
ζτ β βμ τηία βμ.
9.5.2
Ϊθ κ θΪ κξκμ νπκξλ κτ αδ θα παλα υ δ αλξ έα η
κδξ έα
βζ ε λκθδεά ηκλ ά,
νπκξλ κτ αδ θα α νθκ τ δ η Ϋΰΰλα β εηβλέπ β κνμ εαδ η κ βΰέ μ ΰδα βθ
αθΪε β β/ δαξ έλδ β κνμ.
9.6
Σ εηβλέπ β κδξ έπθ απσ Ηζ ε λκθδεσ Τπκζκΰδ ά
Οδ εΪγ έ κνμ νπκζκΰδ ηκέ ά α κπκδα άπκ
κδξ έα, πκν γα πλκετπ κνθ απσ π ι λΰα έα
Ηζ ε λκθδεσ Τπκζκΰδ ά, απσ κθ θΪ κξκ (ά κνμ πλκ βγΫθ μ κν) ά απσ δμ νπβλ έ μ κν
λΰκ σ β η βθ ίκάγ δα / εαγκ άΰβ β κν αθα σξκν, γα νθκ τκθ αδ νπκξλ π δεΪ απσ
αθαζν δεσ νπσηθβηα, πκν γα π λδζαηίΪθ δ:
• βθ κθκηα έα εαδ κθ τπκ κν ζκΰδ ηδεκτ πκν ξλβ δηκπκδάγβε εαδ α
κδξ έα κν
νθ Ϊε β εαδ κν δ δκε ά β κν, εαδ
•
π λέπ π β νπκζκΰδ ηυθ, βθ π λδΰλα ά πθ η γσ πθ, πθ παλα κξυθ
νπκζκΰδ ηκτ, κν λσπκν νηπζάλπ βμ πθ
κηΫθπθ, Ϋ δ υ
κδ αθ έ κδξκδ
νπκζκΰδ ηκέ θα ηπκλκτθ θα ζ ΰξγκτθ η Ϊζζ μ εζα δεΫμ η γσ κνμ ά η Ϊζζα
πλκΰλΪηηα α.
9.7
Κνλδσ β α εαδ Υλά β ζκΰδ ηδεκτ κν θα σξκν
9.7.1 Ο θΪ κξκμ νπκξλ κτ αδ θα γΫ δ
βθ δΪγ β κν λΰκ σ β, σπκ
κν αβ βγ έ α
πλκΰλΪηηα α Ηζ ε λκθδεκτ Τπκζκΰδ ά (ζκΰδ ηδεσ), α κπκέα γα ξλβ δηκπκδά δ ΰδα βθ
ε Ϋζ β πθ νπβλ δυθ εαδ βθ επζάλπ β πθ νπκξλ υ πθ κν.
9.7.2 Η ενλδσ β α πθ πλκΰλαηηΪ πθ αν υθ παλαηΫθ δ κθ θΪ κξκ, Ϋξ δ σηπμ κ λΰκ σ βμ κ
δεαέπηα θα α ξλβ δηκπκδ έ, ξπλέμ κδεκθκηδεά πδίΪλνθ β εαδ ξπλέμ π λδκλδ ηκτμ ΰδα
γΫηα α πκν ξ έακθ αδ η κ Σ ξθδεσ θ δε έη θκ βμ παλκτ αμ τηία βμ.
9.7.3 Ο θΪ κξκμ νπκξλ κτ αδ θα ΰεα α ά δ η δεΫμ κν απΪθ μ κ απαδ κτη θκ ζκΰδ ηδεσ
ΰδα βθ παλαεκζκτγβ β κν ξλκθκ δαΰλΪηηα κμ, κ κπκέκ πλΫπ δ θα έθαδ νηία σ
βζ ε λκθδεΪ η κ ζκΰδ ηδεσ βμ δ νγτθκν αμ Τπβλ έαμ αζζΪ εαδ πθ αθα σξπθ
εα α ε νάμ εαδ θα ηπκλ έ θα νπκ βλέα δ σζ μ δμ αθΪΰε μ πδεκδθπθέαμ εαδ
πζβλκ σλβ βμ, τη πθα εαδ η δμ απαδ ά δμ βμ αλησ δαμ δαξ δλδ δεάμ λξάμ εαδ βμ
. Ο θΪ κξκμ πλΫπ δ η
δεσ κν εσ κμ θα ΰεα α ά δ α απαδ κτη θα έε να
πδεκδθπθέαμ εαδ δμ απαδ κτη θ μ δα δε ναεΫμ δα νθ Ϋ δμ ΰδα βθ εΪζνοβ πθ
νπκξλ υ υθ κν.
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9.8
ΦκλκζκΰδεΫμ νπκξλ υ δμ κν θα σξκν
9.8.1 Ο θΪ κξκμ (εαδ
π λέπ π β τηπλαιβμ σζα α ηΫζβ βμ) νπκξλ κτ αδ θα επζβλυθ δ δμ
εα Ϊ δμ ε έη θ μ δα Ϊι δμ κλκζκΰδεΫμ κν νπκξλ υ δμ εαδ θ δε δεΪ:
o βθ νπκξλΫπ β ΰΰλα άμ βθ αλησ δα βησ δα Οδεκθκηδεά Τπβλ έα ( ΟΤ) εαδ
νπκίκζάμ πθ αθαΰεαέπθ βζυ πθ κλκζκΰέαμ δ κ άηα κμ, Φ.Π. ., εζπ.,
o βθ άλβ β ίδίζέπθ τη πθα η βθ ζζβθδεά κλκζκΰδεά θκηκγ έα,
o βθ πζβλπηά σλκν δ κ άηα κμ ά Ϊζζπθ σλπθ ά ζυθ εαδ βθ επζάλπ β πθ
νπκξλ υ πθ κν ΰδα βθ εα αίκζά πθ λΰκ κ δευθ δ κλυθ πθ λΰαακηΫθπθ
κν.
9.8.2.Πλκε δηΫθκν θα απκ νξγ έ β δπζά κλκζκΰέα κν δ κ άηα κμ νξσθ αζζκ απυθ
πδξ δλά πθ κν θα σξκν, αν σμ αθαζαηίΪθ δ θα πλκ εκηέ δ κθ λΰκ σ β σζα α
ξ δεΪ δεαδκζκΰβ δεΪ Ϋΰΰλα α, πκν απαδ κτθ αδ απσ δμ αλησ δ μ ζζβθδεΫμ βησ δ μ
Τπβλ έ μ.
9.9
αζδ δεΫμ νπκξλ υ δμ κν
Ο θΪ κξκμ (εαδ α ηΫζβ κν
π
νπκξλ υ δμ κν πκν απκλλΫκνθ απσ
πλκ ππδεσ πκν γα απα ξκζά δ εα Ϊ

θα σξκν ΰδα κ Πλκ ππδεσ κν
λέπ π β τηπλαιβμ) νπκξλ κτ αδ θα επζβλυθ δ δμ
βθ ε έη θβ ΰδα βθ εκδθπθδεά α Ϊζδ β θκηκγ έα ΰδα κ
βθ ε Ϋζ β βμ τηία βμ.

9.10
βηκ δκπκέβ β - θαεκδθυ δμ κθ Στπκ
Ο θΪ κξκμ θ δεαδκτ αδ θα πλκίαέθ δ, ξπλέμ βθ πλκβΰκτη θβ Ϋΰΰλα β νΰεα Ϊγ β κν
λΰκ σ β, Ϊη α ά Ϋηη α,
βησ δ μ ά δα κν Στπκν αθαεκδθυ δμ ξ δεΪ η β τηία β, κ
Ϋλΰκ απκξΫ ν βμ ά κθ λΰκ σ β.
9.11
ζζβζκΰλα έα κν θα σξκν η κθ λΰκ σ β
Σα Ϋΰΰλα α πκν γα αθ αζζΪ κθ αδ η αιτ κν θα σξκν εαδ κν λΰκ σ β γα πλΫπ δ θα
απκ Ϋζζκθ αδ εα ' αλξάθ βζ ε λκθδεΪ, α
πλπ σ νπα αν υθ θα απκ Ϋζζκθ αδ η ν βηΫθκ
αξν λκη έκ ά η νπβλ έα αξνη α κλυθ εαδ θα έθαδ νθ αΰηΫθα βθ ζζβθδεά ΰζυ α.

Άλγλκ 10

ΤΠΟΥΡ Ω Ι ΣΟΤ ΡΓΟ ΟΣΗ

10.1
Παλκξά ν δ αηΫθπθ κδξ έπθ
Ο λΰκ σ βμ νπκξλ κτ αδ θα παλΫξ δ κθ θΪ κξκ, ξπλέμ πδίΪλνθ β, σζ μ δμ πζβλκ κλέ μ
πκν α κλκτθ β τηία β, σ κθ έθαδ δαγΫ δη μ εαδ θ Ϋξ δ ευζνηα θα δμ παλα υ δ.
10.2
Έΰεαδλβ πζβλπηά κν θα σξκν
Ο λΰκ σ βμ νπκξλ κτ αδ θα εα αίΪζζ δ Ϋΰεαδλα βθ αηκδίά κθ θΪ κξκ, εα Ϊ κνμ σλκνμ κν
Νσηκν εαδ βμ παλκτ αμ, σππμ δ δεσ λα κλέα αδ βθ παλ. 5.2. βμ παλκτ αμ.
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Ι ΦΟΡ  -

ΕΩ ΕΩΝ

Ι ΦΩΝΙ  - ΝΩΣ ΡΗ Ι

11.1 Καζσπδ β αληκΰά βμ τηία βμ
Ο λΰκ σ βμ εαδ κ θΪ κξκμ νπκξλ κτθ αδ θα αθ δη ππέακνθ εαζσπδ α δμ αηκδίαέ μ
νπκξλ υ δμ εαδ α δεαδυηα Ϊ κνμ εαδ θα πλκ παγκτθ ΰδα βθ πέζν β πθ δα πθδυθ κνμ η
πθ τηα νθ λΰα έαμ εαδ αζζβζ ΰΰτβμ. Η ζτ β κπκδα άπκ
δα πθέαμ πδζτ αδ εα Ϊ α ζκδπΪ,
εα Ϊ α κλδαση θα α Ϊλγλα ΠΣΛ Τ-06-174 & ΠΣΛ Τ-06-176 κν Σ.Κ.Π.Τ. εαδ βθ παλκτ α
(Ϊλγλκ 13).
11.2 ΛΪγβ / α νη πθέ μ α νηία δεΪ Σ τξβ
11.2.1Σα νηία δεΪ τξβ αζζβζκ νηπζβλυθκθ αδ.  π λέπ π β πκν νπΪλικνθ αθ δελκνση θ μ
δα Ϊι δμ ά σλκδ α νηία δεΪ τξβ, νπ λδ ξτκνθ α αθαΰλα ση θα κ δ ξνλσ λκ εΪγ
κλΪ, εα Ϊ β δλΪ πλκ λαδσ β αμ πκν κλέα αδ βθ δαεάλνιβ εαδ βθ παλ. 1.3 βμ
παλκτ αμ.
11.2.2 ΛΪγβ ά παλαζ έο δμ πθ νηία δευθ Σ νξυθ ηπκλ έ θα δκλγυθκθ αδ πλδθ βθ νπκΰλα ά
βμ
τηία βμ, αθ κτ κ
θ αθ δίαέθ δ
β
δεαδκζκΰβηΫθβ ηπδ κ τθβ πθ
δαΰπθδακηΫθπθ εαδ
βθ νπκξλΫπ β κν αθαγΫ κθ κμ κλΫα θα ηβθ η αίΪζ δ
ηκθκη λυμ κνμ σλκνμ βμ πκν Ϋζαίαθ νπσοβ κνμ κδ δαΰπθδαση θκδ ΰδα β δαησλ π β
βμ πλκ κλΪμ κνμ.
θπ Ϋλα ίέα
θ εα Ϊ βθ ε Ϋζ β βμ τηία βμ πλκετοκνθ ΰ ΰκθσ α ά π λδ α δεΪ "αθπ Ϋλαμ ίέαμ",
α κπκέα α υμ εαδ απκ
δΰηΫθα ίλέ εκθ αδ νπ λΪθπ κν ζΫΰξκν εαδ βμ νγτθβμ πθ
νηίαζζκηΫθπθ, εαγΫθα ε πθ η λυθ δεαδκτ αδ θα αθα έζ δ βθ επζάλπ β πθ
νηία δευθ κν νπκξλ υ πθ, σ κθ αν Ϊ α ΰ ΰκθσ α ά π λδ α δεΪ παλ ηπκ έακνθ
βθ επζάλπ β κνμ. Σκ παλαπΪθπ δεαέπηα ν έ α αδ ησθκ δμ π λδπ υ δμ πκν κδ
νθΫπ δ μ πθ π λδ α δευθ αν υθ θ λνγηέακθ αδ απσ κ Νσηκ, ά β τηία β.
11.3.2 Η ηβ επζάλπ β πθ νηία δευθ νπκξλ υ πθ εα Ϊ β δΪλε δα βμ αθα κζάμ, θ
βηδκνλΰ έ δεαέπηα ά αιέπ β νπΫλ ά εα Ϊ κν
Ϋλκν πθ νηίαζζκηΫθπθ.
θ
αθα Ϋζζ αδ β επζάλπ β νπκξλ υ πθ ά β εα αίκζά αηκδίυθ, πκν εα Ϋ β αθ
απαδ β Ϋμ πλδθ απσ βθ πΫζ ν β πθ Ϊθπ ΰ ΰκθσ πθ ά π λδ α δευθ.
11.3
11.3.1

11.4
πλσ εκπ β ε Ϋζ β βμ τηία βμ
δα πθέ μ, δ θΫι δμ εαδ δα κλΫμ πκν γα αθαετοκνθ εα Ϊ βθ ε Ϋζ β βμ τηία βμ
θ
δεαδκζκΰκτθ βθ ε ηΫλκνμ κν αθα σξκν Ϊλθβ β παλκξάμ πθ νπβλ δυθ εαδ ε Ϋζ βμ πθ
εαγβεσθ πθ κν σππμ αν Ϊ πλκίζΫπκθ αδ β τηία β, ε σμ αθ κτ κ λβ υμ πλκίζΫπ αδ βθ
τηία β ά κ Νσηκ. θ παλσ δ θ ν έ α αδ Ϋ κδκ δεαέπηα, κ θΪ κξκμ αλθβγ έ βθ ε Ϋζ β
βμ τηία βμ, κ λΰκ σ βμ ηπκλ έ θα εβλτι δ κθ αθΪ κξκ Ϋεπ π κ, εα Ϊ δμ ξ δεΫμ δα Ϊι δμ
κν Νσηκν.
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ΚΠΣΩΗ Ν ΟΥΟΤ – Ν ΣΟΛΗ ΡΓ ΙΩΝ – Ι ΛΤΗ ΤΜ
Π ΚΣ Η, Π ΡΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΝΣΙΚ ΙΜ ΝΟΤ

ΕΩ ΕΩΝ

Η –

12.1 Έεπ π β θα σξκν
σ κθ κ θΪ κξκμ παλαίδΪα δ δμ ε βμ νηίΪ πμ νπκξλ υ δμ κν ά θ νηηκλ υθ αδ η
δμ ΰλαπ Ϋμ θ κζΫμ κν λΰκ σ β, εβλτ
αδ Ϋεπ π κμ η απσ α β κν Πλκρ αηΫθκν βμ
δ νγτθκν αμ Τπβλ έαμ, σππμ ζ π κη λυμ κλέα αδ κ Ϊλγλκ ΠΣΛ Τ-06-191 κν Σ.Κ.Π.Τ..
σ κθ νθ λΫξκνθ κδ π λδπ υ δμ βμ παλ. 2 κν Ϊλγλκν αν κτ, β δα δεα έα Ϋεπ π βμ εδθ έ αδ
νπκξλ π δεΪ.
Π λαδ Ϋλπ, β δα δεα έα Ϋεπ π βμ εδθ έ αδ νπκξλ π δεΪ
βθ π λέπ π β πκν απκ δξγ έ σ δ
πλκεαζ έ αδ τΰελκν β νη λσθ πθ η
τΰξν β πθ δ δκ ά πθ ζΫΰξκθ κμ εαδ ζ ΰξση θκν,
τη πθα η α αθα λση θα β δαεάλνιβ.
Μ Ϊ βθ κλδ δεκπκέβ β βμ Ϋεπ π βμ εεαγαλέα αδ β τηία β εαδ εα απέπ δ νπΫλ κν
λΰκ σ β β ΰΰτβ β εαζάμ ε Ϋζ βμ. ΠκδθδεΫμ λά λ μ πκν νξσθ πδίζάγβεαθ ΰδα νπΫλία β
ηβηα δευθ πλκγ ηδυθ κ έζκθ αδ αγλκδ δεΪ εαδ πδπζΫκθ πδίΪζζ αδ πκδθδεά λά λα ΰδα
νπΫλία β βμ νθκζδεάμ πλκγ ηέαμ, σ κθ ν έ α αδ Ϋ κδα π λέπ π β.
12.2
θα κζά πθ λΰα δυθ - δΪζν β βμ τηία βμ
12.2.1 Ο λΰκ σ βμ δα βλ έ νπΫλ αν κτ κ δεαέπηα θα αθα έζ δ βθ παλκξά πθ νπβλ δυθ κν
αθα σξκν ΰδα δΪ βηα ηΫξλδ εαδ λ δμ (3) ηάθ μ η Ϋΰΰλα β ΰθπ κπκέβ β πλκμ κθ
αθΪ κξκ, βθ κπκέα γα πλκ δκλέακθ αδ κδ ζσΰκδ πκν εαγδ κτθ αθαΰεαέα βθ δαεκπά, β
βη λκηβθέα Ϋθαλιβμ βμ δαεκπάμ εαδ β πδγαθκζκΰκτη θβ δΪλε δα αν άμ. Μ Ϊ βθ
πΪλκ κ κν δα άηα κμ πθ λδυθ ηβθυθ, κ αθΪ κξκμ Ϋξ δ δεαέπηα θα απαδ ά δ
απκαβηέπ β ΰδα γ δεΫμ αβηδΫμ, ΰδα κ ξλκθδεσ δΪ βηα η Ϊ βθ νπκίκζά Ϋΰΰλα βμ
σξζβ βμ Ϋπμ βθ Ϊλ β βμ νπ λβη λέαμ, εα Ϊ κ Ϊλγλκ ΠΣΛ Τ-06-190 κν Σ.Κ.Π.Τ..
12.2.2 πσ βθ βη λκηβθέα Ϋθαλιβμ βμ δαεκπάμ κ αθΪ κξκμ απαζζΪ
αδ βμ νπκξλΫπ βμ
επζάλπ βμ πθ νηία δευθ νπκξλ υ πθ πκν α κλΪ β αθα κζά εαδ κ έζ δ θα ζΪί δ
σζα α θ δεθνση θα ηΫ λα ΰδα κθ π λδκλδ ησ πθ απαθυθ αν κτ εαδ κν λΰκ σ β.
ηΫ πμ η Ϊ βθ Ϊλ β πθ ζσΰπθ πκν πΫίαζαθ βθ δαεκπά, κ λΰκ σ βμ νπκξλ κτ αδ
θα δ κπκδά δ κθ αθΪ κξκ ΰΰλΪ πμ.
12.2.3 θ β δαεκπά δαλεΫ δ πΪθπ απσ 3 ηάθ μ, κ αθΪ κξκμ δεαδκτ αδ θα εδθά δ β δα δεα έα
δΪζν βμ βμ τηία βμ εα Ϊ κ Ϊλγλκ ΠΣΛ Τ-06-192 κν Σ.Κ.Π.Τ.. δΪζν β βμ
τηία βμ ηπκλ έ θα αβ ά δ κ αθΪ κξκμ εαδ δμ ζκδπΫμ π λδπ υ δμ βμ παλ. 3 κν έ δκν
Ϊλγλκν.  σζ μ δμ π λδπ υ δμ αεκζκνγ έ αδ β κλδαση θβ κ Ϊλγλκ αν σ δα δεα έα.
12.2.4 θ β αέ β β δΪζν βμ απκλλδ γ έ κ αθΪ κξκμ νπκξλ κτ αδ θα νθ ξέ δ βθ ε Ϋζ β βμ
τηία βμ, θυ παλΪζζβζα τθα αδ θα α εά δ α θσηδηα δεαδυηα Ϊ κν.  βθ π λέπ π β
αν ά δεαδκτ αδ αθΪζκΰβ παλΪ α β πθ νηία δευθ πλκγ ηδυθ.
12.2.5 Ο αθΪ κξκμ η βθ δ δεά άζπ β δαεκπάμ πθ λΰα δυθ πκν απ νγτθ δ κθ λΰκ σ β,
τη πθα η δμ ε έη θ μ δα Ϊι δμ, πλκ δκλέα δ κ τοκμ βμ θσηδηβμ απκαβηέπ βμ εαδ κ
ηΫ λκ κν νθα κτ παλαγΫ δ εαδ αθΪζν β πθ εκθ νζέπθ βμ. Μπκλ έ πέ βμ θα
πλκ δκλέ δ βθ απκαβηέπ β Ϋθαθ δ βμ κπκέαμ νθαδθ έ βθ νθΫξδ β πθ λΰα δυθ εαδ
βθ ηα αέπ β βμ δΪζν βμ, Ϊθ ν έ α αδ Ϋ κδα π λέπ π β.
' σ κθ κ αθΪ κξκμ νθαδθ έ
β ηα αέπ β βμ δΪζν βμ β τηία β νθ ξέα αδ αθ ιΪλ β α πθ κδεκθκηδευθ κν
απαδ ά πθ, η αθΪζκΰβ παλΪ α β πθ νηία δευθ πλκγ ηδυθ. Γδα βθ ηα αέπ β βμ
δΪζν βμ εαδ κθ εαγκλδ ησ βμ απκαβηέπ βμ αεκζκνγ έ αδ β κλδαση θβ
κ Ϊλγλκ
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ΠΣΛ Τ-06-193 κν Σ.Κ.Π.Τ. δα δεα έα.
12.3
πΫε α β, Π λδκλδ ησμ κν αθ δε δηΫθκν
 βθ π λέπ π β εα Ϊ βθ κπκέα κ ξλκθκ δΪΰλαηηα εα α ε νάμ κν Ϋλΰκν (ά πθ νπκΫλΰπθ)
παλα αγ έ, έθαδ θ ξση θκ θα εα α έ αθαΰεαέα β παλΪ α β βμ τηία βμ νπβλ δυθ κν
Σ ξθδεκτ νηίκτζκν ά β τθαοβ τηία βμ νηπζβλπηα δευθ λΰα δυθ, υ
θα κζκεζβλπγ έ β
παλκξά πθ νπβλ δυθ κν.
Η παλΪ α β πλκγ ηέαμ, β νηπζβλπηα δεά τηία β εαδ β αηκδίά πθ νπβλ δυθ κν Σ ξθδεκτ
νηίκτζκν γα εαγκλδ κτθ η ίΪ β α αθα λση θα κ Ϊλγλκ 337 Ν. 4412/2016.
Ϊθ πλκετο δ β αθΪΰεβ π λδκλδ ηκτ κν αθ δε δηΫθκν κν Σ, σ αν σ γα εαγκλέα αδ η ίΪ β α
αθα λση θα α Ϊλγλα ΠΣΛ Τ-06-192 κν Σ τξκνμ Καθκθδ δεκτ Πζαδ έκν Τζκπκέβ βμ βμ
τηία βμ (ΣΚΠΤ).
Ο θαγΫ πθ ΦκλΫαμ δεαδκτ αδ θα πλκί έ β ζτ β βμ τηία βμ, έξπμ π λαδ Ϋλπ απκαβηέπ β
κν αθα σξκν, βθ π λέπ π β πκν αν ά θ ξλβηα κ κ βγ έ απσ κ πδξ δλβ δαεσ Πλσΰλαηηα
κ κπκέκ θ Ϊ
αδ κ Ϋλΰκ απκξΫ ν βμ ά Ϊζζκ
κ κπκέκ γα θ αξγ έ εα Ϊ β δΪλε δα
νζκπκέβ άμ βμ.
12.4 Λτ β βμ τηία βμ ΰδα κδεκθκηδεκτμ ζσΰκνμ
Ο λΰκ σ βμ δεαδκτ αδ θα εα αΰΰ έζ δ ηκθκη λυμ εαδ ααβηέπμ ΰδα αν σθ βθ τηία β Ϊθ θ
ΰελέθ δ βθ νπκεα Ϊ α β κν αθα σξκν εα Ϊ κ Ϊλγλκ ΠΣΛ Τ-06-195 κν Σ.Κ.Π.Τ., ά αθ
αν σμ
γ έ νπσ εεαγΪλδ β, ά νπσ αθαΰεα δεά δαξ έλδ β. Π υξ ν β κν αθα σξκν,
νθ πΪΰ αδ βθ αν κ έεαδβ δΪζν β βμ τηία βμ, θυ π υξ ν β ηΫζκνμ τηπλαιβμ ά
εκδθκπλαιέαμ νθ πΪΰ αδ βθ νθα σ β α νπκεα Ϊ α βμ κν π πξ τ αθ κμ η Ϊζζκ
αθ έ κδξπθ πλκ σθ πθ η Ϊ απσ Ϋΰελδ β βμ Πλκρ αηΫθβμ λξάμ, σ κθ κ αλξδεσ ηΫζκμ
γ πλ έ αδ απαλαέ β κ ΰδα βθ ε Ϋζ β βμ τηία βμ.
12.5 Λάιβ βμ τηία βμ - Παλαζαίά κν αθ δε δηΫθκν βμ
Η ζάιβ βμ τηία βμ πδ κπκδ έ αδ η βθ
ίαέπ β Π λΪ π βμ πκν ε έ αδ απσ βθ
δ νγτθκν α Τπβλ έα, ηΫ α
δΪ βηα Ϋεα (10) βη λυθ απσ β ζάιβ κν ΰε ελδηΫθκν
ξλσθκν π λαέπ βμ κν αθ δε δηΫθκν βμ τηία βμ.
 β ίαέπ β Π λΪ π βμ ί ίαδυθ αδ β παλκξά σζπθ πθ απαδ κτη θπθ απσ βθ τηία β
νπβλ δυθ απσ κθ αθΪ κξκ, σππμ αθαζν δεΪ κλέακθ αδ κ Σ τξκμ Σ ξθδευθ
κηΫθπθ, εαδ β
ε Ϋζ β σζπθ πθ νηία δευθ κν νπκξλ υ πθ θ σμ κν νηία δεκτ ξλσθκν εαδ
αθα Ϋλ αδ κ ξλσθκμ πκν π λα υγβε β τηία β.
Ϊθ β ί ίαέπ β θ ε κγ έ ηΫ α βθ πδκ πΪθπ πλκγ ηέα, σ γ πλ έ αδ σ δ Ϋξ δ ε κγ έ
αν κ έεαδα λδΪθ α (30) βηΫλ μ η Ϊ βθ νπκίκζά απσ κθ αθΪ κξκ ξ δεάμ Ϋΰΰλα βμ σξζβ βμ
εαδ πδίΪζζκθ αδ α νπαέ δα σλΰαθα κν κλΫα εα α ε νάμ κν Ϋλΰκν κδ π δγαλξδεΫμ πκδθΫμ
πκν πλκίζΫπκθ αδ βθ παλ. 8 κν Ϊλγλκν ΠΣΛ Τ-06-183.
Η παλαζαίά κν νθσζκν κν αθ δε δηΫθκν βμ τηία βμ ΰέθ αδ θ σμ Ϋιδ (6) ηβθυθ απσ βθ
Ϋε κ β βμ αθπ Ϋλπ ίαέπ βμ Π λΪ π βμ η απσ α β βμ Πλκρ αηΫθβμ λξάμ.
Οδ ΰΰνά δμ εαζάμ ε Ϋζ βμ πδ λΫ κθ αδ
κθ αθΪ κξκ τη πθα η κ Άλγλκ 6 βμ
παλκτ αμ νΰΰλα άμ Τπκξλ υ πθ, η Ϊ βθ Ϋε κ β βμ απσ α βμ παλαζαίάμ κν νθσζκν
κν αθ δε δηΫθκν βμ τηία βμ.
Σηβηα δεά παλαζαίά λΰα δυθ θ πδ λΫπ αδ.
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θ πδ λΫπ αδ.

ΠΙΛΤΗ Ι ΦΟΡΩΝ

Οδ δα κλΫμ η αιτ κν λΰκ σ β εαδ κν αθα σξκν πδζτκθ αδ εα Ϊ α ζ π κη λυμ
αθα λση θα α Ϊλγλα ΠΣΛ Τ-06-174 & ΠΣΛ Τ-06-176 κν Σ.Κ.Π.Τ.. Η δκδεβ δεά εαδ β
δεα δεά δα δεα έα
θ αθα Ϋζζκνθ βθ ε Ϋζ β βμ τηία βμ, ε σμ εαδ αθ κλέα αδ
δα κλ δεΪ κ Νσηκ.

Άλγλκ 14

ΙΥΤΟΤ ΝΟΜΟΘ Ι Κ Ι ΓΛΩ

14.1 Νκηκγ έα
Η τηία β δΫπ αδ απκεζ δ

ΠΙΚΟΙΝΩΝΙ 

δεΪ απσ κ ζζβθδεσ έεαδκ.

14.2 Γζυ α πδεκδθπθέαμ
Η τηία β γα νθ αξγ έ βθ ζζβθδεά ΰζυ

α.

Όζ μ κδ πδεκδθπθέ μ (πλκ κλδεΫμ εαδ ΰλαπ Ϋμ) η αιτ κν θα σξκν εαδ κν λΰκ σ β ά Ϊζζπθ
ζζβθδευθ αλξυθ ά κλΫπθ γα ΰέθκθ αδ βθ ζζβθδεά ΰζυ α. Οπκν άπκ εαδ κπκ άπκ
εα Ϊ β δΪλε δα δ ξτκμ βμ τηία βμ απαδ βγ έ ληβθ έα ά η Ϊ λα β απσ ά/εαδ πλκμ α
ζζβθδεΪ, αν Ϋμ γα ια αζέακθ αδ απσ κθ θΪ κξκ εαδ η εσ κμ πκν γα ίαλτθ δ κθ έ δκ.
 εΪγ π λέπ π β αη δ ίβ ά
αζζκ απά ΰζυ α.

πθ ά δα κλυθ, κ ζζβθδεσ ε έη θκ εα δ ξτ δ πθ ΰΰλΪ πθ

γάθα, 2020

H Πλκρ

αηΫθβ Τπ. Υλβηα κ σ β βμ

βμ δ τγνθ βμ Έλΰπθ θα κζδεάμ

Ο δ νγνθ άμ

δεάμ

ΰΪπβ Παπα κπκτζκν

Έλΰπθ θα κζδεάμ

δεάμ

νΪΰΰ ζκμ Φκτΰδαμ

Πκζδ δεσμ Μβξαθδεσμ

Πκζδ δεσμ Μβξαθδεσμ

ΓΚΡΙΘΗΚ
Μ

βθ νπ' αλδγησ.

817/24.12.2020 απσ
.........................

α β κν δ νγτθκθ κμ νηίκτζκν βμ .Τ . .Π. . .
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ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχονταί υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίαί για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),
2. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
(ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπωί ισχύει,
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τηί 17ηί Δεκεμβρίου 2013, όπωί ισχύει,
4. Το με αρ. απόφασηί C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή "Σύμφωνο Εταιρικήί Σχέσηί (Εταιρικό
Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξηί) 2014–2020",
5. Τη με αριθ. πρωτ. 55944/ΕΥΘΥ 421/24.05.2018 [ΦΕΚ 2080/Β/07.06.2018] Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση τηί
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικήί απόφασηί «Εθνικοί κανόνεί επιλεξιμότηταί δαπανών για τα προγράμματα του
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότηταί δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχέί

Ταμείο Συνοχήί
Κωδικόί ΟΠΣ: 5038731 (Κωδ. Απόφασηί:7681)

Σελίδα 1

ΑΔΑ: ΩΑΗΩ7Λ7-1ΕΩ
Διαχείρισηί και Ενδιάμεσουί Φορείί - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησηί πράξεων», όπωί ισχύει,
6. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32670/ΕΥΘΥ/327/23-03-2015 [ΦΕΚ 715/Β/24–04-2015] με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισηί του Ε.Π. Περιφέρειαί Αττικήί, όπωί ισχύει,
7. Την υπ' αριθ. οικ.3848/2015 (ΦΕΚ Β'805/6-5-2015) ΥΑ περί Εκχώρησηί αρμοδιοτήτων διαχείρισηί για πράξειί του Τομέα
Περιβάλλοντοί που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχήί του Επιχειρησιακού Προγράμματοί «Υποδομέί Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόροί Ανάπτυξη» στιί Ειδικέί Υπηρεσίεί Διαχείρισηί των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπωί
τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ. 9289/2017 Απόφαση (ΦΕΚ Β' 3025/1-9-2017) και την αριθμ. Οικ. 3106/2019 (ΦΕΚ 1281 Β'/15-4-2019),
και ισχύει,
8. Την οδηγία 91/271/ΕΟΚ, που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/14.03.1997), η οποία αναφέρει
ότι οι οικισμοί Β΄ Προτεραιότηταί (ισοδύναμοί πληθυσμόί > 15.000 κατ. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) οφείλουν να διαθέτουν
σύστημα συλλογήί και επεξεργασίαί των υγρών αστικών αποβλήτων τουί έωί την 31 Δεκεμβρίου 2000, όπωί ισχύει,
9. Την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) τηί 25ηί Οκτωβρίου 2007 (υπόθεση C 440/06), η οποία αναφέρει
ότι επτά (7) οικισμοί τηί Αττικήί εκ των οποίων πέντε (5) ανήκουν στην Ανατολική Αττική (Αρτέμιδα, Κορωπί, Μαρκόπουλο, Νέα Μάκρη,
Ραφήνα) εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με τιί απαιτήσειί τηί Οδηγίαί 91/271/ΕΟΚ,
10. Την Απόφαση τηί Επιτροπήί των ΕΚ με αριθμό C (2014) 10160 final /18-12-2014 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. "ΥΜΕΠΕΡΑΑ"
2014–2020 και την μετέπειτα 1η Αναθεώρηση (με αριθμό C(2017) 8399 final /6-12-2017) και 2η Αναθεώρηση (με αριθμό C(2018) 8854
final /12-12-2018),
11. Τιί σχετικέί αποφάσειί τηί 1ηί, 2ηί, 3ηί, 4ηί και 5ηί Επιτροπήί Παρακολούθησηί του Ε.Π. "ΥΜΕΠΕΡΑΑ" 2014–2020, με τιί οποίεί
εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο τηί εξειδίκευσηί του Ε.Π., ο προγραμματισμόί των προσκλήσεων και των
εντάξεων και οι τεθέντεί κατ' έτοί στόχοι, καθώί και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογήί των πράξεων του Άξονα Προτεραιότηταί,
όπωί περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο,
12. Το υπ. αριθμ. 10205/26-8-2016 έγγραφο τηί ΕΥΔ/ ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα: Αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Συνοχήί του ΕΠ
«Υποδομέί Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόροί Ανάπτυξη» για την υλοποίηση έργων διαχείρισηί λυμάτων στην Περιφέρεια Αττικήί.
13. Την απάντηση τηί ΕΥΘΥ στο hd87885 σχετικά με την απαλλοτρίωση και τον χαρακτηρισμό ωί προπαρασκευαστική ενέργεια.
14. Το υπ. αριθμ. 54929/ΕΥΚΕ 5601/16-5-2017 έγγραφο τηί ΕΥΚΕ με θέμα: «Διευκρινήσειί σχετικά με το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων
για έργα υποδομών συλλογήί και επεξεργασίαί αστικών λυμάτων (ΕΕΛ)».
15. Tην με α.π. 3801/14-11-2017 Πρόσκληση ΑΤΤ-ΤΣ001 (α/α ΟΠΣ 1109) έκδοση 2/0 τηί ΕΥΔΕΠ Περιφέρειαί Αττικήί με τίτλο
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
Α' και Β΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ» (ΑΔΑ: 6ΙΓΜ7Λ7-Π5Ζ).
16. Το με α.π. 140152/21–12-2018 έγγραφο τηί ΕΥΣΕ με θέμα «Διατύπωση γνώμηί για το φάκελο μεγάλου έργου, τίτλοί μεγάλου έργου:
Συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και διάθεση – επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών».
17. Το με α.π. 78227/ΕΥΘΥ 600/18-7-2018 με θέμα: «Επιλεξιμότητα δαπάνηί κόστουί υποδοχήί αποβλήτων κατασκευήί ή κατεδάφισηί
έργων τεχνικών υποδομών ή κτιριακών έργων μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικήί διαχείρισηί (ΑΕΚΚ)».
18. Τo με ID 59792-16/01/2019 Τεχνικό Δελτίο Πράξηί του Δικαιούχου «ΕΥΔΑΠ» προί την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειαί Αττικήί για την ένταξη τηί
πράξηί.
19. Το με α.π. 2134/5-3-2019 έγγραφο τηί ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα «Αίτημα Έγκρισηί υπερδέσμευσηί σε επίπεδο εντάξεων» με τη
σύμφωνη γνώμη για την ένταξη των μεγάλων έργων διαχείρισηί λυμάτων Ανατολικήί Αττικήί.
20. Το με α.π. 42213-15/4/2019 έγγραφο τηί ΕΥΘΥ με τίτλο «Υλοποίηση αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών σε συγχρηματοδοτούμενεί
πράξειί».
21. Το έγγραφο με α.π. 1841/10-6-2019 τηί ΕΥΔΕΠ Περιφέρειαί Αττικήί προί τα συναρμόδια Υπουργεία (ΥΠΠΟΑ, ΥΠΕΝ και ΥΠΥΜΕ) με
τίτλο «Υλοποίηση έργων διαχείρισηί λυμάτων οικισμών Β' και Γ' Προτεραιότηταί τηί Ανατολικήί Αττικήί».
22. Το με α.π. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 2014-2020/24-6-2019 έγγραφο τηί Επιτελικήί Δομήί ΕΣΠΑ ΥΠΠΟΑ με θέμα «Υλοποίηση έργων
διαχείρισηί λυμάτων οικισμών Β' και Γ' Προτεραιότηταί τηί Ανατολικήί Αττικήί».
23. Το με α.π. 68787/ΕΥΘΥ/28-6-2019 έγγραφο με θέμα: «Επιτάχυνση τηί υλοποίησηί των έργων διαχείρισηί λυμάτων οικισμών Β' και Γ'
προτεραιότηταί τηί Ανατολικήί Αττικήί».
24. Τα με α.π. 897/2-7-2019 και 936/5-7-2019 έγγραφα τηί Δ18 τηί Γενικήί Διεύθυνσηί Υ.ΛΙ.Κ.Υ. τηί Γενικήί Γραμματείαί Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Υλοποίηση έργων διαχείρισηί λυμάτων οικισμών Β' και Γ' Προτεραιότηταί τηί
Ανατολικήί Αττικήί».
25. Το αποτέλεσμα τηί αξιολόγησηί, όπωί αυτό καταγράφεται στο έγγραφο τεκμηρίωσηί τηί θετικήί αξιολόγησηί τηί Πρότασηί, και
ειδικότερα στο Φύλλο Αξιολόγησηί τηί Πρότασηί, που έχει αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.
26. Τη με αρ. πρωτ. 392/9-7-2019 θετική εισήγηση του προϊσταμένου τηί Διαχειριστικήί Αρχήί του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020.

Αποφασίζει
την ένταξη τηί Πράξηί «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήναί-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδοί και
Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση

επεξεργασμένων

εκροών»

στον

Άξονα

Προτεραιότηταί

«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομέί Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόροί Ανάπτυξη».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχήί.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):

5038731

2.Δικαιούχος:

ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

3.Κωδικός Δικαιούχου:

10407

Ταμείο Συνοχήί
Κωδικόί ΟΠΣ: 5038731 (Κωδ. Απόφασηί:7681)

Σελίδα 2

ΑΔΑ: ΩΑΗΩ7Λ7-1ΕΩ
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Το έργο αφορά στη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων στην περιοχή των Δήμων Ραφήναί-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδαί και τη
διάθεση των επεξεργασμένων εκροών, με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησηί για απεριόριστη άρδευση και αστική-περιαστική χρήση.
Το Κέντρο Επεξεργασίαί Λυμάτων (ΚΕΛ) πρόκειται να κατασκευασθεί για την εξυπηρέτηση 135.000 μονάδων ισοδύναμου πληθυσμού (Μ.
Ι.Π.) στην Α1 Φάση (έτοί σχεδιασμού 2030), ενώ στην τελική φάση (έτοί 2060) ο εξυπηρετούμενοί πληθυσμόί δύναται να φτάσει στουί
225.000 Μ.I.Π.
Το δίκτυο συλλογήί και μεταφοράί των ακαθάρτων περιλαμβάνει συνολικά περί τα 430 km δικτύου εκ των οποίων 55 km περίπου
αφορούν σε κύριουί αγωγούί/συλλεκτήρεί (βαρυτικούί αγωγούί και καταθλιπτικούί), και 375 km περίπου σε δευτερεύοντεί αγωγούί και
αγωγούί των εσωτερικών δικτύων συλλογήί ακαθάρτων των εξυπηρετούμενων οικισμών. Στο δίκτυο μεταφοράί ακαθάρτων
περιλαμβάνονται 23 αντλιοστάσια.
Το ΚΕΛ των Δήμων Ραφήναί-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδαί διαστασιολογήθηκε για την υποδοχή μέσηί ημερήσιαί παροχήί λυμάτων
περίπου 39.600 m3/d κατά τη χειμερινή και 45.200 m3/d κατά τη θερινή περίοδο τηί τελικήί φάσηί του έργου (Β' φάση: 2060). Για την
ενδιάμεση Α1 φάση (έτοί σχεδιασμού 2030) που αφορά και την παρούσα φάση κατασκευήί, προβλέπεται δυνατότητα υποδοχήί μέσηί
ημερήσιαί παροχήί λυμάτων περίπου 15.600 m3/d κατά τη χειμερινή και 23.700 m3/d κατά τη θερινή περίοδο. Η παραγόμενη εκροή θα
πληροί τιί απαιτήσειί τηί εθνικήί νομοθεσίαί για απεριόριστη άρδευση & αστική-περιαστική χρήση, ενώ η πλεονάζουσα παροχή, κατά
τουί χειμερινούί κυρίωί μήνεί, προβλέπεται να διατίθεται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσηί στο Νότιο Ευβοϊκό κόλπο. Στο γήπεδο
του ΚΕΛ προβλέπεται επίσηί η κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικήί Ευαισθητοποίησηί και Ενημέρωσηί (ΚΠΕΕ).
5. Παραδοτέα πράξης:

Τα παραδοτέα τηί πράξηί είναι:
- Δίκτυο συλλογήί ακαθάρτων περίπου 430 km
- 23 Αντλιοστάσια μεταφοράί λυμάτων
- ΚΕΛ δυναμικότηταί 135.000 ΜΙΠ με το Κτήριο Διοίκησηί και το Κέντρο Περιβαλλοντικήί Ευαισθητοποίησηί και Ενημέρωσηί
- Αγωγόί Διάθεσηί των επεξεργασμένων εκροών (χερσαίο και υποθαλάσσιο τμήμα).

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
CO19

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετοί πληθυσμόί
που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία
λυμάτων

Ισοδύναμοί
πληθυσμόί

Δεν εφαρμόζεται

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
55.500,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7.

Η ημερομηνία έναρξηί τηί Πράξηί ορίζεται η 02/09/2019.

8.

Η ημερομηνία λήξηί τηί Πράξηί ορίζεται η31/12/2023.

10. Η ανάληψη τηί νομικήί δέσμευσηί του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έωί 30/04/2020.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

228.179.682,34

206.029.251,48

54.763.123,76

0,00

282.942.806,10

206.029.251,48

9.500.000,00

8.577.792,16

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN
i. Ποσό χωρίί
ΦΠΑ
Α.1. Άμεσεί δαπάνεί
ii. ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
Γ.ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Ταμείο Συνοχήί
Κωδικόί ΟΠΣ: 5038731 (Κωδ. Απόφασηί:7681)
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ΑΔΑ: ΩΑΗΩ7Λ7-1ΕΩ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

292.442.806,10

214.607.043,64

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN
ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

292.442.806,10

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

292.442.806,10

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό τηί στήριξηί τηί Ένωσηί ανέρχεται σε 214.607.043,64 €
12. Το ποσό τηί δημόσιαί δαπάνηί που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 77.835.762,46 € και χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί
από Συμμετοχή φορέα .

Ταμείο Συνοχήί
Κωδικόί ΟΠΣ: 5038731 (Κωδ. Απόφασηί:7681)
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ΑΔΑ: ΩΑΗΩ7Λ7-1ΕΩ
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε
214.607.043,64 €
Ηδημόσια δαπάνη τηί πράξηί επιμερίζεται ωί ακολούθωί:

ΚΩΔ. ΣΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣΣΑ
Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
(που συνεχίζει ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ
(ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*
ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
να πληρώνει την
πράξη)

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

Ε2751

2019ΣΕ27510106

Νέο Εργο ΠΔΕ

NAI

0,00

8.577.792,16

Ε2751

2019ΣΕ27510107

Νέο Εργο ΠΔΕ

NAI

0,00

206.029.251,48

* Ο κωδικόί εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση τηί ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιαί δαπάνηί, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 214.607.043,64 €.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο δικαιούχοί υποχρεούται να τηρήσει τουί όρουί τηί απόφασηί ένταξηί και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τουί όρουί και τον
χρονικό προγραμματισμό αυτήί, καθώί και να τηρήσει τιί υποχρεώσειί που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέροί τηί απόφασηί ένταξηί.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση τηί πράξηί αποκλίνει από τουί όρουί τηί απόφασηί ένταξηί, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί
να προβεί στην ανάκληση τηί απόφασηί ένταξήί τηί.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ
Συνημμένα:
Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέροί τηί Απόφασηί Ένταξηί
Κοινοποίηση:
1. Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησηί, Ν. Νικοδήμου 11 & Βουλήί, T.K. 105–57, Αθήνα
2. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισηί Ε.Π. «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020», Κόνιαρη 15, T.K. 114-71, Αθήνα
3. Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Αμαλιάδοί 17, T.K. 115-23, Αθήνα
4. Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισηί Αποβλήτων, Ευαγγελιστρίαί 2, T.K. 105-63, Aθήνα
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικήί, Γενική Διεύθυνση Χωροταξικήί & Περιβαλλοντικήί Πολιτικήί, Διεύθυνση Υδάτων,
Μεσογείων 239, T.K. 154-51, Αθήνα.

Ταμείο Συνοχήί
Κωδικόί ΟΠΣ: 5038731 (Κωδ. Απόφασηί:7681)
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Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικήί
2. Προϊστάμενοί Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειαί Αττικήί
3. Προϊστάμενοί Μονάδαί Α' Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειαί Αττικήί
4. Προϊστάμενοί Μονάδαί Β2΄ Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειαί Αττικήί
5. Υπεύθυνη Π.Δ.Ε.

Ταμείο Συνοχήί
Κωδικόί ΟΠΣ: 5038731 (Κωδ. Απόφασηί:7681)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχοί τηί πράξηί «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήναί-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδοί και
Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» αναλαμβάνει να τηρήσει τιί παρακάτω υποχρεώσειί :

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
(i)

Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσίακατά την εκτέλεση τηί πράξηί και ιδίωί όσον αφορά τιί δημόσιεί συμβάσειί, τη
αειφόρο ανάπτυξη, τιί κρατικέί ενισχύσειί, την ισότητα μεταξύ ανδρώνκαι γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα
Ατόμων με Αναπηρίεί.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i)

Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησηί τηί πράξηί και των επί μέρουί υποέργων και ιδίωί τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσηί
και ολοκλήρωσηί των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσηί και εκτέλεσηί των κύριων υποέργων τηί
πράξηί, όπωί αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξηί τηί πράξηί.
Τυχόν υπερβάσειί του χρονοδιαγράμματοί υλοποίησηί των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπωί αυτό
προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξηί τηίπράξηί, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση τηί απόφασηί ένταξηί τηί πράξηί
(δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).
Στιί περιπτώσειί πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τουί γίνεται σε δύο
φάσειί. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμόί των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα
των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντόί του χρονοδιαγράμματοί, ο προϋπολογισμόί τηί πράξηίπου
αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα τηί ΔΑ ή του ΕΦ προί τη ΔΔΕ. Συνεπώί,
•

Η ανάληψη τηί κύριαί νομικήί δέσμευσηί δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψηί τηί πρώτηί νομικήί
δέσμευσηί του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο10 τηί Απόφασηί Ένταξηί. Σε περίπτωση υπέρβασηί αυτού του
χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξηί θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή τηί ΔΑ και την άπρακτη παρέλευση
τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν
την υλοποίηση τηί πράξηί ή λόγω ανωτέραί βίαί.

Υπερβάσειί του χρονοδιαγράμματοί υλοποίησηί των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του δικαιούχου
από τη ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψηί διορθωτικών μέτρων εντόί συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση
τηί απόφασηί ένταξηί τηί πράξηί.
(ii)

Να διασφαλίζειτο λειτουργικό αποτέλεσμα τηί πράξηί, λαμβάνονταί όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το
κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίαί και συντήρησηί τηί πράξηί και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση
που ο φορέαί λειτουργίαί και συντήρησηί τηί πράξηί δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτήί.

(iii)

Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισηί του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) γιατιί διαδικασίεί τηί διακήρυξηί,
ανάθεσηί και τροποποίησηί δημοσίων συμβάσεων. Στιί περιπτώσειί πράξεων που εκτελούνταιμε ίδια μέσα, ο δικαιούχοί
υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασηί για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει
αίτημα εξέτασηί για τροποποιήσειί αυτήί. Στιί περιπτώσειί αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχοί κοινοποιεί την απόφαση
αυτεπιστασίαί.

(iv)

Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισηί του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) σχετικά με την εξέλιξη τηί πράξηί,
ιδιαίτερα σε ότι αφορά τιί προπαρασκευαστικέί ενέργειεί για την υλοποίησή τηί και να αποστέλλει όλα τασχετικά έγγραφα που
αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση τηί πράξηί έωί και την ολοκλήρωσή τηί, σύμφωνα με τιί διαδικασίεί του
συστήματοί διαχείρισηί και ελέγχου.

(v)

Να πραγματοποιεί όλεί τιί απαραίτητεί ενέργειεί, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματοί ΟΠΣ –
ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα τηί πράξηί που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και
υλοποίησηί που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου και των δεικτών, τιί επαληθεύσειί, τουί ελέγχουί, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου
τηί πράξηί.

(vi)

Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το
χρονικό πλαίσιο που προβλέπεταιστιί σχετικέί διατάξειί και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων
του μετο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.

(vii)

Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησηί Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκήί του στην παρακολούθηση
των δεικτών τηί συγχρηματοδοτούμενηί πράξηί.

(viii) Για πράξειί ΕΚΤ, ο δικαιούχοί υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε τουφορέα του είτε να έχει πρόσβαση σε άλλο
τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογήί, επεξεργασίαί, αποθήκευσηί και μεταβίβασηί δεδομένων συμμετεχόντων (microdata),
όπου απαιτείται, προκειμένου αφενόί να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και
αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.
Οιδικαιούχοι έχουν την ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεικτών και των
δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και στιίπεριπτώσειί που η συλλογή τουί διενεργείται από τουί φορείί
υλοποίησηί ή παρόχουί των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικήί Κατάρτισηί, Δομέί φροντίδαί παιδιών κα).
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3.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i)

Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησηί εκτέλεσηί τηί πράξηί, ο οποίοί θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο
τηίποιότηταί και ποσότηταί των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματοί, καθώί και να εφαρμόζει
εσωτερικέί διαδικασίεί ελέγχου των πληρωμών, ο οποίοί θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τουί.

(ii)

Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για τηνπράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλεί οι δαπάνεί που αντιστοιχούν πλήρωί
προί τιί δαπάνεί που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισηί του Ε.Π ή στον Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των Δελτίων
Δήλωσηί Δαπανών.

(iii)

Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισηί του Ε.Π. (ή εναλλακτικά στον ΕΦ)
και στην Αρχή Πιστοποίησηί, μετά την ολοκλήρωση τηί πράξηί
α) στοιχεία για τουί δημιουργούμενουί τόκουί από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν
έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδοί.
Στην περίπτωση πράξηί / έργου όπου ο υπολογισμόί των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη μέθοδο του κατ' αποκοπή
ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησηί τηί πράξηί στην τελική αίτηση
πληρωμήί που υποβάλλει ο δικαιούχοί.
Στην περίπτωση πράξηί / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ τωνπροτέρων εκτίμηση των εσόδων, ο δικαιούχοί
υποχρεούται να υποβάλλει ετησίωί στοιχεία για τα καθαρά έσοδα τηί πράξηί για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή
τηί έωί την προθεσμία για την υποβολή τηί έκθεσηί ολοκλήρωσηί του ΕΠ, αναλόγωί με το ποια χρονική στιγμή
προηγείται.
Στην περίπτωση πράξηί, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή τηί, τα οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν
υπόψη κατά το χρόνο έγκρισηί τηί πράξηί, η επιλέξιμη δαπάνη τηί πράξηί μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που
παρήχθησαν άμεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσήί τηί, το αργότερο κατά την αίτηση τελικήί πληρωμήί που υποβάλλει ο
δικαιούχοί.

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ
(i)

Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσηί τηί πράξηί και για όσο χρόνο ο δικαιούχοί υποχρεούται
για την τήρησή τουί, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία τηί πράξηί, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισηί του Ε.Π., Αρχή
Πιστοποίησηί, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησηί και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα τηί Ελλάδαί και τηί Ευρωπαϊκήί
Ένωσηί.

(ii)

Να αποδέχοται επιτόπιουί ελέγχουί από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τουί, όσο και
στουί χώρουί υλοποίησηί τηί πράξηί, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζονταί οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την
εκτέλεση τηί πράξηί, εφόσον ζητηθούν.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
(i)

Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τουί στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισηί του
Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ
του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και τηί πράξηί,σύνοψη τηί πράξηί, ημερομηνία
έναρξηί τηί πράξηί, καταληκτική ημερομηνία πράξηί, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησηί, ταχυδρομικόί
κώδικαί, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη τηί τοποθεσίαί, χώρα, ονομασία τηί κατηγορίαί παρέμβασηί τηίπράξηί.

(ii)

Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησηί που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:
α)

Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθουί, στο εργοτάξιο των έργων υποδομήί ή κατασκευών σε ορατό
σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησήί τουί.

β)

Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθουί, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό,
εντόί τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομήί ή κατασκευών ή αγοράί φυσικού (ενσώματου)
αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.
Οιαναμνηστικέί πλάκεί ή πινακίδεί, οι οποίεί σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον
821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα τηί ένωσηί μαζί με την αναφορά στην Ένωση,
και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο.

γ)

Να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία τηί πράξηί, όπωί σύντομη περιγραφή, ανάλογηί με
το επίπεδο τηί στήριξηί, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνονταί τη χρηματοδοτική στήριξηαπό την Ένωση.

δ)

Να τοποθετεί αφίσεί με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξειί που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση
πινακίδων ή πλακών.

ε)

Να ενημερώνει τουί συμμετέχοντεί σε πράξειί που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το
ΕΤΠΑ ή Ταμείο Συνοχήί, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή τηί από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. καιτην υλοποίησή τηί
στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματοί. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο
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πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση τηί πράξηί ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.
στ)

Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντεί σε πράξειί που υλοποιούνται στο πλαίσιο τηί Πρωτοβουλίαί για την
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη τηί ΠΑΝ που παρέχεται από τουί πόρουί
του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιαίπράξηί και το οποίο
απευθύνεται στο κοινό ή στουί συμμετέχοντεί, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχήί ή άλλων
πιστοποιητικών, περιλαμβάνει δήλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο τηί ΠΑΝ.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
(i)

Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξηί με όλα τα στοιχεία πουαφορούν στην εκτέλεση τηί πράξηί έωί την ολοκλήρωση, την
αποπληρωμή καιτη λειτουργία τηί. Στο φάκελο τηί πράξηί να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τιί δαπάνεί
και τουί λογιστικούί ελέγχουί για διάστημα δύο (2) ετών ή τριών (3) ετών, στην περίπτωση πράξεων επιλέξιμηί δαπάνηίπου
δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στουί οποίουί
περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή
πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώί αποδεκτούί φορείί δεδομένων,
περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή.

(ii)

Να τηρεί ειδικότερουί όρουί ή περιορισμούίπου τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογήί τηί πράξηί ή που τίθενται
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισηί του Ε.Π (ή εναλλακτικά ο ΕΦ).

(iii)

Να τηρείτιί ακόλουθεί μακροχρόνιεί δεσμεύσειί, προκειμένου οι πράξειί να διατηρήσουν το δικαίωμα τηί συνεισφοράί των
Ταμείων:
α) Για πράξειί επένδυσηί σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντόί πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή ή εντόί τηί
προθεσμίαί που ορίζεται στουί κανόνεί περί κρατικών ενισχύσεων να μην επέλθει:
•

παύση ή μετεγκατάσταση μιαί παραγωγικήί δραστηριότηταί εκτόί τηί περιοχήί προγράμματοί

•

αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτοί ενόί στοιχείου υποδομήί η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιοοργανισμό
αδικαιολόγητο πλεονέκτημα

•

ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τουί στόχουί ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να
υπονομεύσουν τουί αρχικούί στόχουί.

β) Άλλεί μακροχρόνιεί δεσμεύσειί που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισηί του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦΔ) ή
καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση τηί πράξηί, με διοικητικέί ή και επιτόπιεί
επαληθεύσειί από την Δ.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησηί τωνμακροχρονίων δεσμεύσεων
μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτόί προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα)

7. Ειδικοί Όροι
1. Ο συντελεστήί ελλείμματοί χρηματοδότησηί θα οριστικοποιηθεί με την έγκριση τηί αίτησηί Μεγάλου Έργου από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
2. Ο Δικαιούχοί θα πρέπει παράλληλα με την εκτέλεση των Υ/Ε 1-2-3 να προβλέψει για τη χρηματοδότηση και κατασκευή των
ιδιωτικών συνδέσεων ώστε με το πέραί τηί κατασκευήί των Υ/Ε 1-2-3 το έργο να έχει καταστεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό ούτωί
ώστε να τροφοδοτηθεί με αστικά λύματα το ΚΕΛ των Δήμων Ραφήναί-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδαί (Υ/Ε 4).
3. Πριν την ενεργοποίηση του 9ου Υποέργου θα πρέπει ο Δικαιούχοί να συνάψει Συμφωνία Συνεργασίαί με Συλλογικό Σύστημα
Ανακύκλωσηί αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.) για εναπόθεση αυτών σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση
προσωρινήί αποθήκευσηί διάθεσηί διαλογήί αξιοποίησηί και επεξεργασίαί. Για την καθοδήγηση του Δικαιούχου περί τηί ορθήί
αντιμετώπισηί τηί προκύπτουσαί δαπάνηί αναμένεται η έκδοση σχετικήί τεχνικήί εγκυκλίου από το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών (όπωί αναφέρεται στο με α/α 17 διατακτικό τηί παρούσαί Απόφασηί).
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Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/65181/2140

ΠΡΟΣ: ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Δ/νση Έργων Ανατολικής Αττικής
Λαοδικείας 29 και Ιλισίων 9
Ιλίσια, ΤΚ 15771
(συν. 1 φάκελος ΜΠΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ:

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Συλλογή, επεξεργασία λυμάτων των Δήμων Ραφήνας
– Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος της Ανατολικής Αττικής και επαναχρησιμοποίηση – διάθεση
επεξεργασμένων εκροών»

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 3010/2002 (Α’ 91), το Ν. 3937/2011 (Α’ 60), το Ν. 4014/2011 (Α’ 209) και το Ν. 4042/2012 (Α’ 24).
2. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Το Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289 Α’) «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 53 ως ισχύει.
4. Το Ν. 1068/23.8.80 (ΦΕΚ 190/Α/1980) «Περί συστάσεως ενιαίου φορέως Υδρεύσεως – Αποχετεύσεως
Πρωτευούσης», όπως ισχύει.
5. Το Ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999) «Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως
Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α’) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
7. Το N.3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α’) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς».
8. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α’) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».
9. Το Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α’) που αφορά στην «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α’) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
11. Το Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156 Α’) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις».
12. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α’) «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 έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
13. Το Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α’) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα −
ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
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14. Το Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α’) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη
οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
15. Τη με αρ. οικ. 391/24.4.2013 (Β’ 1004) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα: «Έγκριση των
Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής
Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοποννήσου».
16. Τη με αρ. οικ. 903/29.12.2017 (Β’ 4672) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα: «Έγκριση της 1ης
Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος
Αττικής και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
17. Τη με αρ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41369/327 (Β’ 2693) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα: «Έγκριση του
Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος
Αττικής (EL06) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
18. Το Π.Δ. 55/1998 (ΦΕΚ 58 Α’) «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος».
19. Το Π.Δ. 132/2017 (Α’ 160) σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
20. Την ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641 Β’) «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία
της ιλύος, που προέρχεται από επεξεργασία αστικών λυμάτων».
21. Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β’) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
22. Την ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289 Β’) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση των
φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων), καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
23. Την ΚΥΑ 19661/1982/31.8.99 (ΦΕΚ 1811/Β/29.9.99) «Τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/1997 - Κατάλογος
ευαίσθητων περιοχών», όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με την ΚΥΑ 48392/939/28.3.02 (ΦΕΚ 405/Β/3.4.02).
24. Την ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β’) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί
(ΚΥΑ 191002/2013 – ΦΕΚ 2220 Β’) και ισχύει.
25. Την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 1077 Β’) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις
της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες ...».
26. Την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β’) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου για την ανάρτηση
των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης
ΑΕΠΟ, ...».
27. Την ΚΥΑ οικ. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703 Β’) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α’ της υπ’ αριθμ. 1958/13.1.2012
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), ...».
28. Την ΚΥΑ 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964 Β’) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν.
4014/2011, ...».
29. Την ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 Β’) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης
του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’ της Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ υπ’ αριθμ.
1958/2012 (ΦΕΚ Α’ 21)...».
30. Την ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β’) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου
Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24)», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
31. Τις μεταβατικές διατάξεις της Κ.Υ.Α. οικ. 1915/2.2.2018 (Β’ 304) «Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012
(Β’ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β’ 964) υπουργικής απόφασης, που
έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν.°4014/2011 (Α’ 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ
«για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων
δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Απριλίου 2014».
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32. Την ΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ 135 Β’) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’...».
33. Την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β’) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης
1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί και ισχύει», όπως έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ 2307/2018 (ΦΕΚ 439 Β’).
34. Την ΥΑ Δ16γ/010/178/Γ/2009 (ΦΕΚ 846 Β’) «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης
(Κ.Λ.Δ.Α.) της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.».
35. Την υπ’ α.π. οικ. 203611/21-09-2011 Υ.Α. ΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. οικ. 201744/13-092012, οικ. 170735/23-09-2013, οικ. 170945/20-02-2014 και 50319/19.10.2016 Υ.Α. του έργου «Αιολικοί
Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 181.7MW και των συνοδών σε αυτό
έργων ισχύος 32.2MW στις θέσεις ‘’Παλιόπυργος, Κερασιά, Πλατανιστός, Πλάτανος, Μηλιά, Σπηλιά,
Ανατολή, Καθάρα’’ αντίστοιχα των Δήμων Καρύστου, Μαρμαρίου και Κοινότητας Καφηρέα του Νομού
Ευβοίας και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής»
της εταιρείας ENEL GREEN POWER Α.Ε.
36. Την υπ’ αρ. 19640/1979 (ΦΕΚ 1136 Β’) Απόφαση των Νομαρχών Ανατολικής Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και
Φθιώτιδας «Περί διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων στο Βόρειο και Νότιο Ευβοϊκό
Κόλπο, καθώς και στους αντίστοιχους Κόλπους Μαλιακό και Πεταλίων».
37. Την υπ’ αρ. οικ.3963/2.10.2017 (ΑΔΑ: ΩΙΕΑ7Λ7-Ψ3Σ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής
«Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων του υπό ίδρυση Κέντρου
Επεξεργασίας Λυμάτων των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας».
38. Την υπ’ αρ. 100/2017/25.4.2017 (ΑΔΑ: ΩΞΦΟΩ16-2Ξ0) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας –
Πικερμίου (θετική κατά πλειοψηφία), σχετική με το έργο.
39. Την υπ’ αρ. 124/2017/20.4.2017 (ΑΔΑ: ΨΡΣΖΩ1Χ-Θ3Ι) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων –
Αρτέμιδος (θετική κατά πλειοψηφία), σχετική με το έργο.
40. Το υπ’ αρ. 16343/31.10.2016 έγγραφο της Δ/νσης Έργων Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την υποβολή
του φακέλου ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ: 51966/31.10.2016).
41. Το υπ’ αρ. οικ. 6041/1.2.2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ ΥΠΕΝ με το οποίο ζητούνται πρόσθετα αντίγραφα του
φακέλου ΜΠΕ (ψηφιακή και έντυπη μορφή).
42. Το υπ’ αρ. 2655/16.2.2017 έγγραφο της Δ/νσης Έργων Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την υποβολή
επιπλέον φακέλων ΜΠΕ του έργου του θέματος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (Α.Π. ΔΙΠΑ: 8474/16.2.2017).
43. Το υπ' αρ. οικ. 10182/24.2.2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ ΥΠΕΝ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο του
φακέλου ΜΠΕ του έργου προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής, και τις παρακάτω
υπηρεσίες της Διοίκησης:
 τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας Γης του ΥΠΕΝ
 το Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής του ΥΠΕΝ
 τη Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του ΥΠΕΝ
 του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπ. Εσωτερικών
 το ΓΕΕΘΑ/Γ2 του Υπ. Εθνικής Άμυνας
 τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας/ Τμήμα Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπ. Υγείας
 τη Δ/νση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
 τη Δ/νση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών
 τη Δ/νση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος & Κλ. Αλλαγής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού
 την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων
του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού
 την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού
 την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας & Σπηλαιολογίας του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού
 τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.
52.

53.

54.

55.

56.

57.

 τη Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
 το Δασαρχείο Πεντέλης
 τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής:
- τη Δ/νση Περιβάλλοντος
- τη Δ/νση Υγ. Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Αν. Αττικής
- τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
- το Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Αν. Αττικής
Το υπ’αρ. οικ. 53511/13.3.2017 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων & Επιτρόπων της Περιφέρειας
Αττικής, σχετικά με τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για ενημέρωση του κοινού (Α.Π. ΔΙΠΑ:
13763/17.3.2017).
Το υπ’ αρ. 74289/8181/1388/28.3.2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων
Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, όπου δηλώνουν
αναρμοδιότητα για το έργο (Α.Π. ΔΙΠΑ: 17976/7.4.2017).
Το υπ’ αρ. 326/27.3.2017 έγγραφο της Δ/νσης Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων του
Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, όπου διατυπώνεται η θετική άποψή της για το έργο (Α.Π. ΔΙΠΑ:
15612/28.3.2017 & 17971/7.4.2017).
Το υπ’ αρ. 3122.1-Λ60/25215/2017/4.4.2017 έγγραφο της Δ/νσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του
Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, για τη διαβίβαση του φακέλου ΜΠΕ του έργου προς το Κ. Λ. Ραφήνας
για απόψεις (Α.Π. ΔΙΠΑ: 17974/7.4.2017).
Το υπ’ αρ. Φ.916.74/262/530580/5.4.2017 έγγραφο του ΓΕΣ/ Δ/νση Υποδομής και Προστασίας
Περιβάλλοντος (Γ2) του Υπ. Εθνικής Άμυνας, όπου διατυπώνεται η θετική άποψή του για το έργο (Α.Π. ΔΙΠΑ:
20927/27.4.2017).
Το υπ’ αρ. 728/18.4.2017 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε.
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, όπου διατυπώνεται η θετική υπό όρους άποψή της για το έργο
(Α.Π. ΔΙΠΑ: 21615/3.5.2017).
Το υπ’ αρ. 3730/26.4.2017 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ανατολικής
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για την αποστολή της από 26-4-2017 γνωμοδότησης της Επιτροπής ΠΕΧΩΠ
(Πρακτικό 4/2017), όπου διατυπώνεται η θετική υπό όρους άποψή της για το έργο (Α.Π. ΔΙΠΑ:
21892/4.5.2017).
Το υπ’ αρ. 7996/8.5.2017 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπ. Εσωτερικών, όπου
διατυπώνεται η θετική άποψή του για το έργο (Α.Π. ΔΙΠΑ: 24636/22.5.2017).
Το υπ’ αρ. 3122.1-Λ60/39788/2017/1.6.2017 έγγραφο της Δ/νσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του
Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, όπου διατυπώνεται η θετική υπό όρους άποψή της για το έργο (Α.Π.
ΔΙΠΑ: 26738/2.6.2017).
Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/74463/8201/8.6.2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης Μουσείων και
Τεχνικών Έργων του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, για τη διαβίβαση σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας
Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων (α.π.
74289/8181/1388/28.3.2017), με το οποίο συμφωνούν (Α.Π. ΔΙΠΑ: 27968/12.6.2017 & 28114/13.6.2017).
Το υπ’ αρ. 55549/1.6.2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλ. Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής
(εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής), όπου διατυπώνεται η θετική υπό όρους άποψή της για
το έργο (Α.Π. ΔΙΠΑ: 28242/14.6.2016).
Το υπ’ αρ. 113434/23.6.2017 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, για την
διαβίβαση της με αρ. 211/2017 Απόφασης (θετική υπό όρους), με συνημμένα έγγραφα στα οποία
διατυπώνονται οι απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού (Α.Π. ΔΙΠΑ: 29745/27.6.2017).
Το υπ’ αρ. 12522/27.6.2017 έγγραφο του Τμήματος Τοπογραφικών Εφαρμογών & Απαλλοτριώσεων της Γεν.
Δ/νσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ, όπου αναφέρεται ότι παρέλκει η γνωμοδότησή τους δεδομένου ότι ο
καθορισμός οριογραμμών τμήματος του ρέματος Ραφήνας έχει επικυρωθεί (Π.Δ. ΦΕΚ 416 Δ’/9.9.2014) και
είναι σε ισχύ εφόσον δεν υπάρχει πράξη ακύρωσης του Π.Δ. από το ΣτΕ (Α.Π. ΔΙΠΑ: 30394/3.7.2017).
Το υπ’ αρ. 78387/46768/1598/5.7.2017 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού &
Αθλητισμού, όπου διατυπώνεται η θετική υπό όρους άποψή της για το έργο (Α.Π. ΔΙΠΑ: 31641/11.7.2017).

ΑΔΑ: 68Ν04653Π8-Υ7Ρ
5

58. Το υπ’ αρ. Γ1(δ)/ΓΠ 18496/6.7.2017 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπ. Υγείας, όπου διατυπώνεται
η θετική υπό όρους άποψή της για το έργο (Α.Π. ΔΙΠΑ: 32083/13.7.2017).
59. Το υπ’ αρ. 32535/17.7.2017 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας Γης του ΥΠΕΝ, όπου
διατυπώνεται η θετική άποψή της για το έργο (Α.Π. ΔΙΠΑ: 32747/19.7.2017).
60. Το υπ’ αρ. 288055/186850/5243/20.7.2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής του Υπ.
Πολιτισμού & Αθλητισμού προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε., το οποίο κοινοποιήθηκε στη ΔΙΠΑ/ ΥΠΕΝ, για συμπλήρωση
του φακέλου ΜΠΕ του έργου (Α.Π. ΔΙΠΑ: 33248/24.7.2017).
61. Το υπ’ αρ. 288057/186851/5244/20.7.2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής του Υπ.
Πολιτισμού & Αθλητισμού προς την ΔΙΠΑ/ ΥΠΕΝ, για ενημέρωση περί συμπλήρωσης του φακέλου ΜΠΕ του
έργου (Α.Π. ΔΙΠΑ: 33249/24.7.2017 & 33988/28.7.2017).
62. Το υπ’ αρ. 12654/20.7.2017 έγγραφο της Δ/νσης Έργων Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. προς τη Δ/νση Υγ.
Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Αν. Αττικής, το οποίο κοινοποιήθηκε στη ΔΙΠΑ/ ΥΠΕΝ, για την
υποβολή φακέλου μελέτης καθορισμού αποδέκτη (Α.Π. ΔΙΠΑ: 33420/25.7.2017).
63. Το υπ’ αρ. 14641/28.8.2017 έγγραφο της Δ/νσης Έργων Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. προς την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, το οποίο κοινοποιήθηκε στη ΔΙΠΑ/
ΥΠΕΝ, για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων της ΜΠΕ του έργου του θέματος, σύμφωνα με το
ανωτέρω υπ’ αρ. 288055/186850/5243/20.7.2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής
(Α.Π. ΔΙΠΑ: 35458/16.8.2017 & 36496/28.8.2017).
64. Το υπ’ αρ. 14252/8.8.2017 έγγραφο της Δ/νσης Έργων Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. προς το Τμήμα
Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής του ΥΠΕΝ, το οποίο κοινοποιήθηκε στη ΔΙΠΑ/ ΥΠΕΝ, για την
υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων της ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ: 35743/18.8.2017).
65. Το υπ’ αρ. 21264/923/29.9.2017 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπου
διατυπώνεται η θετική υπό όρους άποψή της για το έργο (Α.Π. ΔΙΠΑ: 40747/3.10.2017 & 41138/5.10.2017).
66. Το υπ’ αρ. οικ. 42292/12.10.2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ ΥΠΕΝ για την αποστολή συμπληρωματικών/
διευκρινιστικών στοιχείων σύμφωνα με τις παρατηρήσεις υπηρεσιών της Διοίκησης και φορείς κατά τη
διαδικασία της διαβούλευσης της ΜΠΕ.
67. Το υπ’ αρ. 301/29157/20.10.2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Κλιματικής Αλλαγής
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπου διατυπώνεται η θετική άποψή της για το έργο (Α.Π. ΔΙΠΑ:
44854/31.10.2017).
68. Το υπ’ αρ. 35005/24.10.2017 έγγραφο του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής του Υπ.
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, όπου διατυπώνεται η θετική άποψή της για το έργο (Α.Π. ΔΙΠΑ:
44854/31.10.2017 & 44936/31.10.2017).
69. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΣΠΑΕΕ/470881/311148/11874/753/9.11.17 (ΑΔΑ: 628Δ4653Π4-Υ8Β)
Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, για την έγκριση της ΜΠΕ του έργου του θέματος υπό όρους
(Α.Π. ΔΙΠΑ: 48262/24.11.2017).
70. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΣΠΑΕΕ/488931/323681/12224/791/20.11.17 έγγραφο της Δ/νση
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, για την διαβίβαση
αποσπάσματος του με α.π. 326507/212379/5786/258715/15.9.2017 εγγράφου της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ανατολικής Αττικής (Α.Π. ΔΙΠΑ: 49092/30.11.2017).
71. Τα κάτωθι υποβληθέντα έγγραφα του ενδιαφερόμενου κοινού:
 Το υπ’ αρ. 4661/26.4.2017 έγγραφο του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, για την κατάθεση απόψεων
ενδιαφερόμενου κοινού (Α.Π. ΔΙΠΑ: 20708/26.4.2017)
 Τα έγγραφα του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (ΣτΔΕ) του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος:
α) αρ. πρωτ. 36275/2016/11.1.2017 (Α.Π. ΔΙΠΑ: 1356/11.1.2017)
β) αρ. πρωτ. 32822/4.11.2016 (ορθή επανάληψη) (Α.Π. ΔΙΠΑ: 1357/11.1.2017)
γ) αρ. πρωτ. 37040/2016/23.1.2017 (Α.Π. ΔΙΠΑ: 4114/26.1.2017)
δ) αρ. πρωτ. 11024,11184/11.4.2017 (Α.Π. ΔΙΠΑ: 19876/21.4.2017)
ε) αρ. πρωτ. 4846/19.5.2017 (Α.Π. ΔΙΠΑ: 24866/23.5.2017)
στ) αρ. πρωτ. 19488/15.6.2017 (Α.Π. ΔΙΠΑ: 28703/19.6.2017)
ζ) αρ. πρωτ. 20175/20.6.2017 (Α.Π. ΔΙΠΑ: 29077/21.6.2017 & 29112/21.6.2017)
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72.
73.

74.

75.

76.

77.

78.

 Το υπ’ αρ. 14343/4.5.2017 έγγραφο του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπ. Εσωτερικών για τη
διαβίβαση του από 2/5/2017 έγγραφο των κκ. Χ.Ιωάννου κλπ. (Α.Π. ΔΙΠΑ: 26194/30.5.2017).
 Το υπ’ αρ. 4-2017/17.5.2017 έγγραφο της «Ανάσας για τα Σπάτα & την Αρτέμιδα» (Α.Π. ΔΙΠΑ:
24251/18.5.2017).
 Το από 17 Μαΐου 2017 (Α.Π. ΔΙΠΑ: 24214/18.5.2017) έγγραφο του Εξωραϊστικού Συλλόγου «ΝΗΡΕΑΣ».
 Το από 18 Μαΐου 2017 έγγραφο του Συλλόγου Πολιτών υπέρ των ρεμάτων «ΡΟΗ» (Α.Π. ΔΙΠΑ:
24228/18.5.2017).
 Το υπ’ αρ. 1094/17.5.2017 έγγραφο του Κατασκηνωτικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Εταιρειών
Πετρελαίου «Το Μελτέμι» Σ.Π.Ε. (Α.Π. ΔΙΠΑ: 24051/17.5.2017).
 Το από 16 Μαΐου 2017 έγγραφο του Συλλόγων κατοίκων της περιοχής (Α.Π. ΔΙΠΑ: 19376/18.4.2017).
 Το από 18 Μαΐου 2017 έγγραφο του Συλλόγου «Ο Άγ. Νικόλαος», στο οποίο δεν αναγράφονται στοιχεία
επικοινωνίας (Α.Π. ΔΙΠΑ: 24213/18.5.2017).
 Το από 9 Μαΐου 2017 έγγραφο του ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (Α.Π. ΔΙΠΑ: 23237/11.5.2017).
 Το υπ’ αρ. ΒΑ33600517/17.5.2017 έγγραφο του επικεφαλή της Δημοτικής Παράταξης Ραφήνας –
Πικερμίου/ Δύναμη Ανάπτυξης (Α.Π. ΔΙΠΑ: 24867/23.5.2017).
 Τα από 15 Απριλίου 2017 έγγραφα του κ. Δημητρίου Κανάκη που έλαβαν Α.Π. ΔΙΠΑ: 23692/15.5.2017,
23693/15.5.2017, καθώς και το με Α.Π. ΔΙΠΑ: 33908/28.7.2017 (διαβιβάστηκε μέσω του Τμήματος
Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής του ΥΠΕΝ –αρ. πρωτ. 23669/26.7.2017).
Το υπ’ αρ. 16559/21.9.2017 έγγραφο της Δ/νσης Έργων Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. προς τον κ. Δ.
Κανάκη (Α.Π. ΔΙΠΑ: 40475/29.9.2017).
Το με α.π. 45852/16.11.2017 έγγραφο του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής του
ΥΠΕΝ προς τον κ. Δ. Κανάκη για χορήγηση αντιγράφου της με α.π. 35005/24.10.2017 γνωμοδότησης του
Τμήματος επί της ΜΠΕ του έργου (Α.Π. ΔΙΠΑ: 48190/24.11.2017).
 Το με Α.Π. ΔΙΠΑ: 21594/3.5.2017 έντυπο Δ11 του κ. Μ. Σταματογιαννάκη.
 Τα έγγραφα του εκδότη της εφημερίδας «ΑΛΗΘΕΙΑ της Περιφέρειας Αττικής»:
α) το από 11.5.2017 (Α.Π. ΔΙΠΑ: 23426/12.5.2017)
β) το από 19.6.2017 (Α.Π. ΔΙΠΑ: 29114/21.6.2017)
Τα υπ’ αρ. οικ. 5409/31.1.2017 και 28195/14.6.2017 έγγραφα της ΔΙΠΑ/ ΥΠΕΝ περί διευκρινήσεων επί
θεμάτων περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου του θέματος προς το ενδιαφερόμενο κοινό.
Το υπ’ αρ. 21543/24.11.2017 έγγραφο της Δ/νσης Έργων Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την υποβολή
συμπληρωματικών στοιχείων επί παρατηρήσεων της Διοίκησης και φορέων κατά τη διαδικασία
διαβούλευσης του φακέλου ΜΠΕ, σε συνέχεια του ανωτέρω με α.π. οικ. 42292/12.10.2017 εγγράφου της
ΔΙΠΑ/ ΥΠΕΝ (Α.Π. ΔΙΠΑ: 48693/28.11.2017 & 49790/2.12.2017).
Το υπ’ αρ. 23036/13.12.2017 έγγραφο της Δ/νσης Έργων Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την υποβολή
πρόσθετου αντιγράφου συμπληρωματικών στοιχείων επί παρατηρήσεων της Διοίκησης και φορέων κατά τη
διαδικασία διαβούλευσης του φακέλου ΜΠΕ (Α.Π. ΔΙΠΑ: 51145/14.12.2017).
Το υπ’ αρ. 3651/28.12.2017 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής προς τις υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με τις
παρατηρήσεις της σχετικά με τον φάκελο ΜΠΕ του έργου (Α.Π. ΔΙΠΑ: 256/5.1.2018).
Το υπ’ αρ. 165754/714/6.2.2018 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Δασών (Τμήμα Δασικών
Προστατευόμενων Περιοχών & Δασικής Αναψυχής του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, όπου διατυπώνονται
παρατηρήσεις επί του έργου, λαμβάνονται υπόψη το γεγονός ότι στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ενσωματώνεται, σύμφωνα με την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 1077 Β’), και η έγκριση επέμβασης
(Α.Π. ΔΙΠΑ: 3876/14.2.2018).
Το με α.π. 370/WPAP/AG/28.2.2018 έγγραφο της ENEL Green Power προς τη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, με το οποίο
ενημερώνει για την υλοποίηση των έργων κατασκευής των ΑΣΠΗΕ και της Γραμμής Μεταφοράς 150KV σε
Εύβοια και Αττική, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την υπ’ αριθμ. οικ. 203611/21.9.2011
ΚΥΑ ΕΠΟ της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. οικ. 201744/13.9.2012,
170735/23.9.2013, 170945/20.2.2014 και 50319/19.10.2016 Υ.Α. τροποποίησης ΑΕΠΟ (α.π. ΔΙΠΑ
4787/1.3.2018).
Το με α.π. οικ. 6342/20.3.2018 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, με το οποίο διαβιβάζεται στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. το με α.π.
370/WPAP/AG έγγραφο της ENEL Green Power για τη διατύπωση απόψεων επί των αναφερομένων σε αυτό.

ΑΔΑ: 68Ν04653Π8-Υ7Ρ
7

79. Το με α.π. 13620/27.6.2018 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., με το οποίο διαβιβάζεται στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ η απάντησή
της επί των αναφερομένων στο με α.π. 370/WPAP/AG έγγραφο της ENEL Green Power.
80. Το με α.π. 18477/30.8.2018 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., με το οποίο υποβάλλεται επικαιροποιημένο σχέδιο με
αριθμό 04 και τίτλο «Γενική διάταξη έργων ΚΕΛ Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων Αρτέμιδος», στο οποίο
απεικονίζεται η ζώνη διέλευσης δικτύων ΟΚΩ (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/56807/1502/30.8.2018).
81. Το με α.π. 498/WPAP/GP/24.9.2018 έγγραφο της ENEL Green Power (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/63270/1986
/24.9.2018, με το οποίο γνωστοποιούνται οι απόψεις της επί των αναφερομένων στο με α.π.
18477/30.8.2018 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε..
82. Το με α,π, 20545/28.9.2018 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. που διαβιβάζει στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ την απόφαση του Δ.Σ.
της ΕΥΔΑΠ για την έγκριση του Μνημονίου με την εταιρεία Αιολικών Πάρκων Καφηρέα (α.π.
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/65181/2140/28.9.2018).
83. Το με α.π. 504/WPAP/AG/2.10.2018 έγγραφο της εταιρείας Αιολικών Πάρκων Καφηρέα (α.π.
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/66070/2192/2.10.2018).

Αποφασίζουμε
Την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την συλλογή, επεξεργασία αστικών λυμάτων των
Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος της Ανατολικής Αττικής και την επαναχρησιμοποίηση –
διάθεση επεξεργασμένων εκροών.
Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και τη λειτουργία
του έργου και βαρύνει το φορέα κατασκευής και λειτουργίας αυτού (εφεξής θα αναφέρεςαι ως φορέας ςου
έργου).
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1 Συνοπτική περιγραφή - Γενικά στοιχεία
Το έργο αφορά στη διαχείριση των αστικών λυμάτων από τις περιοχές των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου, ΣπάτωνΑρτέμιδας, καθώς και από τμήματα των οικισμών Ν. Βουτζά και Μάτι της Δ.Ε. Νέας Μάκρης και των οικισμών
Μπούρας και Αργιθέας του Δήμου Παιανίας. Ειδικότερα περιλαμβάνει: α) τους κεντρικούς και βασικούς
συλλεκτήρες της εξυπηρετούμενης περιοχής, β) τα αντλιοστάσια ακαθάρτων, γ) το Κέντρο Επεξεργασίας
Λυμάτων (ΚΕΛ) Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος [εφεξής αναφερόμενο ως νΕΛ], και δ) τα έργα
διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων.
1.1.1

Θέση κέντρου επεξεργασίας λυμάτων (ΚΕΛ)

Το ΚΕΛ θα κατασκευαστεί σε γήπεδο έκτασης 121 στρεμμάτων περίπου στη θέση «Πλατύ Χωράφι – Έτος Στέκο»,
η οποία υπάγεται διοικητικά στα όρια του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος, εκτός ορίων θεσμοθετημένων οικισμών.
Από την έκταση των 121 στρεμμάτων, τα 36 στρέμματα θα καταληφθούν από τα έργα επεξεργασίας και την
εσωτερική οδοποιία πλάτους 6 m, ενώ τα υπόλοιπα 85 στρέμματα θα αποδοθούν σε έργα πρασίνου.
Στο χώρο του ΚΕΛ διαμορφώνονται κατάλληλοι χώροι στάθμευσης λεωφορείων και επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων,
και υποστηρικτικού εξοπλισμού – οχημάτων.
Η πρόσβαση στο γήπεδο του ΚΕΛ γίνεται μέσω νομίμως υφιστάμενης οδού.
1.1.2

Πεδίο συλλογής λυμάτων και έργα συλλογής και μεταφοράς

Στο ΚΕΛ θα οδηγούνται τα αστικά λύματα των παρακάτω περιοχών:
 Το σύνολο των οικισμών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου
 Το σύνολο των οικισμών του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας
Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα συλλογής των αστικών λυμάτων των οικισμών Ν. Βουτζάς και Μάτι της Δ.Ε.
Νέας Μάκρης, καθώς και Αργιθέας και του (υπόλοιπου) τμήματος του οικισμού Μπούρας του Δήμου Παιανίας
Η περιοχή που εξυπηρετείται από το ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων- Αρτέμιδος διακρίνεται σε δύο
κύριες ζώνες, τη δυτική ζώνη και την ανατολική ζώνη. Ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΚΑΑ) στον οποίο
αποχετεύεται η δυτική ζώνη είναι ο Αγωγός Δ (ή ΚΑΑ Β. Μεσογείων), στον οποίο εκβάλει ο κεντρικός
συλλεκτήρας Γυάλου (ΑΠ2), ενώ οι ΚΑΑ που αποχετεύουν την ανατολική ζώνη είναι ο Αγωγός Ρ (ή ΚΑΑ Νότιας
Ραφήνας), ο Αγωγός Λ (ή ΚΑΑ Δυτικής Λούτσας) και ο Αγωγός Α (ή ΚΑΑ Ραφήνας – Λούτσας). Συγκεκριμένα
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πρόκειται για:
 τον Αγωγό Δ (αγωγός βαρύτητας) μήκους 5.770 m περίπου, καθώς και τους επιμέρους βασικούς
συλλεκτήρες: αγωγός πίεσης Σπάτων (ΚΑ1) μήκους 1.674 m περίπου και συλλεκτήρας Γυαλού (ΑΠ2)
μήκους 2.819 m περίπου, οι οποίοι εκβάλλουν στον Αγωγό Δ
 τον Αγωγό Ρ (αγωγός βαρύτητας και καταθλιπτικός) μήκους 2.470 m περίπου
 τον Αγωγό Λ (καταθλιπτικός αγωγός) μήκους 2.530 m περίπου
 τον Αγωγό Α (αγωγός βαρύτητας) μήκους 1.970 m περίπου
Πλέον των ανωτέρω αποχετευτικών αγωγών περιλαμβάνονται και τρία (3) κεντρικά αντλιοστάσια ακαθάρτων,
ήτοι το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Ραφήνας [ΑΡ], το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Αρτέμιδος [ΑΛ] και το αντλιοστάσιο
Σπάτων.
Τα έργα συλλογής και μεταφοράς συμπληρώνονται από τους επιμέρους συλλεκτήρες ακαθάρτων, καθώς και
από είκοσι τρία (23) επιμέρους αντλιοστάσια ακαθάρτων.
1.1.3

Περιγραφή των έργων επεξεργασίας λυμάτων

Ο σχεδιασμός του ΚΕΛ γίνεται με βάση τα παρακάτω δεδομένα θερινής περιόδου για την Α’ φάση (έτος 2040)
και την Β’ φάση (έτος 2060):
Α’ φάση - 2040
180.000

Β’ φάση - 2060
225.000

32.593

45.224

Μέγιστη ημερήσια παροχή ακαθάρτων (m3/d)

41.098

57.037

BOD5 kg/d
Ολικά αιωρούμενα στερεά SS (kg/d)
Ολικό άζωτο Ν (kg/d)
Ολικός φωσφόρος P (kg/d)

10.800
13.500
1.800
450

13.500
16.875
2.250
563

Ισοδύναμος Πληθυσμός (ι.κ.)
Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων (m3/d)

Τα αστικά λύματα θα υφίστανται τριτοβάθμια επεξεργασία. Η μέθοδος επεξεργασίας που θα εφαρμοστεί είναι
παραλλαγή της μεθόδου ενεργού ιλύος με χρήση βιολογικών αντιδραστήρων μεμβρανών MBR (όπου
πραγματοποιείται ταυτόχρονα ο διαχωρισμός του ανάμικτου υγρού από τη βιομάζα/ λάσπη), για την
απομάκρυνση του οργανικού φορτίου, του αζώτου και την απομάκρυνση φωσφόρου, ακολουθούμενη από
απολύμανση με σύστημα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) και πρόσθετη χλωρίωση. Επιπλέον γίνεται πλήρης
σταθεροποίηση της παραγόμενης ιλύος και προχωρημένη επεξεργασία σε κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα
για την ολοκληρωμένη διαχείρισή της.
Η κατασκευή των έργων επεξεργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σταδιακά, σε διαδοχικές υποφάσεις.
Τα επιμέρους στάδια επεξεργασίας του ΚΕΛ, στην πλήρη ανάπτυξή του είναι τα ακόλουθα:


Έργα Εισόδου: Φρεάτιο εισόδου (με χονδροεσχάρωση) και αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης



Έργα Προεπεξεργασίας:
- Εσχάρωση (μηχανικά αυτοκαθαριζόμενες εσχάρες)
- Μετρητής παροχής
- Εξάμμωση – λιποσυλλογή
- Λεπτοεσχάρωση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των μεμβρανών στη βιολογική
βαθμίδα



Για την αποφυγή διάθεσης ανεπεξέργαστων ή μερικώς επεξεργασμένων λυμάτων προβλέπεται δεξαμενή
έκτακτων συνθηκών στην είσοδο του ΚΕΛ που θα δέχεται τα ανεπεξέργαστα λύματα μετά από το
αντλιοστάσιο εισόδου (κύριο by pass εγκατάστασης), ή μερικώς επεξεργασμένα λύματα από τις κατάντη
μονάδες επεξεργασίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Να εξεταστούν και να εφαρμοστούν τρόποι εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας π.χ. τοποθέτηση
φωτοβολταϊκών πάνελ στην οροφή της δεξαμενής έκτακτων συνθηκών.



Δεξαμενές Πρωτοβάθμιας Καθίζησης



Βιολογική επεξεργασία:
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- Βιολογικοί Αντιδραστήρες Μεμβρανών (MBR), οι οποίοι αποτελούνται από ανοξικές δεξαμενές,
δεξαμενές αερισμού και δεξαμενές μεμβρανών, καθώς και μονάδα χημικής ή/ και βιολογικής
απομάκρυνσης φωσφόρου


Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία και μονάδα προσθήκης NaOCl (για υπολειμματική δράση).



Δεξαμενή εξισορρόπησης παροχής – αντλιοστάσιο εξόδου προς επαναχρησιμοποίηση/ διάθεση



Έργα επεξεργασίας ιλύος που περιλαμβάνουν πάχυνση, αποθήκευση, αναερόβια χώνευση και
αφυδάτωση.

Το ΚΕΛ περιλαμβάνει επιπλέον:


Κτίρια διοίκησης (διοικητικών υπηρεσιών, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση,
εργαστήριο, SCADA κλπ), προεπεξεργασίας, χημικών, μηχανικής πάχυνσης, αφυδάτωσης, φυσητήρων,
υποσταθμού, μηχανοστασίου-συνεργείου, προληπτικής συντήρησης δικτύου, εξυπηρέτησης χωνευτών,
κλπ..



Βοηθητικά έργα / δίκτυα υποδομής: αντλιοστάσια, διατάξεις απόσμησης, δίκτυο στραγγισμάτων, δίκτυο
ύδρευσης, δίκτυα βιομηχανικού νερού/ πυρόσβεσης / άρδευσης, δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας, δίκτυο
αποχέτευσης ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας, περίφραξη, έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος
χώρου, κλπ..

1.1.4

Έργα επαναχρησιμοποίησης και διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων

Τα επεξεργασμένα λύματα από το ΚΕΛ θα οδηγούνται για επαναχρησιμοποίηση και ειδικότερα για απεριόριστη
άρδευση ή/ και αστική-περιαστική χρήση. Η επεξεργασμένη εκροή οδηγείται σε κατάλληλο φρεάτιο απ’ όπου
υπερχειλίζει προς το αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί το αρδευτικό δίκτυο της περιοχής για άρδευση καλλιεργειών
στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο, ενώ προβλέπεται και χρήση των επεξεργασμένων εκροών για άρδευση
περιαστικού πρασίνου στους χώρους των Α/Σ προσαγωγής Ραφήνας και Αρτέμιδας. Προβλέπεται σε Α’ φάση το
αρδευτικό δίκτυο να τροφοδοτεί μικτή αρδευόμενη έκταση της τάξης των 8.400 στρεμμάτων.
Μέρος των επεξεργασμένων εκροών δύναται να χρησιμοποιηθεί ως βιομηχανικό νερό για τις ανάγκες της
μονάδας και ως νερό άρδευσης των χώρων πρασίνου του γηπέδου.
Εναλλακτικά, σε περιόδους περιορισμένων αρδευτικών αναγκών, η πλεονάζουσα ποσότητα των τριτοβάθμια
επεξεργασμένων εκροών, που δεν δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί, θα διατίθεται μέσω υποθαλάσσιου
αγωγού διάθεσης στη θαλάσσια περιοχή του Ευβοϊκού κόλπου (ακρωτήριο Βελάνι), σε απόσταση 2.200 m
περίπου από την ακτή και σε βάθος τουλάχιστον 50 m, σύμφωνα και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της με
α.π. οικ. 3963/2.10.2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής περί καθορισμού αποδέκτη.
Εφόσον πρόκειται ο φορέας του έργου (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) να είναι και ο τελικός χρήστης των προς
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων, τότε οι όροι και περιορισμοί της παρούσας Απόφασης
αφορούν σε άδεια επαναχρησιμοποίησης (άρθ. 9 της ΚΥΑ 145116/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ
191002/2013). Επιπλέον αφορούν και σε οριστική άδεια διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα,
σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’), όπως ισχύει.
1.1.5

Ζώνη Λιέλευσης των Λικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας

Στο σχεδιασμό του ΚΕΛ περιλαμβάνεται και ζώνη διέλευσης δικτύων των οργανισμών κοινής ωφέλειας πλάτους
έως και 5μ εκ των οποίων 1,5μ για τη διέλευση της Γραμμής Μεταφοράς Υψηλής Τάσης (ΓΜΥΤ) για τη σύνδεση
των Αιολικών Πάρκων Καφηρέα Εύβοιας της ENEL Green Power (35ο σχετικό) με το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ.
1.2 Κατάταξη του έργου σύμφωνα με την ΥΑ ΛΙΠΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει
Είδος δραστηριότητας
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση
επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση
επεξεργασμένων υγρών στο έδαφος/…/ γ) στο έδαφος (άρδευση) ή για αστικήβιομηχανική χρήση
Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου

Ομάδα
4η Ομάδα
α/α 19
4η Ομάδα
α/α 20

Κατηγορία

10η Ομάδα - α/α 6α

Α2

Α1
Α1
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Σύμφωνα με το άρθρο 1 (παρ. 5) του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Β’), έργο ή δραστηριότητα που περιλαμβάνει
επιμέρους έργα ή δραστηριότητες, κατατάσσεται στην υποκατηγορία εκείνου του επιμέρους έργου ή
δραστηριότητας με τις σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, άρα η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται
στην υποκατηγορία Α1.
1.3 Υπαγωγή του έργου στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β’)
Το προτεινόμενο έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/13/2013 (ΦΕΚ 1450 Β’).
1.4 Υπαγωγή του έργου στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 54409/2632/04 (ΦΕΚ 1931 Β’)
Η προτεινόμενη δραστηριότητα δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931 Β’),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
1.5 Υπαγωγή του έργου στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 172058/11.2.2016 (ΦΕΚ 354 Β’).
Η προτεινόμενη δραστηριότητα δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 172058/11.2.2016.
1.6 Χαρτογραφική αποτύπωση του έργου
Η γενική διάταξη των έργων του ΚΕΛ αποτυπώνεται στο χάρτη με αρ. σχεδίου 07 και κλίμακας 1:750 και τίτλο:
«Γενική διάταξη έργων ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων - Αρτέμιδος» και επικαιροποιήθηκε με το
χάρτη με αρ. σχεδίου 04, ενώ η αποτύπωση του συνόλου των έργων αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης
λυμάτων γίνεται στον χάρτη με αρ. σχεδίου 2 κλίμακας 1:20.000 και τίτλο: «Γενική Οριζοντιογραφία του έργου –
υπόβαθρο ΓΥΣ 1:5000», οι οποίοι περιέχονται στο συμπληρωματικό τεύχος της ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα οι γεωγραφικές συντεταγμένες του κέντρου βάρους του γηπέδου (ΚΕΛ) κατά ΕΓΣΑ ’87 είναι Χ:
496915.55 και Υ: 4205728,91, ενώ οι γεωγραφικές συντεταγμένες α) των κορυφών του πολύγωνου του γηπέδου
του ΚΕΛ κατά ΕΓΣΑ ’87, β) του κέντρου βάρους των κύριων αντλιοστασίων, και γ) του αγωγού διάθεσης – σημείο
εκβολής εκροής στη θάλασσα περιέχονται στον φάκελο ΜΠΕ (κείμενο και σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα
απόφαση.
2. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΛΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ
2.1 Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ του έργου που συνοδεύει την παρούσα, καθώς και τα σχετικά έγγραφα
γνωμοδοτήσεων επί του περιεχομένου αυτής των υπηρεσιών της Διοίκησης, προκύπτουν τα εξής:
2.1.1 Τα προβλεπόμενα έργα είναι συμβατά με τις κατευθύνσεις του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας Αττικής (άρθ. 38 του Ν. 4277/2014 – ΦΕΚ 156 Α’).
2.1.2 Το γήπεδο στη θέση «Πλατύ Χωράφι - Έτος Στέκο» βρίσκεται εντός περιοχής με στοιχείο Γ2 (γεωργική
γη), εντός της οποίας επιτρέπονται εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, σύμφωνα με την παράγραφο
11 του άρθρου 3 του Π.Δ. «Καθορισμός χρήσεων γης κ.λπ. περιοχής Μεσογείων (Ν. Αττικής)» (ΦΕΚ Δ’
199/2003).
2.1.3 Το έργο είναι συμβατό με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης όσο και με τα προβλεπόμενα οδικά και
σιδηροδρομικά έργα της περιοχής όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού
Μητροπολιτικών Αστικών & Περιαστικών Περιοχών (σχετ. α.π 35005/24-10-2017).
2.1.4 Για τις θέσεις των αντλιοστασίων μεταφοράς του δικτύου αποχέτευσης ισχύουν ως προς τις χρήσεις γης
τα αναφερόμενα στο με α.π. 9667/29-08-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ΡαφήναςΠικερμίου και στα με α.π 26777/30-08-2017 και 22866/13-07-2017 έγγραφα της Δ/νσης Υπηρεσίας
Δόμησης Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Χωροταξίας του Δήμου Σπατών – Αρτέμιδος.
2.1.5 Έχει επικυρωθεί ο καθορισμός οριογραμμών τμήματος του παρακείμενου ρέματος Ραφήνας στην
περιοχή του ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας (Ν. Αττικής) (Π.Δ. 27.8.2014 ΦΕΚ
416Δ’/9.9.2014).
2.1.6 Το σύνολο των έργων (συμπεριλαμβανομένης της περίφραξης) βρίσκεται εκτός της ζώνης των 20 m, από
την οριοθέτηση του ρέματος, και πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 9 του Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α’).
2.2 Σχέδια Λιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
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2.2.1

2.2.2

2.2.3

Η με αρ. οικ. 391/24.4.2013 (Β’ 1004) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα: «Έγκριση των
Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής,
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής
Πελοποννήσου».
Η με αρ. οικ. 903/29.12.2017 (Β’ 4672) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα: «Έγκριση της
1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος Αττικής και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
Η με αρ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41369/327 (Β’ 2693) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα: «Έγκριση
του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος Αττικής (EL06) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

2.3 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής
2.2.1

2.2.2

2.2.3

Τα έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης/ διάθεσης λυμάτων δεν εμπίπτουν σε
περιοχή ενταγμένη στο οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 ή σε περιοχή που να συγκαταλέγεται στις
περιοχές εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του 3937/2011 (Α’60).
Από το Σχέδιο Διαχείρισης των λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής προκύπτει ότι:
Η περιοχή του έργου υπάγεται στη λεκάνη απορροής ποταμού (GR26) και στο υπόγειο υδατικό σύστημα
Μεσογαίας (GR 0600150). Το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού διάθεσης υπάγεται στο παράκτιο υδατικό
σύστημα GR 0626C0002N “Ακτές κόλπου Πεταλίων – Ραφήνα”.
Σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής στην περιοχή του έργου υπάρχουν: α)
Κηρυγμένοι/ Οριοθετημένοι Αρχαιολογικοί Χώροι (Πικερμίου, Ασκηταριό Ραφήνας, Ταυροπόλου
Αρτέμιδος στην Αρτέμιδα), β) Θεσμοθετημένη Ζώνη Προστασίας Α’ Αρχαιολογικού Χώρου Πικερμίου, γ)
Θεσμοθετημένες με το από 20-2-2003 Π.Δ. (ΦΕΚ 199 Δ’/2003) περιοχές Β1 (απολύτου προστασίας) και
περιοχές Β2 (μέσης προστασίας τοπίου, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων). Στην περιοχή διέλευσης
των έργων αποχέτευσης χωροθετούνται μνημεία προϊστορικής έως όψιμης μεταβυζαντινής εποχής.

3. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ
ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΛΟΝΗΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
3.1 Αέριες εκπομπές
α) Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις:
i. ΚΥΑ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ 488 Β’) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και
καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».
ii. ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920 Β’) «Καθορισμός τιμών – στόχων και ορίων εκτίμησης των
συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών
αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2004/107/ΕΚ «Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς
αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
β) Για τις σημειακές εκπομπές στερεών σε αιώρηση (σκόνες) από τα εργοτάξια και τις εγκαταστάσεις του έργου,
ισχύει το καθοριζόμενο όριο στο άρθρο 2 (§ δ) του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α’) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων
αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών
εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει».
γ) Για τις αέριες εκπομπές της μονάδας συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο,
ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α’), και ειδικότερα τα εξής: Καπνός: 1 βαθμός της
κλίμακας Ringelmann και Σωματίδια: 100 mg/m3.
δ) Για τους εφεδρικούς λέβητες ζεστού νερού θα πρέπει να ισχύουν οι οριακές τιμές (διοξείδιο του άνθρακα και
δείκτης αιθάλης) και οι απαιτήσεις για την παρακολούθηση των εκπομπών, που ορίζονται στην ΚΥΑ 11294/93
(ΦΕΚ 264 Β’), όταν αυτός θα λειτουργεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μιας βάρδιας.
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3.2 Υγρά απόβλητα
3.2.1 Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων
Για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για απεριόριστη άρδευση και για αστική περιαστική
χρήση, να τηρούνται τα όρια του Πίνακα 3 της ΚΥΑ 145116/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Συγκεκριμένα να τηρούνται τα παρακάτω όρια εκροής:
Παράμετρος

Όριο συγκέντρωσης

Ελάχιστο ποσοστό δειγμάτων που θα
ικανοποιούν τις απαιτήσεις

BOD
COD
TSS
Ολικό άζωτο
Αμμωνιακό άζωτο
Ολικός φώσφορος
Θολότητα
Κολοβακτηριοειδή TC

≤ 10 mg/l
≤ 60 mg/l
≤ 2 mg/l
≤ 10 mg/l
≤ 2 mg/l
≤ 4 mg/l (1 mg/l)
≤ 2NTU
≤ 2 cfu/100 ml
≤ 20 cfu/100 ml

80%
80 %
80%
μέση ετήσια τιμή
μέση ετήσια τιμή
μέση ετήσια τιμή
διάμεση τιμή
80%
95%

Πέρα των ανωτέρω είναι απαραίτητη η συμμόρφωση και με τα όρια των Πινάκων 4 και 6 της ΚΥΑ 145116/2011,
που αφορούν σε μη συμβατικούς ρύπους, καθώς και με τα επιθυμητά αγρονομικά χαρακτηριστικά των προς
άρδευση επαναχρησιμοποιούμενων επεξεργασμένων λυμάτων του πίνακα 5 αυτής.
Επιπλέον θα παρακολουθούνται σε ετήσια βάση τα χαρακτηριστικά του εδάφους και συγκεκριμένα οι
συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στο έδαφος προκειμένου να μην υπερβαίνουν τις οριακές αντίστοιχες τιμές
συγκεντρώσεων που καθορίζονται στην Οδηγία 86/278/ΕΟΚ.
3.2.2 Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα
Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει περίσσεια επεξεργασμένων εκροών και μέρος τους διατίθεται στον
Ευβοϊκό Κόλπο τα όρια διάθεσης να μην υπερβαίνουν τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 5673/400/1997 (Οδηγία
91/271 ΕΟΚ) ως ισχύει, καθώς και στην υπ’αρ. 3963/02-10-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής
Αττικής περί καθορισμού αποδέκτη.
Ειδικότερα, σε σχέση με το μικροβιακό φορτίο η συγκεκριμένη ποιότητα των επεξεργασμένων εκροών είναι
συμβατή με τα αναφερόμενα στην Οδηγία 2006/7/Ε.Ε. όπως έχει εναρμονιστεί με την ΚΥΑ Η.Π.8600/416/Ε103
σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, καθώς εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η
εξαιρετική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, όπως αυτή προσδιορίζεται στην εν λόγω ΚΥΑ.
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των λυμάτων μετά την τριτοβάθμια επεξεργασία τους δίδονται στον ακόλουθο
πίνακα:
Παράμετρος
Όριο συγκέντρωσης
Ελάχιστο ποσοστό δειγμάτων που
θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις
BOD
COD
TSS
Ολικό άζωτο
Ολικός φώσφορος
Θολότητα
Κολοβακτηριοειδή (TC)
Εντερόκοκκοι

≤ 10 mg/l
≤ 60 mg/l
≤ 2 mg/l
≤ 10 mg/l
≤ 4 mg/l
≤ 2NTU
≤ 250cfu/100 ml
≤ 100cfu/100 ml

80%
80 %
80%
μέση ετήσια τιμή
μέση ετήσια τιμή
διάμεση τιμή
95%
95%

3.3 Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων
Οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις:


Κατά τη διάρκεια κατασκευής της μονάδας ισχύουν οι δεσμεύσεις για τα μηχανήματα που καθορίζονται
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στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418 Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


Στην οδό πρόσβασης της μονάδας θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 211773/2012
(ΦΕΚ 1367 Β’) όρια θορύβου.



Ο θόρυβος κατά την λειτουργία του έργου θα πρέπει να συμμορφώνεται στα προβλεπόμενα στο Π.Δ.
1180/81 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών,
βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων
διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει» (ΦΕΚ 293 Α’), όπως αυτό καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου
2 του ανωτέρω Π.Δ.

4. ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΛΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
4.1 Γενικές ρυθμίσεις
4.1.1

Κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση, έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται:
- η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, και
- η αντιμετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων που οφείλονται στην
κατασκευή και λειτουργία του έργου.

4.1.2

Ο φορέας του έργου φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και
περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση.

4.1.3

Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των
περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση και να το
γνωστοποιήσει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης) και στην
Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ (Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας)
πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής οποιουδήποτε τμήματος του έργου.

4.1.4

Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους
περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

4.1.5

Από τον προϋπολογισμό για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά
προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης,
διαμόρφωσης κλπ), τα οποία θα πρέπει να κατασκευάζονται πρωτίστως από τον φορέα του έργου. Το
κόστος εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων να περιληφθεί στον προϋπολογισμό του έργου προ της
έναρξης υλοποίησής του. Για τα έργα φύτευσης και φυτοτεχνικών διαμορφώσεων, όπου απαιτούνται, να
προηγηθεί φυτοτεχνική μελέτη.

4.1.6

Να ληφθεί μέριμνα ώστε η διάταξη των επιμέρους μονάδων στο γήπεδο του ΚΕΛ να είναι τέτοια ώστε να
επιτρέπεται η δημιουργία χώρων πρασίνου που λειτουργικά και αισθητικά θα προσδίδουν στο έργο
ενιαία διάσταση. Ο σχεδιασμός των κτηριακών εγκαταστάσεων να πραγματοποιείται με γνώμονα τις
αρχές βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και αρμονικής ένταξης στο φυσικό περιβάλλον και τοπίο.

4.1.7

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των πάσης φύσεως συνοδών έργων ή δραστηριοτήτων που αφορούν
στην κατασκευή και λειτουργία του έργου, και σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από την παρούσα
ΑΕΠΟ, γίνεται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.

4.1.8

Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του
έργου θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη Νομοθεσία
άδειες και εγκρίσεις και να βρίσκονται σε ισχύ καθ’ όλο το διάστημα λειτουργίας της δραστηριότητας ή
εγκατάστασης που αφορούν.

4.1.9

Πριν την έναρξη κατασκευής των έργων να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές
Υπηρεσίες, τουλάχιστον 30 ημέρες νωρίτερα. Οι εργασίες θα γίνονται υπό την εποπτεία των αρμόδιων
Αρχαιολογικών Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις υποδείξεις τους.
Η παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων εκσκαφικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί από
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ειδικευμένο προσωπικό, καθ’ υπόδειξη και υπό την επίβλεψη της αρμόδιας για την περιοχή Εφορείας
Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.
Σε περίπτωση ανευρέσεως αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει σωστική
ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο για την τεκμηρίωση των αρχαιολογικών δεδομένων, η ανασκαφική έρευνα
είναι δυνατόν να επεκταθεί και πέραν των ορίων του έργου, αλλά οπωσδήποτε μέσα στα όρια της
απαλλοτρίωσης για το συγκεκριμένο έργο.
Η δαπάνη της ανασκαφικής έρευνας μέχρι την ολοκλήρωσή της, καθώς και το κόστος συντήρησης,
μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου (άρθρο 37, παρ.6
του Ν. 3028/2002).
Ειδικότερα και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 470881/311148/11874/753/9.11.2017 (ΑΔΑ: 628Δ4653Π4-Υ8Β)
Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού θα πρέπει:
1. Να προβλεφθούν, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής
(ΕΦΑ ΑΝΑΤ), χώροι για την αποθήκευση και τις εργασίες συντήρησης των αρχαιολογικών
ευρημάτων, που θα προκύψουν από τις ανασκαφικές έρευνες στο πλαίσιο κατατσκευής του έργου.
2. Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων να διενεργήσει υποβρύχια αυτοψία κατά μήκος της θαλάσσιας
διέλευσης του αγωγού. Σε περίπτωση εύρεσης ενάλιων αρχαιοτήτων, η όδευση του αγωγού να
τροποποιηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΕΑ.
3. Να παρίσταται εκπρόσωπος της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας στις δοκιμαστικές
τομές που χωροθετούνται στην ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου του Πικερμίου.
4. Να συνταχθεί Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης το οποίο θα εξειδικεύσει τα αναφερόμενα
στην ΚΥΑ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/28534/22.3.2011 (ΦΕΚ 527 Β’).
4.1.10 Οι επεμβάσεις σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις με σκοπό την υλοποίηση των προτεινομένων κύριων και
συνοδών έργων, πρέπει να γίνουν με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται
από τη Δασική Νομοθεσία.
Δεδομένου ότι στην παρούσα απόφαση ενσωματώνεται, σύμφωνα με την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 1077 Β’)
και η έγκριση επέμβασης, και λαμβάνοντας υπόψη τον Ν. 4280/2014, θα πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι
όροι και προϋποθέσεις:
1. Προκειμένου να ισχύσουν οι τεθέντες όροι των οικείων δασικών υπηρεσιών προαπαιτείται η έκδοση
πράξης χαρακτηρισμού, προκειμένου να διακριβωθεί ο χαρακτήρας των εκτάσεων που διέπονται
από τις προστατευτικές δ/ξεις της δασικής νομοθεσίας και να ελεγχθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς
αυτών.
2. Για την εγκατάσταση στο χώρο εργασιών θα συνταχθεί πρωτόκολλο εγκατάστασης από το αρμόδιο
Δασαρχείο.
3. Από τον φορέα του έργου θα λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος, και την
πρόληψη των πυρκαγιών. Για τον λόγο αυτό θα εφαρμόζεται σχέδιο αντιπυρικής προστασίας της
έκτασης.
4. Πριν την έναρξη εργασιών υλοποίησης του έργου θα υποβληθεί για έγκριση στο αρμόδιο Δασαρχείο
Ειδική Δασοτεχνική Προμελέτη όπως προβλέπεται από την ΥΑ 15277/2012 για την αποκατάσταση
της δασικής βλάστησης και τη βελτίωση της αισθητικής του τοπίου. Τα είδη των φυτών που θα
χρησιμοποιηθούν, θα είναι αυτόχθονα όχι ξένα προς τη φυσική φυτοκοινωνία της περιοχής. Οι
φυτεύσεις θα συντηρηθούν για τα 3 πρώτα χρόνια με ευθύνη του φορέα του έργου.
5. Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων των εδαφών. Τα πρανή που
τυχόν δημιουργηθούν, θα διαμορφωθούν κατάλληλα (π.χ. δημιουργία βαθμίδων σε μεγάλα πρανή),
έτσι ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι κατολισθήσεων και διαβρώσεων και να διευκολύνεται η
αποκατάσταση της βλάστησης.
6. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών για την υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες
αποκατάστασης των πρανών και των λοιπών χώρων που χρήζουν αποκατάστασης με την προσθήκη
φυτικής γης που θα ληφθεί από την διαμόρφωση των χώρων επέμβασης.
7. Θα τηρηθούν τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 45 του Ν. 998/79 ως ισχύει συνδυαστικά με
την ΥΑ 117653/6833/2014 (ΦΕΚ 3302 Β’), για την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίσου
εμβαδού με εκείνο της επέμβασης. Το έργο απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής
ανταλλάγματος χρήσης λόγω του ότι ο δικαιούχος υπάγεται στο ευρύτερο δημόσιο τομέα.
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8. Ο χωροταξικός σχεδιασμός εγκατάστασης του έργου, θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να θιγεί στο
ελάχιστο τόσο το ξυλώδες κεφάλαιο όσο και η παραγωγικότητα και η δυναμική του δάσους. Τα
δασικά προϊόντα που θα παραχθούν από την υλοτομία ή την εκρίζωση δένδρων ή θάμνων θα
διακινηθούν και θα διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και
όπου απαιτηθεί θα συνταχθεί πίνακας υλοτομίας. Ειδικότερα η απόληψη των δασικών προϊόντων
επί των εκτάσεων που φέρουν δασική βλάστηση, πραγματοποιούμενη σύμφωνα με τα άρθρα 66,
131 και 177 του ν. δ/τος 86/69 όπως ισχύει θα εκτελεσθεί με επίβλεψη της δασικής υπηρεσίας και τα
δασικά προϊόντα θα διατεθούν μετά από σύνταξη και έγκριση πίνακα υλοτομίας.
9. Απαγορεύεται η μεταβολή της χρήσης της έκτασης πέραν του εγκεκριμένου σκοπού.
10. Επί των εκτάσεων που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας στις οποίες έχουν
διαπιστωθεί επεμβάσεις χωρίς την άδεια της δασικής υπηρεσίας λαμβάνονται άμεσα μέτρα
διοικητικά για την προστασία και αποκατάσταση τους, καθώς και ποινικά κατά των ενεργούντων
παράνομες πράξεις.
11. Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από τυχόν απαιτούμενες άλλες εγκρίσεις και
άδειες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
12. Η παρούσα έγκριση ισχύει για όσο διάστημα θα λειτουργήσει το έργο. Σε περίπτωση που δεν
εκπληρωθεί ή εκλείψει ή το έργο θελήσει να μεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίο χορηγείται η
έγκριση αυτή ή δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενοι όροι, παύει αυτοδίκαια και χωρίς άλλες
διατυπώσεις η ισχύς της και η έκταση επανέρχεται στη διαχείριση της δασικής Αρχής.
13. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παύσει η λειτουργία του έργου, ο φορέας του έργου
οφείλει να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της εκτάσεως και να
αποκαταστήσει τον χώρο επέμβασης σύμφωνα με την μελέτη αποκατάστασης που θα συνταχθεί, και
θα εγκριθεί αρμοδίως, επαναφέροντας την έκταση στην αρχική της μορφή.
14. Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων συνεπάγεται την ποινική δίωξη των υπευθύνων κατά τις διατάξεις
των άρθρων 70 και 71 του Ν. 998/79 ως ισχύει. Σε περίπτωση που εγκαταλειφθεί ο σκοπός της
επέμβασης ισχύει όσα ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.12 του Ν.998/79.
15. Η Δασική Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν αξιώσεις, εκνίκηση και προβλήματα που
δημιουργηθούν εκ μέρους τρίτων και επί εκτάσεων εκτός των ανωτέρω οριζομένων δια της
παρούσης απόφασης.
16. Με την παρούσα απόφαση δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου επί της εκτάσεως.
17. Η παρακολούθηση και η εφαρμογή των όρων της παρούσας απόφασης, κατά το μέρος της
εφαρμογής των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας ανατίθεται στο αρμόδιο Δασαρχείο Πεντέλης.
4.1.11 Για τα τμήματα του έργου που εμπίπτουν εντός του χώρου του αιγιαλού θα πρέπει να ακολουθηθεί η
διαδικασία που προβλέπεται για την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας για την εκτέλεση των έργων,
όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2971/01 περί αιγιαλού και παραλίας.
4.1.12 Κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για
την αποφυγή άμεσης ή έμμεσης ρύπανσης της θάλασσας, καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα που θα
υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [Ν.743/77 (Α’ 319), Π.Δ.
55/98 (Α’ 58)].
Η παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιεί τυχόν έργα που έχουν εκτελεστεί χωρίς τις απαιτούμενες
αδειοδοτήσεις και επί των οποίων υποχρεούται η οικεία Λιμενική Αρχή να επιβάλει τις νόμιμες κυρώσεις
κατά λόγο αρμοδιότητας.
4.2 Φάση κατασκευής του έργου
4.2.1

Να υπάρχει πλήρες πρόγραμμα κατασκευής των έργων που θα λαμβάνει υπόψη τους οικολογικούς
παράγοντες, ώστε να προκαλέσει τις λιγότερες δυνατές βλάβες. Συγκεκριμένα:
i. Να ληφθούν μέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόμενης σκόνης κατά τη διάρκεια των
χωματουργικών εργασιών, ιδιαίτερα όταν οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν τη διασπορά και
μεταφορά της σκόνης σε μεγάλη απόσταση. Ειδικότερα θα πρέπει:
 Να γίνουν μόνο οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες/ εκσκαφές, ώστε να αποφευχθούν
άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις και η φθορά της δασικής βλάστησης θα περιορισθεί στην
ελάχιστη δυνατή.
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Η αφαιρούμενη φυτική γη θα διαφυλαχθεί κατάλληλα έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί στις
φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις.
Να αποφευχθούν οι σοβαρές χωματουργικές εργασίες κατά την περίοδο των έντονων
βροχοπτώσεων.
Να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωμάτων και τα μέτωπα εκσκαφών για την ελαχιστοποίηση
των εκπομπών σκόνης.
Τα αδρανή υλικά και τα προϊόντα εκσκαφής να μεταφέρονται με σκεπασμένα φορτηγά οχήματα.
Να εξετασθεί η δυνατότητα παράκαμψης τυχόν δρομολογίων των βαρέων οχημάτων από
κατοικημένες περιοχές, εφόσον αυτό είναι δυνατό, ούτως ώστε να μειωθούν οι όποιες εκπομπές
σκόνης από την κυκλοφορία τους.

ii. Να γίνει πρόβλεψη για την αποκατάσταση του τοπίου του χώρου των εκσκαφών του ΚΕΛ και των
συνοδών έργων, για τις αποθέσεις των υλικών.
iii. Τα υλικά εκσκαφών που θα προκύψουν από την κατασκευή του έργου να χρησιμοποιηθούν για
επανεπίχωση, καθώς και για τη διαμόρφωση επιφανειών μέσα στο γήπεδο του ΚΕΛ.
Τυχόν απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, πέραν των ανωτέρω, να εξασφαλιστούν από
νομίμως υφιστάμενες επιχειρήσεις.
iv. Απαγορεύεται η απόρριψη υλικών κατασκευής και περίσσειας υλικών εκσκαφής σε επιφανειακούς
αποδέκτες της περιοχής (κοίτες ρεμάτων, κλπ.), σε προστατευόμενες περιοχές, καθώς και σε δασικού
χαρακτήρα εκτάσεις. Η διάθεσή τους εντός δασικών περιοχών επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια
εργασιών αποκατάστασης, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Υπηρεσίας Δασών της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η απόρριψη οποιονδήποτε υλικών/ουσιών στη θάλασσα δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και εφόσον δεν διατίθεται εναλλακτική μέθοδος χρήσης τους στο εκτελούμενο έργο ή
διάθεσής τους στην ξηρά. Συγκεκριμένα για την απόρριψη βυθοκορημάτων/ υλικών εκσκαφής στη
θάλασσα, απαιτείται άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η οποία χορηγείται λαμβάνοντας υπόψη
τα κριτήρια που προσδιορίζονται στο Παράρτημα III των Δ.Σ. που κυρώθηκαν με τους Ν. 855/78 (ΦΕΚ
Α'235), Ν. 1147/81 (ΦΕΚ Α' 110), Π.Δ. 68/95 (ΦΕΚ Α' 48) και παραγράφους Ι, II, III της Υ.Α. YEN
181051/2079/78 {ΦΕΚ Β' 1135), κατόπιν θετικής γνωμάτευσης κατάλληλου εργαστηρίου (π,χ.
ΕΛΚΕΘΕ, Πανεπιστήμιο, κ.α.), από την οποία θα προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι επιβλαβή για
το θαλάσσιο περιβάλλον και σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειών,
ΥΠΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ και ΥΕΘΑ/ΓΕΝ. Για την απόρριψη των υλικών απαιτείται υποβολή όλων των
σχετικών στοιχείων μέσω ΤΕΠΕΜ και σε κάθε περίπτωση σε βάθος μεγαλύτερο των 50 m.
v. Τα υλικά εκσκαφών που θα προκύψουν από την κατασκευή των έργων που δεν είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του επιτρέπεται να αποτεθούν:
α) Σε υφιστάμενους και νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης αδρανών εάν υφίστανται στην
ευρύτερη περιοχή.
β) Για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής.
Ειδικότερα, στην περίπτωση της απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών σε αργούντα λατομεία ή
δανειοθαλάμους εντός έκτασης δασικού χαρακτήρα, απαιτείται ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου
Δασάρχη, η έγκριση μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης από το Γενικό Γραμματέα της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την οποία θα υποβάλει ο κύριος του έργου, κατά τα προβλεπόμενα από
την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 4014/2011.
γ) Για την ικανοποίηση των αναγκών σε δάνεια άλλων εγκεκριμένων έργων ή για την αποκατάσταση
των δανειοθαλάμων αυτών και τα οποία έχουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, και σύμφωνα
με τους όρους αυτούς.
δ) Για την αποκατάσταση ανεξέλεγκτων χωρών απόθεσης αποβλήτων (π.χ. ΧΑΔΑ).
ε) Σε άλλο νόμιμο χώρο διάθεσης, μετά την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής
Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του Ν. 4014/2011.
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Το περιεχόμενο της ΤΕΠΕΜ θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους περιβαλλοντικούς όρους της
παρούσας και τους περιβαλλοντικούς όρους των έργων και δραστηριοτήτων υποδοχής τους και υπό
την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των φορέων των τελευταίων.
vi. Τα προϊόντα εκσκαφών και κατασκευών οφείλουν να διαχειρίζονται με βάση Σχέδιο Διαχείρισης ΑΕΚΚ
(αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων), σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 - ΦΕΚ 1312 Β’ (άρθρο 7) και την με α.π. 4834/25.1.2013 Εγκύκλιο (ΑΔΑ:
ΒΕΙΨ0-Ξ90) «∆ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)».
vii. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους λάδια, καύσιμα,
κλπ, καθώς και η απόρριψη των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων στο έδαφος. Τα προς χρήση
ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε στεγασμένο χώρο, ενώ τα χρησιμοποιούμενα
ορυκτέλαια ή οι διαρροές τους να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004
(ΦΕΚ 64 Α’), την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β’), την ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β’) και την
ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β’), όπως εκάστοτε ισχύουν.
4.2.2

Η προσωρινή οδοποιία η οποία θα διανοιχθεί για την κατασκευή του έργου, εκτός της ζώνης
απαλλοτρίωσης, θα αποκατασταθεί στην αρχική της μορφή.

4.2.3

Πριν από τη δημοπράτηση του έργου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα και καταγραφή όλων των
υφιστάμενων δικτύων των οργανισμών κοινής ωφέλειας, τα οποία είτε διέρχονται από την έκταση όπου
θα κατασκευαστεί το ΚΕΛ είτε βρίσκονται πλησίον αυτής, σε συνεργασία με του φορείς διαχείρισης των
δικτύων αυτών. Σε περίπτωση που από την έρευνα αυτή προκύψει ανάγκη μετατόπισης των δικτύων, θα
πρέπει αυτή να έχει συμφωνηθεί με τους αντίστοιχους φορείς διαχείρισης των δικτύων τουλάχιστον
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του έργου του ΚΕΛ. Η μετατόπιση των δικτύων
αυτών, εφόσον απαιτηθεί, θα γίνει με δαπάνες της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Τα έγγραφα που θα συνταχθούν για το
σκοπό αυτό (συμφωνητικά, μνημόνια συνεργασίας κλπ) θα πρέπει για λόγους τεκμηρίωσης να
κοινοποιηθούν στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ και στις συναρμόδιες Υπηρεσίες. Ειδικότερα, σε περίπτωση που από την
κατασκευή του έργου προκύψει ανάγκη μετατόπισης των αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι
οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την υπ’ αριθμ. 35 σχετική ΑΕΠΟ του προοιμίου, θα πρέπει
η όδευσή τους να έχει συμφωνηθεί πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του ΚΕΛ Ραφήνας,
σύμφωνα με τα σχετικά 82 και 83 του προοιμίου.

4.2.4

Να εξασφαλίζεται κατά την κατασκευή η στεγανότητα των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών και των
αντλιοστασίων της περιοχής, με χρήση ανθεκτικών υλικών στην διάβρωση.

4.2.5

Το ΚΕΛ να διαθέτει επαρκή αντιπλημμυρική προστασία.

4.2.6

Να εκπονηθεί ειδική μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων
αποχέτευσης. Ο προγραμματισμός των έργων να γίνει έτσι ώστε, η δέσμευση των δρόμων, κατά τη φάση
κατασκευής των τεχνικών έργων, να γίνεται για το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα και η όποια
αποκατάσταση απαιτηθεί να πραγματοποιείται άμεσα και να παρέχεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία σε
όλων των ειδών τα οχήματα. Για το διάστημα αυτό της δέσμευσης των δρόμων, να δίνονται
εναλλακτικές διαδρομές και να υπάρχει γι’ αυτό η κατάλληλη σήμανση.

4.2.7

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί κατά την κατασκευή του έργου ώστε να μην προκληθούν ζημιές και φθορές
σε υφιστάμενες υποδομές και στοιχεία που βρίσκονται στην περιοχή.
Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενες υποδομές (π.χ. δίκτυα κοινής ωφελείας, οδικό
δίκτυο, κλπ.) στο πλαίσιο κατασκευής και λειτουργίας του έργου, να υλοποιείται σε συνεργασία με τους
αρμόδιους γι’ αυτές φορείς, και κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται, στο βαθμό που είναι τεχνικώς
δυνατόν, οι επιπτώσεις στη λειτουργία τους.
Σε περίπτωση που υφιστάμενες υποδομές υποστούν δυσμενείς επιπτώσεις από δραστηριότητες
σχετιζόμενες με το έργο, ο φορέας του έργου έχει την ευθύνη αποκατάστασής τους το ταχύτερο δυνατόν
σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο αρμόδιος για τις εν λόγω υποδομές φορέας.

4.2.8

Σε ότι αφορά στη χωροθέτηση και λειτουργία του εργοταξίου, η οποία θα γίνει μετά από σχετική έγκριση
ΤΕΠΕΜ, θα πρέπει:
 Να αποτυπώνεται το εργοτάξιο σε τοπογραφικό διάγραμμα συνοδευόμενο με πλήρη περιγραφή (με
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4.2.9

στοιχεία για την έκταση που θα καταλαμβάνει, τις υποδομές που θα φιλοξενεί, την χρήση νερού, τη
διάθεση λυμάτων, τη διαχείριση ορυκτελαίων και απορριμμάτων). Πέραν των ανωτέρω, θα γίνει
περιγραφή της λειτουργίας του εργοταξίου που θα περιλαμβάνει το ωράριο, τη διαχείριση όχλησης
από θόρυβο και σκόνη και οπωσδήποτε τον τρόπο κίνησης (ασφάλεια) των μηχανημάτων από και
προς το έργο.
Τα μηχανήματα του εργοταξίου που θα χρησιμοποιούνται με διακοπτόμενη λειτουργία θα πρέπει
να κλείνουν στις ενδιάμεσες περιόδους, που δεν λειτουργούν. Όλα τα χρησιμοποιούμενα στο
εργοτάξιο μηχανήματα να φέρουν κατάλληλη σήμανση CE της ΕΕ περί θορύβου, τηρώντας την
εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Να μην γίνεται καμία συντήρηση των μηχανημάτων του εργοταξίου (οχήματα, μηχανήματα) δεν
πρέπει να γίνει στο χώρο του εργοταξίου, προς αποφυγή ρύπανσης από ενδεχόμενη διαρροή.
Εντούτοις τα λιπαντικά έλαια ή υδραυλικά υγρά που μπορεί να προέλθουν από διαρροές ή βλάβες
θα πρέπει να συλλέγονται άμεσα και να απομακρύνονται από το χώρο. Γι’ αυτό τον σκοπό ειδικά
προσροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι) πρέπει να υπάρχουν εντός του εργοταξίου τα οποία, να
ελέγχονται τακτικά και να φυλάσσονται σε ειδικές συσκευασίες και χώρους όπου θα τα
προστατεύουν από την έκθεση τους σε υγρασία.
Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση τυχόν εκδήλωσης πυρκαγιάς από
τη λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου.
Ο περιβάλλων χώρος κατά τη λειτουργία του εργοταξίου, να διατηρείται καθαρός και καλαίσθητος.
Κατά την κατασκευή του έργου, τα λύματα του προσωπικού του εργοταξίου να μην διατίθενται
ανεξέλεγκτα. Να χρησιμοποιούνται εργοταξιακές τουαλέτες χημικής επεξεργασίας.
Μετά το πέρας της κατασκευής των έργων να απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές
εγκαταστάσεις, υποχρέωση που βαρύνει τον ανάδοχο εργολάβο κατασκευής τους.

Ο φορέας του έργου οφείλει να μεριμνά για τη διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους που
διαχειρίζεται. Κάθε είδους απορρίμματα, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα κλπ, να
συλλέγονται και να απομακρύνονται από τον χώρο του έργου, κατά τα προβλεπόμενα από τις κείμενες
διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση άχρηστων υλικών (λάστιχα, έλαια κλπ.) στην περιοχή του
έργου.

4.2.10 Στα υλικά κατασκευής, εμποτισμού, επάλειψης, βαφής, συγκόλλησης του υποθαλάσσιου αγωγού, καθώς
και του διαχυτήρα δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες για το
θαλάσσιο και γενικότερα το υδάτινο περιβάλλον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Τα αδρανή υλικά που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν για τον εγκιβωτισμό, και την θωράκιση του
υποθαλάσσιου αγωγού να μην περιέχουν συστατικά βλαπτικά/ επικίνδυνα για το θαλάσσιο περιβάλλον.
4.2.11 Το σημείο εκκίνησης του υποθαλάσσιου αγωγού θα βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της ακτής πλησίον της
βραχώδους ακτής προκειμένου να μην επηρεαστούν οι χρήσεις της ακτής.
4.2.12 Τα αντιθορυβικά μέτρα που θα εφαρμοστούν κατά την κατασκευή συνοψίζονται στα παρακάτω:
 Έλεγχος του θορύβου των μηχανημάτων του εργοταξίου με χρήση μοντέλων με μειωμένες εκπομπές
θορύβου.
 Συνεκτίμηση του θορύβου στον καθορισμό του προγράμματος των εργασιών και της μεθοδολογίας
κατασκευής για τη μείωση των εκπομπών θορύβου.
 Περιοδικές δειγματοληπτικές ηχομετρήσεις περιμετρικά του εργοταξίου.
4.3 Φάση λειτουργίας του έργου
4.3.1 Συλλογή και μεταφορά λυμάτων
4.3.1.1 Στο χώρο του ΚΕΛ θα προβλέπεται κέντρο λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου αποχέτευσης,
προκειμένου να εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση στο δίκτυο της περιοχής.
4.3.1.2 Τα αποχετευτικά δίκτυα των εξυπηρετούμενων περιοχών να είναι χωριστικού τύπου.
Η ταχύτητα των λυμάτων στους κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς (ΚΑΑ) δεν θα πρέπει να προσεγγίζει
την ελάχιστη τιμή αυτοκαθαρισμού του αγωγού, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποφευχθεί η
στροβιλώδης ροή.
Δυνητικά θα εξεταστεί, ανάλογα με τις κατασκευαστικές δυσχέρειες του βαρυτικού δικτύου, η χρήση
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τοπικών διατάξεων ανύψωσης
4.3.1.3 Ο φορέας του έργου πρέπει να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την εφικτή αποφυγή
υπερχειλίσεων τόσο από το δίκτυο όσο και από τα αντλιοστάσια. Για το λόγο αυτό να υπάρχουν στα
αντλιοστάσια διατάξεις ασφαλείας και εφεδρικά συστήματα για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή
εργασιών συντήρησης.
Ειδικότερα τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται είναι τα εξής:
- Να προβλεφθεί εναλλακτική διάταξη παροχής ρεύματος του αντλιοστασίου σε περίπτωση διακοπής
του ρεύματος, ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία του.
- Να προβλεφθεί κατάλληλη διάταξη καταθλιπτικών αγωγών ώστε να εξασφαλίζεται 100 % εφεδρεία
στην παροχετευτικότητα σχεδιασμού.
- Να προβλεφθεί, πρόσθετος όγκος ασφαλείας εντός του υγρού θαλάμου του αντλιοστασίου ή
εξωτερικά για την αποφυγή υπερχειλίσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση αστοχίας των παραπάνω
διατάξεων ασφαλείας.
- Να υπάρχει διαθέσιμος σε λειτουργία ικανοποιητικός αριθμός αντλητικών συγκροτημάτων ώστε να
καλύπτονται οι παροχές του δικτύου και οι συνήθεις αιχμές, καθώς και ο κατάλληλος αριθμός
εφεδρικών αντλιών με ρύθμιση κυκλικής λειτουργίας για ομοιόμορφη φθορά τους.
- Στις περιπτώσεις που απαιτείται χρήση τοπικών διατάξεων ανύψωσης, η απρόσκοπτη λειτουργία
τους μπορεί εναλλακτικά να εξασφαλιστεί με κατάλληλο αγωγό παράκαμψης.
Επιπλέον σε κάθε αντλιοστάσιο θα πρέπει:
- Να τοποθετηθεί κατάλληλο σύστημα εσχαρισμού - διαχείρισης φερτών στην είσοδο του
αντλιοστασίου, το οποίο να εξασφαλίζει την συγκράτηση των ευμεγεθών στερεών και την αποφυγή
εισόδου τους στον υγρό θάλαμο του αντλιοστασίου. Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθεί κατάλληλο
σύστημα τεμαχισμού των φερτών.
- Να προβλεφθεί σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου με πλήρη δυνατότητα τηλεελέγχου και
τηλεχειρισμού του συνόλου του έργου από το ΚΕΛ.
Να εγκατασταθεί κατάλληλη διάταξη απόσμησης.
4.3.2 Έργα επεξεργασίας λυμάτων
4.3.2.1 Το φρεάτιο εισόδου:
 Να είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να δέχεται τη μέγιστη ωριαία παροχή των λυμάτων.
 Να περιλαμβάνει σύστημα εσχαρισμού, αερισμού και ανάμιξης των εισερχομένων λυμάτων.
 Να είναι κλειστό, στεγανό όσον αφορά την έκλυση οσμών, εύκολα επισκέψιμο και να επιτρέπει την
συστηματική συντήρηση και καθαρισμό του.
 Ο χώρος να εξαερίζεται πολύ καλά.
Τα εσχαρίσματα να απορρίπτονται απευθείας σε μεταφορική ταινία ή εναλλακτικά κοχλία, στη συνέχεια
να συμπιέζονται και μετά να συγκεντρώνονται σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης. Να προβλεφθεί χώρος
συγκέντρωσης των εσχαρισμάτων.
4.3.2.2 Το αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης να διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό αντλητικών συγκροτημάτων,
ώστε να καλύπτονται οι παροχές του δικτύου και οι συνήθεις αιχμές, καθώς και ο κατάλληλος αριθμός
εφεδρικών αντλιών με ρύθμιση κυκλικής λειτουργίας για ομοιόμορφη φθορά τους.
4.3.2.3 Η μονάδα εσχάρωσης να περιλαμβάνει μηχανικά αυτοκαθαριζόμενες εσχάρες, ώστε να καλύπτονται οι
συνθήκες αιχμής, καθώς και μία επιπλέον εφεδρική εσχάρα.
Η διάταξη των κυρίων συγκροτημάτων εσχάρωσης να είναι τέτοια, ώστε σε περίπτωση βλάβης ή
έμφραξη τα λύματα να υπερχειλίζουν προς την διάταξη της παρακαμπτήριας εσχάρωσης. Επίσης να
υπάρχει διάταξη έκπλυσης των διατάξεων εσχάρωσης, με αποχέτευση στην είσοδο της εγκατάστασης.
Τα συλλεγόμενα εσχαρίσματα να συμπιέζονται μηχανικά σε πρέσα, να συγκεντρώνονται σε κλειστά
δοχεία αποθήκευσης και να αποθηκεύονται προσωρινά μέσα στο κτίριο της εσχάρωσης.
4.3.2.4 Στην εξάμμωση να επιτυγχάνεται επαρκής απομάκρυνση της άμμου (διαμέτρου μεγαλύτερης των 0,2
mm). Να υπάρχει διάταξη λιποσυλλογής για την απομάκρυνση λιπών και ελαίων. Η συλλεγόμενη άμμος
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να διοχετεύεται σε σύστημα πλύσης και στραγγιστήριο. Τα συλλεγόμενα στραγγίσματα να επιστρέφουν
στο φρεάτιο εισόδου.
4.3.2.5 Ο μετρητής παροχής να τοποθετηθεί είτε ανάντη ή κατάντη της εξάμμωσης. Πριν από την είσοδο στον
μετρητή θα υπάρχει ανεμπόδιστο μήκος ροής σε ομαλό κανάλι.
4.3.2.6 Η μονάδα λεπτοεσχάρωσης να περιλαμβάνει μηχανικά αυτοκαθαριζόμενες διατάξεις λεπτοεσχάρωσης,
ώστε να καλύπτονται οι συνθήκες αιχμής, καθώς και μία επιπλέον εφεδρική διάταξη. Τα συλλεγόμενα
εσχαρίσματα να συμπιέζονται μηχανικά σε πρέσα, να συγκεντρώνονται σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης
και να αποθηκεύονται προσωρινά μέσα σε κτίριο.
4.3.2.7 Να γίνεται έγκαιρη και τακτική αποκομιδή των εσχαρισμάτων, της άμμου και των λιπών, ώστε να μη
δημιουργούνται εστίες συγκέντρωσης εντόμων ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Οι διατάξεις
μεταφοράς των εσχαρισμάτων, της άμμου και των λιπών να είναι κλειστές.
4.3.2.8 Η τροφοδοσία του έργου μετά την προεπεξεργασία, εξάμμωση και λεπτοεσχάρωση να μπορεί να
απομονωθεί πλήρως με θυροφράγματα, ώστε να είναι δυνατή η γενική παράκαμψη του έργου προς τη
δεξαμενή εκτάκτων συνθηκών.
4.3.2.9 Να γίνεται γρήγορη απομάκρυνση της ιλύος και των επιπλέοντων αφρών από τις δεξαμενές
πρωτοβάθμιας καθίζησης για να αποφευχθεί η αναερόβια αποδόμηση και η δημιουργία δυσοσμιών.
4.3.2.10 Δεν επιτρέπεται η τροφοδοσία των βιοαντιδραστήρων μεμβρανών χωρίς προηγουμένως τα λύματα να
έχουν υποστεί πλήρη προεπεξεργασία (εσχαρισμό, εξάμμωση-απολίπανση και λεπτοεσχαρισμό).
4.3.2.11 Στις μη αεριζόμενες δεξαμενές να υπάρχει διάταξη ικανής ανάμιξης στις κατάλληλες θέσεις, ώστε να
διατηρείται το μίγμα λυμάτων βιομάζας σε αιώρηση χωρίς να αερίζονται τα λύματα και να μη
δημιουργούνται αδρανείς περιοχές με προβλήματα οσμών.
4.3.2.12 Το σύστημα αερισμού να είναι επαρκώς διαστασιολογημένο, ώστε να μη δημιουργούνται περιοχές με
αναερόβιες συνθήκες.
4.3.2.13 Για την επίτευξη του επιθυμητού ορίου εκροής για τον φωσφόρο, δύναται να γίνεται βιολογική
αποφωσφόρωση, χημική αποφωσφόρωση ή και συνδυασμός τους.
4.3.2.14 Τα λύματα μετά την έξοδό τους από τις δεξαμενές βιομεμβρανών θα οδηγούνται για απολύμανση
αρχικά σε θάλαμο υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) και κατόπιν για μερική χλωρίωση.
4.3.3 Επαναχρησιμοποίηση/ Λιάθεση επεξεργασμένων λυμάτων
4.3.3.1 Ο φορέας του έργου μεριμνά για τη συντήρηση των έργων μεταφοράς των τριτοβάθμια επεξεργασμένων
εκροών έως τις κεφαλές των κατά τόπου αρδευτικών δικτύων.
4.3.3.2 Μέρος των επεξεργασμένων λυμάτων δύναται να χρησιμοποιηθεί ως βιομηχανικό νερό για τις ανάγκες
της μονάδας. Επίσης μέρος των επεξεργασμένων λυμάτων δύναται να χρησιμοποιηθεί και ως νερό
άρδευσης των χώρων πρασίνου του γηπέδου.
Στις περιπτώσεις αυτές να τηρούνται τα όρια ποιότητας για μικροβιολογικές και συμβατικές
παραμέτρους του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β’), όπως ισχύει.
4.3.3.3 Αποκλείεται η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα
απευθείας μέσω γεωτρήσεων.
4.3.3.4 Ο φορέας του έργου να μεριμνά για την συντήρηση του υποθαλάσσιου αγωγού και του συστήματος
διάχυσης (διαχυτήρες). Να υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού του υποβρύχιου αγωγού σε περίπτωση
εναπόθεσης φερτών.
4.3.3.5 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του υποθαλάσσιου αγωγού από
κυματισμούς, ρεύματα, αγκυροβολήσεις σκαφών, εισόδου θαλασσινού νερού, αέρα κλπ.
4.3.3.6 Επιπλέον ο φορέας του έργου θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε:
- Να υπάρχουν πλωτοί σημαντήρες με αντίστοιχες πινακίδες στην ξηρά, ότι απαγορεύεται το
αγκυροβόλιο.
- Να γίνεται φωτοσήμανση της περιοχής διάθεσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Φάρων.
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- Να έχει ενημερωθεί η Υδρογραφική Υπηρεσία, προκειμένου να εκδοθεί αγγελία προς τους
ναυτιλλόμενους και να διορθωθούν οι ναυτικοί χάρτες, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία
και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
4.3.3.7 Αποκλείεται η διάθεση των προεπεξεργασμένων αποβλήτων μαζί με την επεξεργασμένη εκροή στον
αποδέκτη.
4.3.4 Έργα επεξεργασίας ιλύος
4.3.4.1 Η επεξεργασία της ιλύος να γίνεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε η επεξεργασμένη ιλύς να είναι πλήρως
σταθεροποιημένη, προκειμένου να διατεθεί κατάλληλα ή να αξιοποιηθεί περαιτέρω.
4.3.4.2 Η τροφοδότηση των χωνευτών να γίνεται κατά το δυνατόν ομοιόμορφα, χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις.
Να προβλεφθούν κατάλληλα συστήματα ανάδευσης στους χωνευτές, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη
δυνατή ανάμειξη χωρίς πρόκληση αφρισμού.
4.3.4.3 Η αποθήκευση της επεξεργασμένης λάσπης να γίνεται σε ειδικά δοχεία σε κλειστό αποσμούμενο χώρο.
Στην περίπτωση δεξαμενών αποθήκευσης/ ομογενοποίησης να εξασφαλίζεται επαρκές σύστημα
ανάμιξης ή/ και αερισμού.
Να μεταφέρεται από τον χώρο παραγωγής στο χώρο διάθεσής της με καλυμμένο όχημα μεταφοράς
4.3.4.4 Τα στραγγίσματα από όλα τα στάδια επεξεργασίας τις ιλύος να επιστρέφουν στην είσοδο της
εγκατάστασης.
4.3.4.5 Προκειμένου η επεξεργασμένη ιλύς να επαναχρησιμοποιείται στη γεωργία, στη δασοπονία ή για την
αποκατάσταση εδαφών (π.χ. σε αποκατάσταση ΧΑΔΑ, κλπ.) απαιτείται η τήρηση των διατάξεων της
εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας.
4.3.4.6 Σε περιπτώσεις που η επεξεργασμένη ιλύς πρόκειται να διατεθεί σε νομίμως λειτουργούντα χώρο
διάθεσης απορριμμάτων θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου φορέα και έγκριση της
αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.
4.3.4.7 Η επεξεργασμένη ιλύς (ΕΚΑ 19 08 05) μπορεί να διατεθεί στην μονάδα ξήρανση του ΚΕΛ Ψυττάλειας για
περαιτέρω αξιοποίηση ή σε άλλη κατάλληλη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων, η οποία δύναται να την
παραλάβει και διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες/ εγκρίσεις.
4.3.5 Έργα αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου
4.3.5.1 Το παραγόμενο βιοαέριο θα αξιοποιείται σαν καύσιμο στην συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής
ενέργειας ή εναλλακτικά για τη θέρμανση των δεξαμενών αναερόβιας χώνευσης και των κτιριακών
εγκαταστάσεων του ΚΕΛ. Η περίσσεια ποσότητα βιοαερίου θα οδηγείται στους πυρσούς.
4.3.5.2 Να εξασφαλιστεί η αποθήκευσης του βιοαερίου σε αεριοφυλάκιο κατάλληλης χωρητικότητας
4.3.5.3 Να προβλεφθεί η μονάδα συμπαραγωγής να βρίσκεται σε κλειστό χώρο.
4.3.5.4 Να γίνεται περιοδικός έλεγχος της κατάστασης και της λειτουργίας των μηχανών καύσης - συστημάτων
μετατροπής του βιοαερίου και των εξαρτημάτων τους. Να προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα
για την άμεση συντήρηση και λειτουργία της μονάδας.
4.3.5.5 Τα καυσαέρια που προέρχονται από τις μονάδες καύσης του βιοαερίου να διοχετεύονται στην
ατμόσφαιρα μέσω καπνοδόχων σε ικανό ύψος, ώστε να επιτυγχάνεται καλή διασπορά των ρύπων στην
ατμόσφαιρα.
4.3.5.6 Το βιοαέριο που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να καεί στη μονάδα παραγωγής ενέργειας να
διοχετεύεται για καύση σε πυρσό υψηλής θερμοκρασίας (τουλάχιστον 850° - 1000° C). Ο πυρσός να έχει
τη δυνατότητα αποτελεσματικής καύσης του συνόλου του παραγομένου βιοαερίου.
4.3.5.7 Η μονάδα καύσης βιοαερίου (πυρσός) θα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε απόσταση ασφαλείας από το
αεροφυλάκιο του βιοαερίου, για την αποτροπή ατυχήματος και πυρκαγιάς.
4.3.5.8 Στο δίκτυο διακίνησης βιοαερίου να εγκατασταθούν διατάξεις για την απομάκρυνση της υγρασίας και
των σωματιδίων που εμπεριέχονται στο βιοαέριο, καθώς και απομάκρυνση του περιεχομένου
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υδροθείου.
4.3.5.9 Υπό κανονικές συνθήκες δεν αναμένονται υγρά απόβλητα από τη λειτουργία της μονάδας
συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο. Σε περίπτωση που προκύψουν παρά
ταύτα υγρά απόβλητα κατά την λειτουργία ή συντήρηση της μονάδας και εφόσον είναι συμβατά με τα
υγρά απόβλητα που δέχεται το ΚΕΛ, θα οδηγούνται σε αυτήν. Σε αντίθετη περίπτωση να εφαρμόζεται η
κείμενη Νομοθεσία.
4.3.5.10 Οι αγωγοί συλλογής και μεταφοράς βιοαερίου να είναι από υλικό ανθεκτικό στις αναμενόμενες
φυσικές (βάρος, θερμοκρασία), χημικές (στραγγίσματα, σύσταση βιοαερίου) και βιολογικές
(μικροοργανισμοί) συνθήκες.

4.3.6 Εξειδικευμένα μέτρα προστασίας
4.3.6.1 Για την προστασία του περιβάλλοντος από οσμές που παράγονται στα επιμέρους τμήματα του έργου
(ΚΕΛ και αντλιοστάσια ακαθάρτων), να τοποθετηθούν συστήματα απόσμησης. Να ελέγχονται τακτικά οι
αποδόσεις των συστημάτων απόσμησης.
Η δεξαμενή εκτάκτων συνθηκών, η μονάδα προεπεξεργασίας, οι δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης,
καθώς και οι δεξαμενές βαρυτικής πάχυνσης και αποθήκευσης ιλύος και μηχανικής πάχυνσης και
αφυδάτωσης να είναι καλυμμένες για την αποφυγή έκλυσης οσμών στο περιβάλλον και να
αποσμούνται.
Παράλληλα το πρόβλημα των οσμών να αντιμετωπίζεται με την καλή συντήρηση του εξοπλισμού και την
καλή λειτουργία του έργου. Συγκεκριμένα να γίνεται:
 Συχνή και πλήρης απόξεση της ιλύος και επικαθίσεων από τα τοιχώματα των υγρών φρεατίων για να
αποφεύγεται η δημιουργία σηπτικών συνθηκών.
 Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και συνεχής καθαρισμός των επιφανειών των υπερχειλιστών.
 Απομάκρυνση κατά το δυνατόν των αφρών και της ιλύος από τις ανοικτές δεξαμενές και φρεάτια.
 Διατήρηση καθαρού του χώρου των έργων.
 Μείωση στο ελάχιστο της πιθανότητας αστοχίας του εξοπλισμού με συνεπή συντήρηση από
εξειδικευμένο προσωπικό.
 Επαρκής συντήρηση και έλεγχος του δικτύου αποχέτευσης και του φρεατίου εισόδου του ΚΕΛ.
4.3.6.2 Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τη λειτουργία του ΚΕΛ
καθορίζεται σε 55 dBA μετρούμενο στα όρια περίφραξης του οικοπέδου.
Σε ότι αφορά στη λειτουργία των αντλιοστασίων ακαθάρτων που χωροθετούνται εντός οικισμών ή
πλησίον κατοικημένων περιοχών, η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου να μην υπερβαίνει σε καμία
περίπτωση τα 50 dB(A) μετρούμενη στα όρια του οικοπέδου του αντλιοστασίου. Ειδικά για περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης, οπότε θα λειτουργούν τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση
υπέρβαση του παραπάνω ορίου.
Για την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα προληπτικά μέτρα
αντιμετώπισης του θορύβου που ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
 Τον περιορισμό της μετάδοσης του θορύβου στην πηγή με την κατά περίπτωση χρησιμοποίηση
κατάλληλων μονωτικών καλυμμάτων στις πηγές, την τοποθέτηση ηχοφραγμάτων, καθώς και την
τοποθέτηση ειδικών καλυμμάτων στην οροφή και στο δάπεδο των χώρων.
 Όλα τα θορυβώδη μηχανήματα (γεννήτριες, φυσητήρες, κλπ) να βρίσκονται εντός ηχομονωμένου
οικίσκου.
 Τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση του εξοπλισμού. Να τηρείται ημερολόγιο εργασιών (συντήρησης,
επισκευής βλαβών, αποτελεσμάτων επιθεώρησης, κλπ.).
 Την περιμετρική δενδροφύτευση του γηπέδου του ΚΕΛ.
 Την πρόβλεψη σιγαστήρων στις εξατμίσεις των μηχανών καύσης για την απομείωση του θορύβου.
 Την μη υπέρβαση του ορίου του θορύβου στα αντλιοστάσια ακαθάρτων κατά τη λειτουργία τους με την
πρόβλεψη ειδικών μέτρων όπως π.χ. αντικραδασμικά έδρανα μηχανημάτων, ηχομόνωση κτιρίων κλπ..
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Σε θέσεις εργασίας όπου η ημερήσια έκθεση υπερβαίνει τα 85 dB(A) να γίνει οριοθέτηση, σήμανση και
να υπάρχει έλεγχος της πρόσβασης.

4.3.6.3 Να ληφθούν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι μέτρα για το ΚΕΛ:
 Ο χώρος να είναι περιφραγμένος και απόλυτα ελεγχόμενος. Να απαγορεύεται η πρόσβαση στους
χώρους του έργου σε άτομα που δεν έχουν εργασία σε αυτούς.
 Το γήπεδο της εγκατάστασης να απομονωθεί κατά το δυνατόν οπτικά από τις γύρω εκτάσεις και την
ευρύτερη περιοχή με περιμετρική δεντροφύτευση επαρκούς πλάτους, με κατάλληλα φυτά
προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής.
 Στο χώρο να υπάρχει επαρκής ηλεκτροφωτισμός. Ο οδοφωτισμός και ο φωτισμός ασφαλείας των
εξωτερικών χώρων να είναι κατευθυντικός ώστε να αποτρέπεται η φωτορύπανση κατά τις νυχτερινές
ώρες.
 Να τοποθετηθεί σύστημα προστασίας της εγκατάστασης από πτώση κεραυνών, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς.
4.3.6.4 Να ληφθούν τα κάτωθι γενικά μέτρα για το σύνολο του έργου:
 Να ακολουθούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή για τη λειτουργία και τη συντήρηση της
εγκατάστασης και του εξοπλισμού.
 Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία στον εξοπλισμό της εγκατάστασης (π.χ. αντλίες, εσχάρες,
αεροσυμπιεστές, κλπ.).
 Στο σύνολο του έργου πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των τρωκτικών, εντόμων και
άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων
4.3.6.5 Να προβλεφθεί κεντρικό σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου του ΚΕΛ και του συνόλου των
αντλιοστασίων ακαθάρτων με δυνατότητα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμών.
4.3.6.6 Να προβλεφθεί εναλλακτική διάταξη παροχής ρεύματος για τα κρίσιμα ηλεκτρικά φορτία του ΚΕΛ και σε
κάθε αντλιοστάσιο ακαθάρτων σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος.
4.4 Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος
4.4.1

Σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος που επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον θα πρέπει:
α) Ο φορέας του έργου να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, και την Ειδική
Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ (Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας), καθώς
και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας.
β) Ο φορέας του έργου να λαμβάνει άμεσα τα μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων,
γ) Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος να υποδεικνύουν στον φορέα του έργου την λήψη όλων των
κατάλληλων συμπληρωματικών μέτρων, που θεωρούνται αναγκαία για τον περιορισμό των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων.

4.4.2

Ο φορέας του έργου οφείλει να καταρτίσει αναλυτικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού σε
εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Το σχέδιο να ενεργοποιείται άμεσα σε περίπτωση
γεγονότων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και θα περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστον:
 Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς.
Για θέματα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα και οι
προφυλάξεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και σύμφωνα με τις υποδείξεις της
αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Η εγκατάσταση να χωριστεί σε ζώνες επικινδυνότητας πιθανής εμφάνισης πυρκαγιάς και να
ληφθούν ανάλογα μέτρα.
Να τοποθετηθούν πυροσβεστήρες ή πυροσβεστικοί κρουνοί σε καίρια σημεία της μονάδας.
Να υπάρχει κατάλληλη σήμανση των εξόδων κινδύνου, των οδών διαφυγής και του χώρου φύλαξης
του υλικού πυρόσβεσης.
 Μέτρα αντιμετώπισης σε περίπτωση διαρροής βιοαερίου.
Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για το ενδεχόμενο ανάγκης απομόνωσης του σταθμού
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(Σύστημα ηλεκτρικής απομόνωσης – παρακαμπτήριοι αγωγοί για καύση βιοαερίου στον πυρσό κτλ.).
Ειδικότερα να υπάρχουν κατάλληλα συστήματα ανίχνευσης και αναγγελίας διαρροών/ διαφυγών
αερίων και εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς και κατάλληλα συστήματα ειδοποίησης (alarm) σε
περίπτωση εμφάνισης λειτουργικών προβλημάτων.
 Στο χώρο του έργου να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών
και απορροφητικά υλικά για τυχόν διαρροές.
 Μέτρα αντιμετώπισης σε περίπτωση μη κανονικών συνθηκών λειτουργίας των επιμέρους
εγκαταστάσεων του έργου.
4.4.3

Να υπάρχει επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων
ατυχημάτων.

4.4.4

Να λαμβάνονται γενικά όλα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισης
δυσλειτουργιών στο πλαίσιο του Κανονισμού λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης, ώστε να
αποφεύγεται η δημιουργία οχλήσεων στους περιοίκους και το περιβάλλον. Η εποπτεία του όλου
συστήματος πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να αυξηθεί η αμεσότητα επέμβασης με κατάλληλη οργάνωση και
επάρκεια προσωπικού και μέσων.

4.4.5

Σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών και για εύλογο χρόνο μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργικής
ομαλότητας της εγκατάστασης αναστέλλονται οι περιορισμοί σε υπερβάσεις των ορίων εκροής.

4.4.6

Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών εκπομπής τυχόν αερίων ρύπων ή εκροής ρυπαντικών
φορτίων, βλάβης, αστοχίας ή εκδήλωσης έκτακτου περιστατικού, ο υπεύθυνος της εγκατάστασης
υποχρεούται να προβεί στις άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να θεραπεύσει ή να περιορίσει το
πρόβλημα, ή ακόμη και να διακόψει τη λειτουργία τμήματος των έργων έως ότου αντιμετωπισθεί το
πρόβλημα εφόσον τούτο είναι εφικτό, ενημερώνοντας σχετικά τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Υγείας, της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
και της Περιφέρειας.

4.4.7

Σε περιπτώσεις διαπίστωσης δυσλειτουργίας ενός αντλιοστασίου θα πρέπει να γίνει ανασχεδιασμός του
καθώς και του δικτύου ανάντη και κατάντη με στόχο να ελαχιστοποιείται το ποσό των τυχόν
υπερχειλίσεων σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, να βελτιστοποιείται ο τρόπος διάθεσης των
υπερχειλίσεων αυτών και να αντιμετωπίζονται με επάρκεια τα θέματα ηχορρύπανσης και δημιουργίας/
διάχυσης τυχόν οσμών.

4.5 Πρόγραμμα παρακολούθησης και εκθέσεις
4.5.1

Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων εκροών να κατασκευασθεί διάταξη
δειγματοληψίας στην έξοδο από το ΚΕΛ από όπου να γίνεται συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας
των επεξεργασμένων εκροών με χημικές αναλύσεις.
Οι παρακολουθούμενες παράμετροι και η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων των
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων προκύπτει βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως αυτή καθορίζεται
στην ΚΥΑ 5673/400/1997 και στην ΚΥΑ 145116/2011, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Επιπλέον ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τα όρια εκροής (πλην των μικροβιολογικών παραμέτρων) να
γίνεται με λήψη σύνθετου ημερήσιου δείγματος με τη βοήθεια κατάλληλου δειγματολήπτη
εγκατεστημένου σε κατάλληλο σημείο εξόδου των λυμάτων πριν από την απολύμανση. Ο
δειγματολήπτης θα έχει τη δυνατότητα λήψης δειγμάτων σε αναλογία με τη παροχή και διατήρησής τους
σε χαμηλή θερμοκρασία μέσω ψύξης.

4.5.2

Επιπλέον για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων εκροών, τα οποία οδηγούνται στη
θάλασσα, να υπάρχει:
i. Φρεάτιο δειγματοληψίας πριν από την είσοδό τους στον υποθαλάσσιο αγωγό.
ii. Σημαδούρα στο σημείο εξόδου του αγωγού, ώστε να γίνεται έλεγχος της περιεκτικότητας του νερού
σε κολοβακτηριοειδή, γύρω από το σημείο εξόδου στη θάλασσα και να διαπιστώνεται η τήρηση του
ορίου των 250/100 ml.
iii. Έλεγχος της ποιότητας των νερών στις γειτονικές ακτές κολύμβησης, σύμφωνα με την κείμενη
Νομοθεσία.
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4.5.3

Να γίνεται συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου αποδέκτη στην περιοχή εκβολής
(μία φορά τον μήνα κατά την κολυμβητική περίοδο (Μάιο – Οκτώβριο) που θα περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων τις εξής παραμέτρους: φυσικοχημικές (αλατότητα, θολότητα, διαλυμένο οξυγόνο, θερμοκρασία,
pH), μικροβιολογικές (ολικά κολοβακτηριοειδή, E-coli), θρεπτικά συστατικά (αμμωνιακά, νιτρικά).

4.5.4

Ο φορέας του έργου οφείλει να υποβάλλει εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους στην Δ/νση Υδάτων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εκθέσεις όπου:
i. Θα καταγράφονται οι μηνιαίες ποσότητες των επεξεργασμένων λυμάτων που
επαναχρησιμοποιήθηκαν.
ii. Θα αξιολογείται η πρόοδος ως προς την επίτευξη του στόχου της επαναχρησιμοποίησης
(αξιολόγηση των δράσεων του φορέα του έργου).
iii. Θα τίθενται στόχοι για την επόμενη χρονιά με περιγραφή μέτρων και δράσεων του φορέα του
έργου για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Επιπλέον θα αποστέλλει τα αποτελέσματα όλων των αναλύσεων (επεξεργασμένων λυμάτων και
θαλάσσιου αποδέκτη), τα τυχόν συμβάντα κατά την λειτουργία του έργου και οι επανορθωτικές
ενέργειες που έγιναν.

4.5.5

Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να καταχωρεί τα τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα
της εγκατάστασης στην Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της χώρας,
η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr,) στην
υποενότητα ‘’Υδάτινο Περιβάλλον - Διαχείριση Λυμάτων’’.
Η καταχώρηση των στοιχείων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την υπ.αριθ, 421/ 30- 3-2012 Εγκύκλιο
της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΑΔΑ: Β4Β70-ΩΓΚ) και πρέπει να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
και να ολοκληρώνεται οπωσδήποτε στα τέλη κάθε έτους, ώστε να είναι εφικτή η σύνταξη και η έγκαιρη
αποστολή στην Ε.Ε. των προβλεπόμενων εκθέσεων εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στη χώρα μας
(συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων και της ιλύος).
Πέρα των ανωτέρω που αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφοράς, θα καταγράφονται και θα
αποστέλλονται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) όσα πρόσθετα στοιχεία καθορίζονται από την
Ε.Γ.Υ. μέσω άλλων σχετικών Εγκυκλίων.
Όλες οι εργαστηριακές μετρήσεις της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων να υποβάλλονται μια
φορά το έτος για ενημέρωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας και Περιβάλλοντος της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας.

4.5.6

Ο φορέας του έργου οφείλει να προβεί σε ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β’), όπως ισχύει.
Επιπλέον οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο ΗΜΑ την Έκθεση Αποβλήτων κάθε έτους, μέχρι το
τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθ. 2 παρ. (δδ) και στο άρθ. 8
της προαναφερόμενης ΚΥΑ.

4.5.7

Για την παρακολούθηση τυχόν εισροών θαλασσινού νερού στο δίκτυο ακαθάρτων να τοποθετηθεί στα
φρεάτια των αντλιοστασίων διάταξη αυτόματης μέτρησης της αγωγιμότητας των προς επεξεργασία
λυμάτων.

4.5.8

Κατά τη λειτουργία των έργων αξιοποίησης του βιοαερίου θα πρέπει:
α) Να υπάρχει υπεύθυνος ανά βάρδια, για την καλή λειτουργία των καυστήρων, τον έλεγχο τήρησης των
ορίων και την ρύθμιση της καύσης για τις κατά το δυνατόν μικρότερες εκπομπές ΝΟx. Στις
αρμοδιότητες του υπευθύνου περιλαμβάνεται και ο έλεγχος/ πρόληψη ενδεχόμενης δυσοσμίας,
λόγω μη αποτελεσματικής κατακράτησης ή καύσης των περιεχομένων στο βιοαέριο δύσοσμων
ουσιών.
Β) Να εξασφαλίζονται κατάλληλες και ελεγχόμενες συνθήκες καύσης. Εάν όμως κατά τη λειτουργία της
εγκατάστασης διαπιστωθούν προβλήματα ως προς την εκπομπή αερίων ρύπων θα επιβληθούν
πρόσθετα μέτρα.
β) Να καταρτιστεί και να εφαρμοστεί πρόγραμμα ελέγχου των διαρροών βιοαερίου, καθώς και ελέγχου
καλής κατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Για να είναι δυνατός ο έλεγχος της καλής λειτουργίας των μηχανών συμπαραγωγής να γίνονται σε
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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 πέντε (5)
τουλάχιστον χρόνια.
γ) Οι μετρήσεις της ποιότητας της ατμόσφαιρας στο χώρο του έργου να γίνονται με ειδική φορητή
συσκευή ανίχνευσης – μέτρησης βιοαερίου. Οι παράμετροι που πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον
μία φορά τον μήνα είναι: NOx, O2, σωματίδια (καπνός), καθώς και η θερμοκρασία και παροχή των
καυσαερίων, ενώ κατά την ημέρα διεξαγωγής των μετρήσεων απαιτείται και ανάλυση του
εισερχομένου προς καύση βιοαερίου ως προς CH4, CO, CO2, H2, N2 και H2S.
δ) Να λειτουργεί μονάδα ελέγχου και καταγραφής των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων του
βιοαερίου, που θα καταγράφει:
 παροχή
 περιεκτικότητα σε οξυγόνο
 περιεκτικότητα σε μεθάνιο
 θερμογόνο δύναμη
 θερμοκρασία
ε) Κατά την διεξαγωγή των δειγματοληψιών και μετρήσεων να εφαρμόζονται πρότυπες μέθοδοι του
ΕΛΟΤ, ή ελλείψει αυτών δόκιμες μέθοδοι βιομηχανικών μετρήσεων. Η δειγματοληψία/ μέτρηση να
πραγματοποιείται στο ίδιο σημείο της καπνοδόχου για όλες τις ελεγχόμενες παραμέτρους.
στ) Τα αποτελέσματα των μετρήσεων/ αναλύσεων, καθώς και η αντίστοιχη παραχθείσα ενέργεια, πρέπει
να καταχωρούνται σε σχετικό ημερολόγιο, το οποίο να είναι διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο από τις
αρμόδιες υπηρεσίες. Τα αποτελέσματα αυτά να κοινοποιούνται επίσης, εντός ενός (1) μηνός από την
εκάστοτε ημερομηνία μέτρησης, στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ και της οικείας Περιφέρειας. Στο
ίδιο ημερολόγιο πρέπει να καταγράφονται και οι μετρήσεις των εκπομπών καπνού.
4.5.9

Για τη παρακολούθηση της στάθμης θορύβου στα όρια του οικοπέδου του ΚΕΛ και των αντλιοστασίων
του δικτύου αποχέτευσης θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία μέτρηση το μήνα και τα αποτελέσματα
που θα προκύπτουν να καταχωρούνται σε σχετικό ημερολόγιο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε κάθε
έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

4.6 Λοιπές απαιτήσεις
4.6.1

Η διαχείριση και η διάθεση των κάθε φύσης αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση
(π.χ. υλικά συσκευασίας, λιπαντικών ελαίων, ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, κλπ.) να γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας [σχ. Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α’), Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ
64 Α’), Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α’), Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α’), ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625 Β’),
κλπ, όπως εκάστοτε ισχύουν] και να παραδίδονται σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης
(ΣΕΔ).

4.6.2

Αν κατά τη λειτουργία της μονάδας προκύψουν τοξικά ή επικίνδυνα απόβλητα (παρά την απαγόρευση
χρήσης επικινδύνων ουσιών), να τηρούνται για τη διαχείριση τους οι διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725/2006
(ΦΕΚ 383 Β’), της ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β’) και της ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β’).

4.6.3

Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί εκ μέρους του φορέα του έργου στη σύνδεση οποιασδήποτε παραγωγικής
μονάδας/ βιομηχανίας με το αποχετευτικό δίκτυο, ώστε να αποφευχθεί η είσοδος ουσιών που θα
δημιουργήσουν λειτουργικό πρόβλημα στην εγκατάσταση. Η σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης θα
πραγματοποιείται υπό τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης.
Η ενδεχόμενη συνεπεξεργασία υγρών αποβλήτων παραγωγικών μονάδων με τα αστικά λύματα θα
μπορεί να γίνει αποδεκτή, εφόσον α) τα απόβλητα των παραγωγικών μονάδων έχουν υποστεί
κατάλληλη προεπεξεργασία και β) η ποιοτική σύσταση των αποβλήτων αυτών δε διαφέρει αισθητά από
τον μέσο όρο της σύστασης των αστικών λυμάτων. Οι προϋποθέσεις διοχέτευσης βιομηχανικών
αποβλήτων σε δίκτυα αποχέτευσης αναφέρονται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ 5673/400/1997.
Να υπάρχει συνεχής επαφή του φορέα του έργου με τις παραγωγικές μονάδες εφόσον επιτραπεί η
σύνδεσή τους με το αποχετευτικό δίκτυο, καθώς και παρακολούθηση της ποιότητας των εισερχομένων
υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο.
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4.6.4

Για τη σωστή λειτουργία της μονάδας απαιτούνται τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι, επίβλεψη χειρισμών
από επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και μόνιμη απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού
για τη λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης.
Ο φορέας του έργου είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη και απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού και
προμήθεια μέσων για την παρακολούθηση της λειτουργίας, τη συντήρηση και τον έλεγχο της απόδοσης
του έργου, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.
Η υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης να γίνεται όπως
προβλέπεται από το Π.Δ. 274/1997.

4.6.5

Να οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του ΚΕΛ τα στοιχεία του οποίου να κοινοποιηθούν στην αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή (ΔΙΠΑ/ ΥΠΕΝ) και στο Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας του ΥΠΕΝ, καθώς και
στην Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

4.6.6

Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου να είναι υπεύθυνος για:
1. Την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της μονάδας.
2. Την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζόμενους.
3. Τον τακτικό έλεγχο και την συντήρηση του η/μ εξοπλισμού.
4. Την τήρηση αρχείου με εργαστηριακές αναλύσεις για όλα τα στάδια λειτουργίας της μονάδας και
προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων και του αποδέκτη.
5. Την εξασφάλιση εξοπλισμού προστασίας έναντι συγκεκριμένων κινδύνων.

4.6.7

Ο αρμόδιος φορέας του έργου οφείλει να ειδοποιεί άμεσα τις αρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας
Περιφέρειας σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση στον αποδέκτη των λυμάτων. Εφόσον το
επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε δυσλειτουργία της μονάδας, ο φορέας του έργου να γνωστοποιεί στις
Υπηρεσίες αυτές τα επανορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
για την ολοκλήρωση τους.
Τα μέτρα αυτά και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους να εγκρίνονται με Απόφαση του οικείου
Περιφερειάρχη, εφόσον η διάρκεια ολοκλήρωσής τους υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η τήρηση των μέτρων
και του χρονοδιαγράμματος είναι ευθύνη του φορέα του έργου, που συντάσσει και σχετική έκθεση μετά
την ολοκλήρωση των μέτρων. Οι σχετικές εκθέσεις κρατούνται στο αρχείο της εγκατάστασης και
αποτελούν, μαζί με όλα τα άλλα στοιχεία, το ιστορικό λειτουργίας της. Το αρχείο αυτό να είναι στη
διάθεση των συναρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς και των Δ/νσεων των συναρμόδιων
Υπουργείων.

4.7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΜΠΕ
Ισχύουν οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στο φάκελο ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα
ΑΕΠΟ, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους.
Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους
περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν τον φορέα του έργου ή της
δραστηριότητας.
5. ΧΡΟΝΙΚΟ ΛΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ − ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
1. Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας ΑΕΠΟ ισχύουν για δέκα (10) έτη από την έκδοσή της και με την
προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια.
2. Ο φορέας του έργου, παρά το γεγονός ότι εμπίπτει στις μεταβατικές διατάξεις της Κ.Υ.Α. οικ.
1915/2.2.2018 (Β’ 304), οφείλει εντός εξαμήνου από την έκδοση της παρούσας απόφασης να υποβάλει
στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ φάκελο στοιχείων για την προσαρμογή στις απαιτήσεις της ΚΥΑ που αφορούν στις
αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους
σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών που σχετίζονται με το έργο.
3. Ο φορέας του έργου, εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ, και εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση
λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει με αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή,
προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011 και στο άρθρο 6 της ΚΥΑ
167563/2013.
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4.

5.

6.

7.

Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή
τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή
τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση της δραστηριότητας, όπως αυτή
περιγράφεται στις περιβαλλοντικές μελέτες και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ
απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας τροποποίησης της παρούσας, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 7 της ΚΥΑ 167563/2013 (ΦΕΚ 964 Β’).
Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον κατά την κατασκευή ή λειτουργία
του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του έργου σε συμμόρφωση με την ΑΕΠΟ του έργου και
σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται αυτής, ο φορέας του έργου δύναται, πριν από την έναρξη
της κατασκευής, να υποβάλλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 7 του Ν.4014/2011 και το άρθρο 8 της ΚΥΑ 167563/2013.
Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά
προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν
είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ, καθώς και τις προγενέστερες αυτής περιβαλλοντικές
μελέτες, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως
προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων
και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν.
4014/2011.
Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής ο φορέας του έργου οφείλει να ενημερώσει τις αρμόδιες
αρχές περιβαλλοντικής επιθεώρησης για την ημερομηνία έναρξης των εργασιών.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΛΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η παρούσα ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας
και υγιεινής του προσωπικού, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου
υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου
και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες
ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών.
2. Η παρούσα ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές
διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.
3. Η παρούσα ΑΕΠΟ δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση να εφοδιαστούν με άδεια
από άλλη Δημόσια Αρχή εάν αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.
7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ
1. Η παρούσα ΑΕΠΟ και η ΜΠΕ που τη συνοδεύει 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 (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής
στοιχείων κλπ.), 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.
 Να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.
 Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.
 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).
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4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή
παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου 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, σε περίπτωση που το τελευταίο προκαλεί ζημιά ή άμεση απειλή ζημίας στο
περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη η
οποία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190 Α’).

8. ΛΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ
Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό
διαδικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α
του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’), καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β’).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ

