Διεύθυνση Ποιότητας
Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας
Βιομηχανικών Αποβλήτων & Λυμάτων
Πληροφορίες: 210-214 4739

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1.

Σχέδιο κατόψεως του ακινήτου στο οποίο να φαίνεται η θέση της εγκατάστασης

επεξεργασίας των απονέρων του πλυντηρίου και με τρία διαφορετικά χρώματα να
φαίνονται τα δίκτυα οικιακών λυμάτων (από τα WC κλπ), υγρών βιομηχανικών αποβλήτων
και ομβρίων. Τα δίκτυα λυμάτων και αποβλήτων πρέπει να είναι διαχωρισμένα μέχρι τη
ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου και να καταλήγουν στο φρεάτιο δειγματοληψίας. Στο
σχέδιο αυτό πρέπει να φαίνονται και οι αποδέκτες των δικτύων (οικιακών λυμάτων – υγρών
βιομηχανικών αποβλήτων – ομβρίων).
2.

Σχέδιο (τομής και κάτοψης) της εγκατάστασης επεξεργασίας των απονέρων του

πλυντηρίου η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον σύστημα βοβροροσυλλέκτηελαιοσυλλέκτη.
3.

Σχέδιο φρεατίου δειγματοληψίας των απονέρων του πλυντηρίου (τομή και κάτοψη)

το οποίο πρέπει να κατασκευασθεί μετά τη εγκατάσταση επεξεργασίας (λεπτομέρειες για
τον σχεδιασμό και την κατασκευή του φρεατίου δειγματοληψίας περιγράφονται στις
αντίστοιχες οδηγίες).
4.

Τεχνική Έκθεση στην οποία θα αναφέρονται:

α) τα στοιχεία της επιχείρησης, η διεύθυνση της επιχείρησης, η θέση της επιχείρησης στο
ακίνητο, η δραστηριότητα της επιχείρησης καθώς και συνοπτική περιγραφή της
διαδικασίας,
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β) η ποσότητα των απονέρων που θα αποχετεύεται το 24ωρο, η προέλευση και η κατάληξή
τους, ο πιθανός αριθμός αυτοκινήτων που θα πλένονται και το είδος των αυτοκινήτων
(επιβατηγά - φορτηγά - λεωφορεία),
γ) η συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας των απονέρων του πλυντηρίου,
δ) η προβλεπόμενη: i) διαχείριση της ιλύς πού προέρχεται από τον βορβοροσυλλέκτη, ii)
διαχείριση των ορυκτελαίων πού θα συσσωρεύονται στον ελαιοσυλλέκτη, iii) διαχείριση
των ορυκτελαίων πού θα προέρχονται από την αλλαγή ορυκτελαίων των αυτοκίνητων (όταν
λειτουργεί και σαν λιπαντήριο αυτοκινήτων).

Τα ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν σε τρεις σειρές.
5.

Βεβαίωση για το νόμιμο ή τη δυνατότητα σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο

αποχέτευσης από την Διεύθυνση Δικτύου Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ (για τις συνδέσεις πριν το
1980) ή από τον οικείο Δήμο (για τις συνδέσεις μετά το 1980).
6.

Υπεύθυνη δήλωση του εκμεταλλευτή ή ιδιοκτήτη του πλυντηρίου για τον τρόπο

υδροδότησης του πλυντηρίου (αποκλειστικά από την ΕΥΔΑΠ, ή/και από πηγάδι, γεώτρηση
κτλ.) καθώς στοιχεία παροχής της ύδρευσης.
7.

Ένα τοπογραφικό υπόβαθρο της ευρύτερης περιοχής σε ακτίνα 150μ στο οποίο θα

αναφέρονται οι ονομασίες των οδών και θα γίνεται επισήμανση της επιχείρησης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
-

Όταν το πλυντήριο αυτοκινήτων διαθέτει ελεύθερους υπαίθριους χώρους, θα πρέπει τα
όμβρια που θα συλλέγονται να αποχετεύονται στο ρείθρο του πεζοδρομίου ή σε
αγωγό ομβρίων.

-

Πριν ο αμμοβενζινολιποσυλλέκτης καλυφθεί θα πρέπει να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία μας
για τον έλεγχος των εσωτερικών διαστάσεων του.
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