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ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για το έργο «Κατασκευή & Λειτουργία του 
κεντρικού Χ.Υ.Τ.Α / Χ.Υ.Τ.Υ. νήσου Ικαρίας» και την βελτίωση της οδού πρόσβασης, στην θέση 
«Πλαγιά/Κοσσοικιώτικη Πλαγιά» της ∆.Ε. Αγίου Κηρύκου του ∆ήµου Ικαρίας της Π.Ε. Ικαρίας 
Νοµού Σάµου. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τον Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α΄/18-10-1986), 
όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 
97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα 
υδατορέµατα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91 Α΄/25-4-2002) και ισχύει σήµερα. 

2. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκη-
σης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010). 

3. Τον Νόµο 2939/01 «Συσκευασίες & Εναλλακτική ∆ιαχείριση των συσκευασιών & άλλων 
προιόντων κτλ» (ΦΕΚ 179 Α΄/06-08-2001), όπως ισχύει σήµερα. 

4. Το Π.∆. υπ’ αρ. 137 «Οργανισµός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230 Α΄/27-12-
2010). 

5. Την ΚΥΑ 25535/3281 «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραµµατέα της Περι-
φέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α΄ 
κατηγορίας σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ «Κατάταξη δηµόσιων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.λ.π. » (Β΄ 1022)» (ΦΕΚ 1463 
Β΄/20-11-2002) όπως ισχύει σήµερα. 

6.  Την ΚΥΑ 15393/2332/2002 «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες» (ΦΕΚ 1022 Β΄/5-8-2002), όπως ισχύει σήµερα. 

7.  Την ΚΥΑ 13727/724/2003: «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτε-
χνικών δραστηριοτήτων µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά δια-
τάγµατα» (ΦΕΚ 1087 Β΄/5-8-2003), όπως ισχύει σήµερα. 

8.  Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης 
και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)» (ΦΕΚ 332 
Β΄/20-03-2003), όπως ισχύει σήµερα. 

9.  Την ΚΥΑ 50910/2727/03 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Ε-
θνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» (ΦΕΚ 1909 Β΄/22-12-2003), όπως ι-
σχύει σήµερα. 

10. Την ΚΥΑ οικ. 114218/31-10-97 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµ-
µάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» (ΦΕΚ 1016 Β΄/97), όπως ισχύει σήµερα. 

11.  Την ΚΥΑ 29407/3508/2002 «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων» 
(ΦΕΚ 1572 Β΄/16-12-2002). 

12. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε 103 «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση 
των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» (ΦΕΚ 1312 Β΄/24-
08-2010), όπως ισχύει σήµερα. 

 

                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

                                          Υπαγωγή στην Οδηγία IPPC 

Σάµος 28-07-2011  

Αρ. πρ. 7154/1364/2011  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙ-
ΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ∆ΡΟΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ 

ΠΡΟΣ: ∆ήµο Ικαρίας 

          833 00 – Αγ. Κήρυκος Ικαρίας 

Ταχ. ∆/νση: ∆ερβενακίων 

Τηλ.: 22733-50450 

Πληροφορίες.: Παράσχος Β. 

ΚΟΙΝ: Πίνακας Κοινοποιήσεων  
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13.  Την ΚΥΑ οικ.145116 «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµο-
ποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354 Β΄/08-03-
2011). 

14.  Την Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1996 σχετικά µε την ολο-
κληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΙPPC)» ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΡΙΘ. L 257 
της 10/10/1996. 

15.  Την απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου µε αρ. 325 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων 
στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 763 Β΄/06-05-2011). 

16.  Την υπ’ αρ. πρ. 44410/1294/ΑΦ 6.1.5.3γ Φ. 1639/03-12-2007 θετική γνωµοδότηση της 
∆ΙΠΕΧΩ/ Τµ. Περ/κου & Χωρ/κου Σχεδιασµού της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, σχετικά µε την 
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) του εν λόγω έργου.  

17.  Το υπ’ αρ. πρ. 29177/2334/ΑΦ 6.1.5.4β/Φ 620 ΜΠΕ/07-09-2010 διαβιβαστικό έγγραφο 
της ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. Π.Β.Α. σχετικά µε την γνωµοδότηση του Ν.Σ. Σάµου και τις απόψεις της υ-
πηρεσίας µας, για το εν λόγω έργο. 

18. Την υπ’ αρ. 135/03-11-2010 (Θέµα 2ο/Πρακτικό Νο 9/2010) κατά πλειοψηφία θετική γνω-
µοδότηση (απόφαση) του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Σάµου, καθώς και την γνωµοδότηση 
της υπηρεσίας µας, στο (16) σχετ. έγγραφο. 

19. Την υπ’ αρ. πρ. 643 & 1283/17-12-2007 «Πράξη Χαρακτηρισµού του άρθρου 14 του Ν. 
998/79», καθώς και το 625/15-04-2010 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Ν. Σάµου. 

20.  Το υπ’ αρ. πρ. 12589/15-11-2007 καθώς & το υπ’ αρ. πρ. 3092/31-03-2010 έγγραφο της 
ΚΑ΄Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων. 

21. Το υπ’ αρ. πρ. 2934/08-11-2007, το υπ’ αρ. πρ. 978/07-09-2007 καθώς και το υπ’ αρ. 
πρ.3717/27-11-2009 έγγραφο της 3ης Ε.Β.Α.  

22.  Το υπ’ αρ. πρ. 341/25-07-2008 καθώς και το υπ’ αρ. πρ. 2750/13-11-2009 έγγραφο της 
Υ.Ν.Μ. και Τ.Ε. Β. Αιγαίου.\ 

23.  Το υπ’ αρ. πρ. 49/23-11-2009 έγγραφο του Γρ. Υδάτων Σάµου της ∆/νσης Υδάτων Π.Β.Α. 
24. Την υπ’ αρ. πρ. 2002/07-04-2006 (ορθή επανάληψη) Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Π.Β.Α., 

για έγκριση επικαιροποίησης ΠΕΣ∆Α Περιφέρειας Β. Αιγαίου.  
25. Το υπ’ αρ. πρ. 2523/265/Α.Φ. 6.1.16.1/24-03-2011 διαβιβαστικό έγγραφο του Τµ. Πε-

ριβ/κού & Χωρ. Σχεδ. Βορ. Αιγαίου της ∆/νσης Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδ. Βορ. Αιγαίου της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου. 

 
α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 
την Έγκριση των ακόλουθων Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) και περιορισµών, η εφαρµογή 
των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου & βαρύνει τον φο-
ρέα εκτέλεσης & λειτουργίας του:  
[«Κατασκευή & Λειτουργία του κεντρικού Χ.Υ.Τ.Α/Χ.Υ.Τ.Υ. νήσου Ικαρίας» και την βελτίωση 
της οδού πρόσβασης, στην θέση «Πλαγιά/Κοσσοικιώτικη Πλαγιά» της ∆.Ε. Αγίου Κηρύκου του 
∆ήµου Ικαρίας της Π.Ε. Ικαρίας Νοµού Σάµου.]  
 
Α) Είδος, θέση και µέγεθος δραστηριότητας 
Το έργο στο σύνολο του αφορά στην διαµόρφωση έργων ΧΥΤΑ (Χώρου Υγειονοµικής Ταφής 
Απορριµµάτων) / ΧΥΤΥ (Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων) καθώς και στην βελτίωση 
της εξωτερικής οδού πρόσβασης, στην θέση «Πλαγιά/Κοσσοικιώτικη Πλαγιά» της ∆.Ε. Αγίου 
Κηρύκου του ∆. Ικαρίας της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας (∆ήµου Ικαρίας) Νοµού Σάµου.  
Η θέση του έργου βρίσκεται στο Νότιο τµήµα της νήσου Ικαρίας, στο όριο µεταξύ των ∆ηµοτι-
κών Ενοτήτων (τέως ∆ήµων) Αγίου Κηρύκου & Ευδήλου και οριακά εντός των ορίων ∆.Ε. Αγ. 
Κηρύκου, µεταξύ δε των οικισµών Πλαγιάς & Έξω Πλαγιάς. 
 
Α1) ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ 
Τα έργα διαµόρφωσης του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ Ικαρίας (όπως αυτά προέκυψαν από την Τεχνική Προ-
µελέτη Σχεδιασµού), είναι συνοπτικά τα ακόλουθα: 

� ∆ιαµόρφωση λεκάνης υποδοχής απορριµµάτων. 
� Στεγανοποίηση της επιφάνειας της απορριµµατικής λεκάνης. 
� Κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου συλλογής των στραγγισµάτων στον πυθµένα και 

στα πρανή του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ. 
� Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας των συλλεγόµενων στραγγισµάτων. 
� Σύστηµα συλλογής & διάθεσης του παραγόµενου βιοαερίου. 
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� Κατασκευή των απαιτούµενων κτιριακών εγκαταστάσεων & έργων υποδοµής (φυλάκιο 
ελέγχου, γεφυροπλάστιγγα, κτίριο διοίκησης, κτίριο συνεργείου, κτίριο µονάδας τεµαχι-
σµού ελαστικών κλπ).  

� Κατασκευή εσωτερικού µόνιµου δικτύου οδοποιίας για την εξυπηρέτηση του έργου. 
� ∆ηµιουργία αντιπυρικής ζώνης πλάτους 10 µ. και λοιπών µέτρων αντιπυρικής προστασί-

ας. 
� Περίφραξη του χώρου και πύλες εισόδου. 
� Αποστράγγιση των οµβρίων που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή. 
� ∆ενδροφύτευση, όπου απαιτείται για τοπική προκάλυψη και αποµόνωση του χώρου. 
� Έργα ελέγχου & παρακολούθησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 
Εξυπηρετούµενος πληθυσµός : 8.979 κάτοικοι (έτος 2009) 

  10.863 κάτοικοι (έτος στόχος 2029)  
Το σύνολο του πληθυσµού αποτελείται από τους κατοίκους των τέως ∆ήµων Αγίου Κηρύκου, 
Ευδήλου & Ραχών (σηµερινών ∆ηµοτικών Ενοτήτων) που αποτελούν τον νυν ∆ήµο Ικαρίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας, δηλαδή το σύνολο του πληθυσµού ολόκληρου του νησιού 
της Ικαρίας. 
Συνολική ελάχιστη χωρητικότητα (εκτίµηση 100.000 m3) 
Εκτιµώµενος χρόνος ζωής: 20 έτη  
Συνολικά εκτιµώµενη παραγόµενη ποσότητα απορριµµάτων: 70.000 tn (20 έτη)  
 
A2) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ 
Η εν λόγω εξωτερική οδός πρόσβασης θα εξυπηρετεί τις µετακινήσεις προς/από τον ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ 
Ικαρίας, ενώ θα εξυπηρετεί µετακινήσεις προς/από τον οικισµό Έξω Πλαγιά, που σήµερα εξυ-
πηρετείται από την υφιστάµενη αγροτική οδό (χωµάτινο δρόµο). 
 
- Το συνολικό µήκος του δρόµου θα ανέρχεται σε 2.889 µ.  
- Θα διαµορφωθούν τρεις (3) ισόπεδοι κόµβοι: 
1. Στην διασταύρωση µε την επαρχιακή οδό Ευδήλου – Αγ. Κηρύκου µε την εξωτερική οδό 
πρόσβασης στον ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ (τρισκελής). 
2. Στην συµβολή της εξωτερικής οδού πρόσβασης µε την εσωτερική οδό του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ (τρι-
σκελής). 
3. Στην συµβολή της εξωτερικής οδού πρόσβασης µε την δευτερεύουσα εσωτερική οδό πρό-
σβασης στον ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ (προς τις υφιστάµενες ιδιοκτησίες) (τρισκελής). 
 
Β) Ειδικές οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύµφω-
να µε τις ισχύουσες διατάξεις 

B1) Για τις οριακές (κατευθυντήριες) τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας να τηρούνται όσα 
ορίζονται στις ακόλουθες διατάξεις:  

B.1.1) Π.∆. 1180/81 «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και 
λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης µηχανολογικών εγκαταστάσεων και 
αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει» (ΦΕΚ 293 Α΄/06-10-
1981), όπως ισχύει σήµερα.  

B.1.2) Για τον θόρυβο που εκπέµπεται από τον εξοπλισµό κατασκευής του έργου, ισχύουν τα 
προβλεπόµενα στην Υ.Α. 37393/2028/2003 «Μέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου στο 
περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» (ΦΕΚ 1418 Β΄/01-10-
2003) όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. Η.Π. 9272/471/07 (ΦΕΚ 286 Β΄/02-03-2007). 

Ακόµη κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου θα πρέπει να τηρούνται: 

- Υ.Α. Α5/2375/78 (ΦΕΚ 689 Β/18-8-78) «Περί της χρήσεως κατασιγασµένων αερο-
σφυρών» 

- Υ.Α. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570 Β/9-9-86) «Προσδιορισµός της ηχητικής εκποµπής 
µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 
79/113/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ» 

- Υ.Α. 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751 Β/18-8-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιµή 
στάθµης θορύβου µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των µηχα-
νοκίνητων αεροσυµπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 
συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών 
θραύσης σκυροδέµατος και αεροσφυρών» όπως έχει συµπληρωθεί από την ΥΑ 
10399/91 (ΦΕΚ 359 Β/91). 
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- Υ.Α. 765/91 (ΦΕΚ 81 Β/21-2-91) «Καθορισµός των οριακών τιµών στάθµης θορύβου 
των υδραυλικών πτύων, των πτύων µε καλώδια των προωθητικών γαιών, των φορ-
τωτών και των φορτωτων-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί µε την ΚΥΑ 
11481/523/97 (ΦΕΚ 295 Β΄/97). 

Β.1.3) Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011 «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» (ΦΕΚ 488 
Β΄/30-3-2011), όπως ισχύει σήµερα. 

Β.1.4) ΠΥΣ 11/14-2-1997 «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από το 
όζον» (ΦΕΚ 19 Α΄), όπως ισχύει σήµερα. 

 

Β.2) Για τα υγρά απόβλητα να τηρηθούν τα όρια διάθεσης που αναφέρονται στις οικείες 
Αποφάσεις και πάντως να µην ξεπερνούν τα αναφερόµενα όρια στην ΚΥΑ 
5673/400/5.3.1997 (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ), όπως ισχύει σήµερα. Να τηρούνται τα 
προβλεπόµενα στην Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1 β/221/65 «περί διαθέσεως λυµάτων και 
βιοµηχανικών αποβλήτων», όπως ισχύει σήµερα. ∆εν επιτρέπεται καµία διάθεση υγρών 
αποβλήτων λυµάτων σε υδάτινο αποδέκτη της περιοχής, χωρίς προηγούµενη έγκριση. 

 
Β3) Στερεά απόβλητα: 

� Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και 
άλλων προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179 Α΄/06-08-2001) όπως ι-
σχύει σήµερα. 

� Π.∆. 109 «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστι-
κών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική τους διαχείριση» (ΦΕΚ 75 Α΄/5-3-
2004), όπως ισχύει σήµερα. 

� Π.∆. 117 «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων 
στο τέλος του κύκλου ζωή τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συµβουλί-
ου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000.» (ΦΕΚ 82 Α΄/5-3-2004), όπως ισχύει σήµερα.  

� ΚΥΑ 50910/2727/03 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνι-
κός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» (ΦΕΚ 1909 Β΄/22-12-2003), όπως ι-
σχύει σήµερα. 

� ΚΥΑ 36259/1757/Ε 103 «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση 
των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» (ΦΕΚ 1312 
Β΄/24-08-2010), όπως ισχύει σήµερα. 

 
Β4) ∆ιαχείριση-Μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων: 

� ΚΥΑ ΗΠ 13588/725 «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων απο-
βλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα 
απόβλητα» του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 
19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίν-
δυνων αποβλήτων» (Β΄ 604)» (Φ.Ε.Κ. 383 Β΄/28-3-2006), όπως ισχύει σήµερα. 

� Υ.Α. οικ. 47368/2522 «Τροποποίηση του π.δ 104/99 (113/Α) σε συµµόρφωση προς τις 
διατάξεις της οδηγίας 2001/7/ΕΚ της Επιτροπής για την τρίτη προσαρµογή στην τεχνική 
πρόοδο της οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθε-
σιών των κρατών µελών όσον αφορά την οδική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων» 
(ΦΕΚ 1303 Β΄/25-08-2004), όπως ισχύει σήµερα. 

� Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006 «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχεί-
ριση επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθµ. 
13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση ε-
πικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ» (383 Β) και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρθρου 
7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» (ΦΕΚ 790 
Β΄/30-06-2006), όπως ισχύει σήµερα. 

� Π.∆. 115 «Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «∆ιαχεί-
ριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες 
ουσίες» (Β’ 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 
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73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης κλπ.» (Β’ 963). «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα 
για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσω-
ρευτών»» (ΦΕΚ 80 Α΄/5-3-2004), όπως ισχύει σήµερα. 

� Π.∆. 82 «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων 
Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.)» (ΦΕΚ 64 Α΄/2-3-2004), όπως ισχύει σήµερα. 

 

Γ) Τεχνικά έργα-τεχνικές και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να 
ληφθούν 

1) Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρηση τους, αφορούν : 
� Στον κύριο του έργου, 
� Στις αρµόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και φορείς, 
� Στους προϊσταµένους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να µεριµνούν για 

την εφαρµογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους, 
� Σε όλους όσους εκ της θέσεως των και των αρµοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον 

σχεδιασµό, έγκριση, δηµοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και 
λοιπές διαδικασίες που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου, στο µέρος 
που τους αφορούν. 

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

� Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο µέρος που τον αφορούν. 
� Η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών κατα-

στάσεων - οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλήψεις του ανάδοχου κατά παράβαση των 
περιβαλλοντικών όρων. 

3) Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του στο θέµα έργου, να εξασφαλίζονται 
κατά προτεραιότητα οι απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα 
φύτευσης, διαµόρφωσης κλπ.) 
4) Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή-λειτουργία 
των έργων, θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόµενες από την κεί-
µενη νοµοθεσία άδειες κι εγκρίσεις, συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών 
όρων που απαιτούνται για τις επιµέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις. 
5) Τα έργα προστασίας, διαχείρισης και αναβάθµισης του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην 
παρούσα απόφαση θα κατασκευαστούν κατά προτεραιότητα από τον φορέα εκτέλεσης του έρ-
γου. 
6) Η διάταξη των εργοταξίων και ο προγραµµατισµός των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων 
πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προκληθεί η ελάχιστη 
δυνατή παρενόχληση στις λειτουργίες και την δοµή του περιβάλλοντος της περιοχής. 

7) Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να συµµορφωθεί προς όλες τις κείµενες διατάξεις της Κοι-
νοτικής Νοµοθεσίας για το θόρυβο. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την 
µείωση στο ελάχιστο των πιθανών υψηλών ηχητικών εκποµπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θό-
ρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων καθ’ όλη τη διάρκεια της κα-
τασκευής των έργων. 

8) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση και η παραµονή στο χώρο του έργου µηχανηµάτων χωρίς το 
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο (Β) της πα-
ρούσης. 

9) Ανώτατη επιτρεπτή µέση ενεργειακή στάθµη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων 
ορίζονται τα 65 db(A). 

10) Κατά την φάση κατασκευής του έργου θα γίνονται ενδεικτικές µετρήσεις του θορύβου, λό-
γω της λειτουργίας των εργοταξίων και εφόσον προκύψει υπέρβαση του καθορισµένου ορίου 
των 65 db(A), θα εφαρµοστούν µέτρα όπως φορητά ηχοπετάσµατα στην πηγή θορύβου. 

11) Η επιλογή και ο σχεδιασµός των Η/Μ εγκαταστάσεων θα πρέπει να έχει ως στόχο την επί-
τευξη ενεργειακής οικονοµίας, την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία τους, την ελαχιστοποίηση 
της ρύπανσης και της τυχόν προκαλούµενης οπτικής, αισθητικής και ηχητικής όχλησης στο πε-
ριβάλλον. 

12) Ειδικότερα για τον περιορισµό των ηχητικών οχλήσεων θα πρέπει οι µηχανολογικές εγκα-
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ταστάσεις να φέρουν πιστοποιήσεις για την προστασία από τον θόρυβο και την εξοικονόµηση 
ενέργειας. 

13) Να περιοριστούν οι επεµβάσεις στο οικοσύστηµα της περιοχής, µειώνοντας στο ελάχιστο 
δυνατό τα παρακάτω: 

− Κοπή, εκρίζωση δέντρων, θάµνων, δασικής & λοιπής βλάστησης. 
− Επεµβάσεις στις ιδιοκτησίες & κατεδάφιση σετιών, κτισµάτων κλπ. 
− Απαλλοτριώσεις. 
− Χωµατουργικές εργασίες. 
− Κοίτες & όχθες χειµάρρων, ρεµάτων κλπ και τις επεµβάσεις στα δίκτυα της περιοχής. 
− Οδοποιίας (αγροτικές),∆ΕΗ, ΟΤΕ 

− Νερού κλπ., που θα πρέπει να γίνουν σε συνεννόηση µε τους αρµόδιους & συναρµό-
δους φορείς & υπηρεσίες προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις των εργασιών 
- έργων στην ευρύτερη περιοχή και τους κατοίκους της. 

14) Ο χώρος των εργοταξίων θα πρέπει να περιφραχθεί για την πρόληψη ατυχηµάτων και την 
ασφάλεια των διερχόµενων οχηµάτων και πεζών. 
15) Κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση σε υφιστάµενο έργο υποδοµής να γίνει σε συνεργα-
σία του αναδόχου και των αρµόδιων οργανισµών κοινής ωφέλειας, ώστε να εξασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη λειτουργία του εκάστοτε θιγόµενου έργου υποδοµής. Οι αρµόδιοι φορείς ανεξάρ-
τητα από τα εκάστοτε προγράµµατά τους, πρέπει να εκτελούν όλες τις απαραίτητες εργασίες 
κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, όπως προβλέπεται και στην παρ. 5 του Ν. 2730/99. 
16) Η επιλογή οικοδοµικών υλικών, χρωµάτων και εν γένει η αισθητική διαµόρφωση των κτι-
ρίων και εγκαταστάσεων του έργου, πρέπει να εντάσσεται «διακριτικά» στο υφιστάµενο φυσικό 
τοπίο. 
17) Να υλοποιηθεί ειδική σήµανση των οδών γύρω από το έργο αλλά και στην ευρύτερη περι-
οχή επιρροής του, ώστε να είναι σαφής και εύκολα αναγνωρίσιµος ο τρόπος πρόσβασης σε αυ-
τό. 
18) Οι θέσεις των εργοταξίων, οι ακριβείς θέσεις προσωρινής απόθεσης πλεοναζόντων-
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής και ο τρόπος διαµόρφωσης των χώρων αυτών θα εγκρι-
θούν από την αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ύστερα από τεχνική έκθεση και το σχετικό 
σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο, αµέσως µετά την ανάθεση κατασκευής του 
έργου και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργοταξιακής δραστηριότη-
τας. Η ανωτέρω τεχνική έκθεση και το σχετικό σχέδιο θα πρέπει να έχουν ως κύριο µέληµα τη 
µείωση στο ελάχιστο δυνατό της επιφάνειας των χώρων αυτών, την αποφυγή διάνοιξης νέων 
εργοταξιακών δρόµων και δρόµων προσπέλασης και την µείωση στο ελάχιστο δυνατό των πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων 
19) Για την αποφυγή παρεµπόδισης της κυκλοφορίας των οχηµάτων λόγω των φορτηγών-
οχηµάτων µεταφοράς υλικών από και προς το εργοτάξιο πρέπει να εφαρµοστούν τα εξής: 

� Να αποφεύγεται η κυκλοφορία των φορτηγών εκτός εργοταξίου κατά τις ώρες αιχµής 
δηλαδή, 8:00-10:00 π.µ. και 14:00-17:00 µ.µ. ιδίως µέσα σε κατοικηµένες περιοχές. 

� Η κατανοµή των µετακινήσεων των φορτηγών να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να επι-
τυγχάνεται η βελτιστοποίηση των διαδροµών, χωρίς να επιβαρύνονται περισσότερο κά-
ποιες περιοχές σε σχέση µε άλλες. 

� Να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στη σήµανση µε πινακίδες και ειδικό φωτισµό για τη νύχτα, 
στην περιοχή του έργου και ιδιαίτερα στις εξόδους των εργοταξίων, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Τροχαίας. 

� Η κίνηση των οχηµάτων του εργοταξίου να γίνεται αποκλειστικά και µόνο σε υφιστάµε-
νους δρόµους και να αποφευχθεί η διάνοιξη νέων δρόµων στην περιοχή του έργου. 

20) Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, η µόνιµη στάθµευση των βαρέων οχηµάτων να 
γίνεται αποκλειστικά σε χώρους εντός των εργοταξίων. 
21) Τα υλικά που θα προκύψουν από καθαιρέσεις δοκιµών στοιχείων από σκυρόδεµα, θα µε-
ταφερθούν σε εγκεκριµένους χώρους διάθεσης απορριµµάτων. 
22) Επιβάλλεται η περίφραξη ή προσωρινή κάλυψη των σωρών των υλικών που δεν χρησιµο-
ποιούνται προσωρινά. Οι σωροί αυτοί θα βρίσκονται µόνο µέσα στους εργοταξιακούς χώρους 
και µε το ελάχιστο δυνατό ύψος (όχι µεγαλύτερο των δύο µέτρων), ενώ η διάταξή τους θα 
πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν ως ηχοπετάσµατα για τον θόρυβο. 
23) Η διαχείριση των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στις (Β4) σχετ. 
24) Να γίνεται πιστή τήρηση του Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α’ /2-3-2004) σχετικά µε την εναλλα-
κτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.). 
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25) Απαγορεύεται η απόρριψη οποιονδήποτε µη βιοδιασπόµενων ουσιών επί του εδάφους. Για 
την αντιµετώπιση ατυχηµάτων, ο κατασκευαστής του έργου, θα πρέπει να διαθέτει στο συνερ-
γείο του κατάλληλα υλικά όπως ειδικά ελαιοδεσµευτικά ή συναφή χηµικά προϊόντα, πριονίδι 
κ.α. 
26) Τα επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει µε ευθύνη του κατόχου είτε: 
α) Να παραδίδονται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για τη συλλογή, µεταφορά, αποθήκευση, ε-
πεξεργασία, αξιοποίηση ή διάθεσή τους, στο οποίο έχει χορηγηθεί σχετική άδεια, δηλαδή σε 
εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. 
β) Να εξασφαλίζει ο ίδιος τη συλλογή, µεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση ή διάθεση σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της 6δ) ή/και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 και των κατά περί-
πτωση κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. 
27) ∆εν θα γίνει οποιαδήποτε εκσκαφή και αποξήλωση των παλαιών αγωγών που ενδεχοµένως 
περιέχουν αµίαντο οι οποίοι θα παραµείνουν θαµµένοι και ανενεργοί µετά την ολοκλήρωση των 
νέων έργων. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες της Υ.Α. 
8243/1113/1991 (ΦΕΚ 138 Β΄/08-03-1991), ενώ οι εργασίες αποµάκρυνσης θα ακολουθούν 
τις διατάξεις του Π.∆. 212 (ΦΕΚ 212 Α΄/09-10-2006)  
28) Η πλύση και η συντήρηση των µηχανηµάτων θα πρέπει να γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένο 
χώρο του εργοταξίου και µάλιστα σε στεγανό λάκκο, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση του 
υδροφόρου ορίζοντα και τυχόν παρακείµενων ρεµάτων. Τα λύµατα αυτά θα διατίθενται σύµ-
φωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες τοπικές υπηρεσίες. 
29) Να εξασφαλιστεί η αντιπληµµυρική προστασία των εργοταξίων και της ευρύτερης περιοχής 
που επηρεάζεται από την κατασκευή του έργου και τα έργα να µην επιβαρύνουν την υφιστάµε-
νη κατάσταση της ευρύτερης περιοχής. Ο κύριος του έργου οφείλει να λαµβάνει διαρκή µέρι-
µνα για την απαγωγή των όµβριων υδάτων, µε τακτικό καθαρισµό των οχετών, διάτρητων α-
γωγών και φρεατίων. 
30) Τα αδρανή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν να προέρχονται αποκλειστικά & µόνο από νόµι-
µα λειτουργούντα λατοµεία, απαγορευοµένης της δηµιουργίας δανειοθαλάµων, καθώς επίσης & 
τυχόν αιµοληψίας οπουδήποτε (ρέµατα, χείµαρρους, παραλία κλπ).  
31) Να µη γίνει καµία παρέµβαση πουθενά, ιδιαίτερα στους χείµαρρους, ρέµατα, κλπ. της περι-
οχής, αν δεν έχουν εξασφαλιστεί προηγουµένως οι απαραίτητες σχετικές αδειοδοτήσεις. 
32) Τις εκσκαφές θα παρακολουθήσει αρχαιοφύλακας, που θα ειδoπoιηθεί έγκαιρα, τουλάχι-
στον 5 µέρες πριν από την έναρξη εργασιών, του οποίου η µισθοδοσία θα επιβαρύνει τον προ-
ϋπολογισµό του έργου. Σε περίπτωση που βρεθούν αρχαιότητες οι εργασίες θα διακοπούν αµέ-
σως για να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα σύµφωνα µε τον Κ.Ν. 5351/32. 
33) Στην περίπτωση που θα απαιτηθεί η επέµβαση σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, για την ε-
κτέλεση επιµέρους τµηµάτων του έργου, είναι απαραίτητο πριν την επέµβαση να εξασφαλιστεί 
αρµοδίως η προβλεπόµενη από το άρθρο 58 παρ.3 του Ν. 998/79, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 12 παρ.1 του Ν. 2040/92 «Έγκριση Επέµβασης» βάσει θεωρηµένου χάρτη χρή-
σεων γης της ∆/νσης ∆ασών Ν. Σάµου. Επίσης, να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από 
τα άρθρα 45 & 57 του Ν. 998/79 για την εγκατάσταση των εργοταξίων σε δασικού χαρακτήρα 
εκτάσεις. 
34) Οι αποψιλώσεις που θα γίνουν να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες, τυχόν υλοτοµία 
ή εκρίζωση δασικής βλάστησης να γίνει σύµφωνα µε τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας. 
35) Κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση σε υφιστάµενο έργο υποδοµής να γίνεται σε συνερ-
γασία µε τους αρµόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους. 
36) Κατά τη λειτουργία κατασκευής του έργου να µην παρακωλύεται η οµαλή επικοινωνία µε-
ταξύ των κατοικηµένων περιοχών. 
37) Τα προϊόντα εκσκαφής από τα ορύγµατα των αγωγών των δικτύων και τις εκσκαφές των 
φρεατίων, να καταβληθεί προσπάθεια να επαναχρησιµοποιηθούν σε χώρους χωρίς δασική κά-
λυψη εξασφαλίζοντας την ανεµπόδιστη ροή των επιφανειακών υδάτων και σε εναρµόνιση µε το 
περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. 
38) Μετά το πέρας της κατασκευής, να αποµακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές εγκα-
ταστάσεις. Να γίνει διαµόρφωση του χώρου και επαναφορά του στην προτέρα κατάσταση, ό-
που αυτή είναι δυνατή µε φυτεύσεις που θα γίνουν ως επί το πλείστον, µε αυτόχθονα είδη και 
ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου. 
39) Απαγορεύεται η ρίψη µπαζών και άλλων στερεών και λοιπών αποβλήτων σε κοίτες ή όχθες 
ρεµάτων, χειµάρρων, ποταµών, ακτών κλπ ώστε να µην επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των 
υδάτων. 
40) Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τακτική συλλογή και αποµάκρυνση πάσης φύσεως απορριµ-
µάτων σε χώρο εγκεκριµένο από τις αρµόδιες Υπηρεσίες.  

ΑΔΑ: 4ΑΣ27ΛΩ-ΙΜΠ



41) Τα λύµατα του προσωπικού να διατίθενται πάντοτε σύµφωνα µε τις ισχύουσες Υπουργικές 
διατάξεις. 

42) Κατά την λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα πυροπροστασίας 
για την περίπτωση πυρκαγιάς κατά την λειτουργία µηχανηµάτων, συνεργείων, τον εφοδιασµό 
µε καύσιµα των µηχανηµάτων και των φορτηγών αλλά και για την ελαχιστοποίηση του κινδύ-
νου µετάδοσής της σε παρακείµενες περιοχές. Προς τούτο, να εκπονηθεί Ειδική Μελέτη Πυρο-
προστασίας για την οργάνωση της αντιπυρικής προστασίας του έργου τόσο κατά την κατα-
σκευή του όσο και κατά την λειτουργία του, η οποία θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την Πυ-
ροσβεστική Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών. 
43) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των κατοίκων και ιδιαίτερα των 
παιδιών από τους κινδύνους που τυχόν θα δηµιουργηθούν από την κατασκευή και λειτουργία 
τού έργου (στόµια αγωγών, φρεάτια κλπ.). 
44) Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα µέτρα κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου για να εξα-
σφαλιστεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων που προ-
βλέπονται από τις κείµενες διατάξεις της Κοινοτικής Νοµοθεσίας. Προτείνεται η κατασκευή α-
ντιθορυβικών πετασµάτων για την περίφραξη του εργοταξίου και η χρήση περιφραγµάτων α-
ντιθορυβικής προστασίας σε σηµειακές πηγές θορύβου (τρυπάνια). 
45) Πριν την έναρξη των χωµατουργικών εργασιών για την κατασκευή των έργων, να ειδοποι-
ηθούν εγγράφως οι αρµόδιες Εφορείες του Υπουργείου Πολιτισµού. 
46) Κατά τη φάση της κατασκευής θα πρέπει να υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες και όπου 
κριθεί απαραίτητο φωτεινά προειδοποιητικά σήµατα, τις βραδινές κυρίως ώρες, ώστε να ελαχι-
στοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχηµάτων. 
47) Για τον περιορισµό της σκόνης στους χώρους των εργοταξίων καθώς και στην ευρύτερη 
περιοχή κίνησης των οχηµάτων µεταφοράς υλικών και την µείωση της όχλησης στις παρακεί-
µενες κατοικίες, πρέπει να ισχύουν τα εξής: 
- Κάλυψη των οχηµάτων µεταφοράς υλικών. 
- Σε περίπτωση µεταφοράς χαλαρών υλικών (π.χ. άµµος, χαλίκι κλπ.) απαγορεύεται η υπερ-
πλήρωση των οχηµάτων. 
- Θέσπιση ανώτερων ορίων ταχύτητας στις χωµάτινες επιφάνειες και στους διαδρόµους κίνη-
σης. 
- Συχνή διαβροχή των διαδρόµων κίνησης και των χώρων εργασιών. 
- Η αναγκαία ποσότητα νερού διαβροχής, θα λαµβάνεται από το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης, 
ενώ σε περίπτωση έλλειψης θα γίνεται µεταφορά µε υδροφόρα οχήµατα. 
- Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιµοποιηθεί µηχανολογικός εξοπλισµός που θα εξα-
σφαλίζει την συγκράτηση της σκόνης. 
48) Απαγορεύεται η καύση κάθε µορφής υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) που προέρχονται από 
την περιοχή του έργου. 
49) Η διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και κάθε είδους απορριµµάτων (σκουπίδια, 
άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια κλπ.) θα συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από 
το χώρο του έργου σε τακτά διαστήµατα, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύ-
ουσες διατάξεις και µετά από έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας.  
50). Απαγορεύεται οποιαδήποτε ασφαλτόστρωση ή τσιµεντοποίηση επιφανειών που δεν εξυπη-
ρετούν τις απόλυτα απαραίτητες λειτουργικές ανάγκες του έργου. 

51) Να δοθεί προτεραιότητα στην κατασκευή των προβλεπόµενων τεχνικών έργων και ιδιαίτε-
ρα στις θέσεις που η χάραξη των δικτύων διασταυρώνεται µε µισγάγγειες. 

52) Κατά τις εκσκαφές και όπου το έδαφος είναι κατάλληλο να φυλάσσεται χωριστά µε σκοπό 
την επαναχρησιµοποίησή του στις επανορθωτικές φυτεύσεις. 
53) Το υλικό από την εξόρυξη να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή επιχωµάτων. Επίσης, να 
γίνεται διαφύλαξη της φυτικής γης από τις εκσκαφές των ορυγµάτων για τις φυτεύσεις των 
πρανών. Η χρήση των υλικών εκσκαφής να γίνεται σε τακτά διαστήµατα ώστε να µην υπάρχει 
απόθεση αυτών για µακρό χρονικό διάστηµα και να µην δηµιουργούνται µεγάλοι όγκοι. 
54) Να δοθεί µεγάλη προσοχή στην εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών κατά την περίοδο υ-
ψηλών βροχοπτώσεων, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους. 
55) Να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεµβάσεις στο φυσικό δίκτυο απορροής όµβριων της πε-
ριοχής και να ληφθούν αντιδιαβρωτικά µέτρα, όπου κριθεί απαραίτητο. 
56) Κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων να ληφθεί µέριµνα για τα υπάρχοντα δίκτυα κοι-
νής ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, κλπ.). 
57) Τήρηση όλων των περιβαλλοντικών όρων που προτείνεται στη ΜΠΕ, που συνοδεύει την 
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παρούσα, εφ’ όσoν δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα παραπάνω. 
 
Γ1. Γενικές αρχές 
Η µέθοδος διάθεσης που εφαρµόζεται είναι αυτή της Υγειονοµικής Ταφής Οικιακών Αποβλήτων. 
Κατατάσσεται δε στην κατηγορία ΧΥΤ µη επικίνδυνων αποβλήτων. Ο χώρος διάθεσης δέχεται 
µόνο αστικά -οικιακά και προσοµοιωµένα προς τα οικιακά απόβλητα. (Ευρωπαϊκός κατάλογος 
αποβλήτων ΕΚΑ κεφ. 20.000, Απόφαση 94/3/ΕΚ). Επίσης, θα δέχεται µη επικίνδυνα απόβλητα 
κάθε άλλης προέλευσης τα οποία πληρούν τα κριτήρια για την αποδοχή αποβλήτων που καθο-
ρίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ της 11 σχετικής Υπουργικής Απόφασης, καθώς και στα-
θερά µη ενεργά απόβλητα (πχ στερεοποιηµένα, υαλοποιηµένα) µε συµπεριφορά έκπλυσης α-
ντίστοιχη προς την συµπεριφορά των µη επικινδύνων αποβλήτων που αναφέρονται παραπάνω 
τα οποία πληρούν τα κριτήρια αποδοχής που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της 11 σχετικής 
Υπουργικής Απόφασης. 
 
Γ2. Ο ΧΥΤΑ δεν θα δέχεται: 

� ∆οχεία περιέχοντα υγρά ή αέρια υπό πίεση. 
� Απόβλητα µε υψηλό ποσοστό υγρασίας ή υγρών. 
� Τα απόβλητα τα οποία σε συνθήκες ΥΤ είναι εκρηκτικά, διαβρωτικά, οξειδωτικά, πολύ 

εύφλεκτα, ή εύφλεκτα όπως ορίζεται στο παρ. ΙΙ του άρθ. 20 της 19396/1546/1997 
ΚΥΑ όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει. 

� Απόβλητα νοσοκοµείων και συναφή προερχόµενα από ιατρικές ή κτηνιατρικές εγκατα-
στάσεις, τα οποία είναι µολυσµατικά κατά την έννοια της 19396/1546/1997 ΚΥΑ όπως 
έχει αντικατασταθεί και ισχύει καθώς και των αποβλήτων της κατηγορίας 14 (παράρτη-
µα Ι µέρος Α) της ίδιας ΚΥΑ. 

� Ολόκληρα µεταχειρισµένα ελαστικά αυτοκινήτων µετά την 16 Ιουλίου 2003 εκτός από 
τα υλικά που προορίζονται για χρήση σε κατασκευαστικά έργα εντός του ΧΥΤΑ και τε-
µαχισµένα µεταχειρισµένα ελαστικά αυτοκινήτων µετά πάροδο πενταετίας από την έ-
ναρξη ισχύος της (5)σχετ. Υπουργικής Απόφασης. 

� Οποιοσδήποτε άλλος τύπος αποβλήτων που δεν πληροί τα κριτήρια αποδοχής που ορί-
ζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ του άρθ. 20 της (11) σχετικής Υπουργικής Απόφα-
σης. 

 
Γ3. Εντός των ορίων του ΧΥΤΑ απαγορεύεται: 

� Η καύση αποβλήτων. 
� Η κατασκευή υπόγειων χώρων, εκτός και αν αερίζονται επαρκώς. 
� Η αραίωση ή η ανάµειξη των αποβλήτων, προκειµένου να τηρηθούν τα κριτήρια αποδο-

χής αποβλήτων. 
� Η διάθεση σε υπόγεια αποθήκευση αποβλήτων τα οποία σε συνθήκες ταφής λόγω αντι-

δράσεων µεταξύ τους ή µε υδατοδιαλυτά διαλύµατα επιφέρουν: αύξηση όγκου και δη-
µιουργία λίαν εύφλεκτων επικίνδυνων ή εκρηκτικών ουσιών ή αερίων επικίνδυνων α-
ντιδράσεων γενικότερα, εφόσον τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια της λειτουργίας της ε-
γκατάστασης. 

 
Γ4. Έργα λειτουργίας του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ  
Γ.4.1 Έργα διαµόρφωσης 
Οι εργασίες διαµόρφωσης του Χ.Υ.Τ.Α./Χ.Υ.Τ.Υ. να πραγµατοποιηθούν µε γνώµονα τις αρχές 
σχεδιασµού που απαιτούν βελτιστοποίηση του υφιστάµενου ανάγλυφου της λεκάνης υποδοχής 
απορριµµάτων, ώστε να συνδυάζονται οι παρακάτω λειτουργίες: 
� Εξοµάλυνση του φυσικού ανάγλυφου. 
� Εξασφάλιση του απαιτούµενου όγκου για τη διάθεση των απορριµµάτων επί τουλάχιστον 20 

χρόνια (έτος στόχο 2029). 
� Μεγιστοποίηση τoυ ωφέλιµου όγκου του χώρου ταφής, µε διαµόρφωση των πρανών και 

του πυθµένα σε κατάλληλο βάθος µε θετική επίπτωση στο ισοζύγιο των χωµάτων του χώ-
ρου (ενδεικτικό ισοζύγιο χωµατισµών: εκσκαφές~204.765m3, επιχώσεις ~63.810 m3, 
πλεόνασµα ~140.955m3). Το πλεόνασµα των εκσκαφών µε την κατάλληλη επεξεργασία, 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως υλικό επικάλυψης. 

� ∆ιαµόρφωση κατάλληλων κλίσεων στον πυθµένα, ώστε να επιτρέπεται αφ’ ενός η µόνιµη 
ροή στραγγισµάτων µε βαρύτητα προς τα κατάντη του χώρου και αφ’ ετέρου η διοχέτευσή 
τους µέσω των στραγγιστηρίων αγωγών, που τοποθετούνται σε ειδικά διαµορφωµένους 
αύλακες. 
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� ∆ιαµόρφωση κατάλληλων κλίσεων στα πρανή, ώστε να επιτρέπεται η ευχερής και άρτια τε-
χνικά κατασκευή της στεγανοποιητικής στρώσης.  

� Επιπλέον έχει γίνει πρόβλεψη χώρου για τη µελλοντική κατασκευή µονάδας βιοασταθερο-
ποίησης του οργανικού κλάσµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Περιφερειακού Σχεδια-
σµού. 

 
∆εδοµένης της διάρκειας λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α./Χ.Υ.Τ.Υ. (20 έτη) η εκµετάλλευση του χώ-
ρου θα γίνει σε δύο φάσεις, διάρκειας 10 ετών η κάθε µία, ώστε να επιτυγχάνονται: 
• Ελαχιστοποίηση της παραγωγής στραγγισµάτων. 
• Καλύτερος έλεγχος των συντελούµενων διαδικασιών και ευκολότερη αποκατάσταση. 
• Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του επόµενου κυττάρου µέσω της αξιοποίησης των αναλυ-

τικών µετρήσεων των παραγόµενων στραγγισµάτων και βιοαερίου, στο πρώτο χρονικά κύτ-
ταρο. 

 
Για την κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Α / Χ.Υ.Τ.Υ η διαµόρφωση της λεκάνης υποδοχής των απορριµµά-
των θα πραγµατοποιηθεί προοδευτικά και οµοιόµορφα σε ολόκληρη την έκτασή του. Όπως α-
ναφέρθηκε η εκµετάλλευση του χώρου γίνεται σε δύο φάσεις (Α και Β).  
 
Η λεκάνη του Χ.Υ.Τ.Α / Χ.Υ.Τ.Υ. καταλαµβάνει συνολική επιφάνεια της τάξεως των 25 στρεµ-
µάτων και ο σχεδιασµός έγινε σύµφωνα µε τα κάτωθι: 
• Οι κλίσεις των διαµορφούµενων πρανών του ορύγµατος δεν υπερβαίνουν το 3:1 (βάθος : 

ύψος), γεγονός που εξασφαλίζει τη δυνατότητα συµπύκνωσης της επιφάνειάς τους, την ευ-
στάθεια αυτών, την ευχερή και χωρίς προβλήµατα ευστάθειας κατασκευή της στεγανωτικής 
στρώσης και της στρώσης αποστράγγισης. 

• Η κατά µήκος διαµορφωθείσα κλίση του πυθµένα Χ.Υ.Τ.Α / Χ.Υ.Τ.Υ. είναι 5%, εξασφαλίζο-
ντας την απαιτούµενη κλίση για την άµεση απαγωγή των στραγγισµάτων από το σώµα 
Χ.Υ.Τ.Α / Χ.Υ.Τ.Υ. µέσω βαρύτητας.  

• Ο πυθµένας του ορύγµατος διαµορφώνεται µε ελάχιστη εγκάρσια κλίση 5% προς τον δια-
µήκη άξονα του Χ.Υ.Τ.Α / Χ.Υ.Τ.Υ., εξασφαλίζοντας την ευχερή και άµεση διοχέτευση των 
στραγγισµάτων από την περιφέρεια προς τον άξονα του Χ.Υ.Τ.Α / Χ.Υ.Τ.Υ. 

• Στην εξωτερική περίµετρο του κυττάρου διαµορφώνεται αναβαθµός πλάτους 13m, ενώ α-
ντίστοιχα στο εσωτερικό τµήµα της περιµέτρου διαµορφώνεται αναβαθµός πλάτους 6,0 m, 
εξασφαλίζοντας επισκεψιµότητα της λεκάνης καθ΄ όλην την περίµετρό της, τόσο κατά τη 
φάση πλήρωσης όσο και µετά την τελική αποκατάσταση του κυττάρου (εξωτερική περίµε-
τρος), οπότε και ο εξωτερικός αναβαθµός θα παραµείνει προσβάσιµος µε πλάτος 4m περί-
που. Επιπρόσθετα, διαµορφώνεται εσωτερικός αναβαθµός επιτυγχάνοντας το διαχωρισµό 
του κυττάρου της  Α’ Φάσης από το κύτταρο της Β΄Φάσης και την κάλυψη των λειτουργι-
κών απαιτήσεων για την πλήρωση του κυττάρου της Α΄Φάσης. 

 
Κατάντη της λεκάνης απόθεσης απορριµµάτων κατασκευάζεται υποστηρικτικό ανάχωµα. Η 
στέψη του αναχώµατος διαµορφώνεται σε υψόµετρο µεταβλητό 101-106 µέτρων επιτυγχάνο-
ντας: 
 
• Βελτιστοποίηση της χωρητικότητας του απορριµµατικού ανάγλυφου.  
• Ελαχιστοποίηση των κινδύνων ολίσθησης του απορριµµατικού όγκου. 

 
Η στέψη του αναχώµατος έχει πλάτος 13 µέτρα προκειµένου µετά την τελική αποκατάσταση 
του κυττάρου, το ανάχωµα να παραµένει προσβάσιµο µε πλάτος 4m περίπου. Τα πρανή του α-
ναχώµατος τόσο ως προς την εσωτερική όσο και ως προς την εξωτερική παρειά διαµορφώνο-
νται µε κλίση 1:1 (υ:β).  
 
Το ανάχωµα θα κατασκευαστεί από επιλεγµένα γαιώδη - αµµώδη προϊόντα εκσκαφών τα οποία 
δεν θα πρέπει να περιέχουν µεγάλους γωνιώδεις λίθους. Για τα υλικά κατασκευής του αναχώ-
µατος, προτείνονται οι ακόλουθοι γεωτεχνικοί παράµετροι:  
• Ξηρό Φαινόµενο Βάρος ≈ 1.75 γρ/εκ3 (συµπυκνωµένο στο 95% της µέγιστης πυκνότητας 

Proctor) 
• Υγρασία Κατασκευής = ± 2% περί τη Βέλτιστη (εικάζεται ≈15%) 
• Υγρό Φαινόµενο Βάρος ≈ 2.00 γρ/εκ3 
• Γωνία Τριβής  (ολική)   ≈ 350 
• Μέτρο Συµπιεστότητας ≈ 200 χγ/εκ2 
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Οι εργασίες κατασκευής του αναχώµατος θα γίνουν µε προωθητή γαιών και η συµπύκνωση µε 
συµπιεστή γαιών. Η διάστρωση και η συµπύκνωση του υλικού γίνεται σε στρώσεις µέγιστου 
πάχους 0,20 m. Επαρκής αριθµός διελεύσεων ορίζεται εκείνος για τον οποίο η επιφάνεια της 
στρώσης δεν παρουσιάζει πρακτικά πρόσθετη υποχώρηση, µε επιτυγχανόµενο βαθµό συµπίε-
σης τουλάχιστον 95% της κλίµακας Proctor. 
 
Για τη διατήρηση του µέγιστου δείκτη περιβαλλοντικής προστασίας στο Χ.Υ.Τ.Α. / Χ.Υ.Τ.Υ. Ικα-
ρίας τοποθετούνται δύο ζώνες στεγανοποίησης της λεκάνης ταφής. Επιπλέον, για την πλήρη 
προστασία του συστήµατος στεγάνωσης του Χ.Υ.Τ.Α. / Χ.Υ.Τ.Υ. έναντι ενδεχοµένων υποεπιφα-
νειακών ροών θα κατασκευαστεί πρόσθετη ζώνη αποστράγγισης (πριν από τη ζώνη στεγανο-
ποίησης) αποτελούµενη από γεωσυνθετικό στραγγιστήριο. 
Η στεγανοποίηση του πυθµένα και των πρανών της απορριµµατικής λεκάνης περιλαµβάνει την 
κατασκευή υπόβασης, τεχνητού γεωλογικού φραγµού διπλής στρώσης στεγανοποίησης (στρώ-
ση συµπυκνωµένης αργίλου, διπλή γεωµεµβράνη ΗDΡΕ µε ενδιάµεσο γεωσυνθετικό στραγγι-
στήριο ελέγχου διαφυγών) και στρώση προστασίας γεωµεµβράνης (γεωύφασµα, στρώση άµ-
µου). Η αποστράγγιση της µάζας των απορριµµάτων από τα παραγόµενα στραγγίσµατα θα επι-
τυγχάνεται µε την κατασκευή στρώσης αποστράγγισης από χαλίκι, για την προστασία της ο-
ποίας θα τοποθετηθεί γεωύφασµα φιλτραρίσµατος - διαχωρισµού. 
 
Βασικό στοιχείο του σχεδιασµού είναι το εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας το οποίο εξασφαλίζει την 
εύκολη και ασφαλή πρόσβαση των απορριµµατοφόρων στους χώρους των βοηθητικών υποδο-
µών και εγκαταστάσεων του Χ.Υ.Τ.Α. / Χ.Υ.Τ.Υ. (φυλάκιο ελέγχου, γεφυροπλάστιγγα, κτίριο 
διοίκησης, υπόστεγο συντήρησης οχηµάτων, χώρος πλύσης οχηµάτων, δεξαµενή καυσίµων, 
κλπ) και στον πυθµένα της λεκάνης απόθεσης τόσο κατά την έναρξη λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. / 
Χ.Υ.Τ.Υ., όσο και κατά τα διάφορα στάδια εκµετάλλευσης του Χ.Υ.Τ.Α. / Χ.Υ.Τ.Υ. 
 
Για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών του Χ.Υ.Τ.Α. / Χ.Υ.Τ.Υ. και την πρόσβαση στη λεκάνη 
απόθεσης των απορριµµάτων θα κατασκευαστεί εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας µε δύο λωρίδες 
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3m. Η πρόσβαση στην εγκατάσταση επεξεργασίας 
στραγγισµάτων θα γίνεται από ανεξάρτητη πύλη µέσω της νέας εξωτερικής οδού που σχεδιάζε-
ται προκειµένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στην περιοχή που βρίσκεται κατάντη του γηπέ-
δου όπου θα αναπτυχθούν τα έργα Χ.Υ.Τ.Α. / Χ.Υ.Τ.Υ. 
 
Η εσωτερική οδοποιία (δύο κλάδοι) θα είναι ασφαλτοστρωµένη, µε µέγιστη κατά µήκος κλίση 
8% και θα εξασφαλίζει εύκολη και ασφαλή πρόσβαση των απορριµµατοφόρων οχηµάτων στο 
χώρο των βοηθητικών υποδοµών και εγκαταστάσεων του Χ.Υ.Τ.Α. / Χ.Υ.Τ.Υ. Το συνολικό µήκος 
της εσωτερικής οδού είναι περίπου 224m. Ως δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί και µέρος του εξωτερικού αναβαθµού που βρίσκεται στην περίµετρο της λεκάνης από-
θεσης των απορριµµάτων. 
 
Επισηµαίνεται ότι η διάταξη των βοηθητικών έργων και έργων υποδοµής θα γίνει κατά τρόπο 
που να εξασφαλίζει τη λειτουργική σύνδεση όλων των ζωτικών χώρων απασχόλησης του προ-
σωπικού.  
 
Ιδιαίτερη πρόβλεψη χώρου θα πρέπει να γίνει για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισµά-
των (ΕΕΣ), η οποία χωροθετείται στο Ν∆ άκρο του διαθέσιµου χώρου, µε κριτήριο τα στραγγί-
σµατα του Χ.Υ.Τ.Α. / Χ.Υ.Τ.Υ. να οδηγούνται µε βαρύτητα προς την ΕΕΣ.  
 
Σύµφωνα µε το σχεδιασµό, στο τελικό στάδιο διαµόρφωσης του απορριµµατικού ανάγλυφου, ο 
απορριµµατικός όγκος θα διαµορφωθεί σε ένα λοφώδους σχήµατος πρίσµα, το οποίο θα είναι 
πλήρως εναρµονισµένο µε τις γειτνιάζουσες εκτάσεις. Οι κλίσεις των πρανών του τελικού ανα-
γλύφου δε θα υπερβαίνουν την κλίση 1:3 (υ:β). 
 
Γ.4.2 Έργα στεγανοποίησης/µόνωσης  
Περιγραφή 
Το σύστηµα µόνωσης θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις υδροπερατότητας και πάχους οι ο-
ποίες αντιστοιχούν σε στρώµα 1 µ. αργίλου µε K=1,0 X 10 -9 m/s. 
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Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι απαιτήσεις από την φυσική υπάρχουσα µόνωση, τότε 
αυτή πρέπει να συµπληρώνεται τεχνητά και να ενισχύεται µε άλλα µέσα που παρέχουν ισοδύ-
ναµη προστασία, ενώ το συνολικό πάχος πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 µ. 
Το σύστηµα στεγανοποίησης θα αποτελείται από τα ακόλουθα: 
� Στρώση αποστράγγισης υπόγειων υδάτων: Αποτελείται από γεωύφασµα προστασίας ειδικού 

βάρους 140 gr/m2 και γεωσυνθετικό στραγγιστήριο από πολυαιθυλένιο παροχετευτικό-
τητας 0,05 m2/s (50 kPa) πάχους 16 mm. 

� ∆ιπλή στρώση στεγανοποίησης  
• Τεχνητός γεωλογικός φραγµός: Αποτελείται από στρώσεις αργίλου συνολικού 

ελάχιστου πάχους 50 cm µε Κ ≤ 10-9 m/s 
• Στεγανοποιητική γεωµεµβράνη Ι: Αποτελείται από µεµβράνη υψηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλενίου (HDPE) ελάχιστου πάχους 2,0 mm. 
• Στραγγιστήριο: Χρησιµοποιείται σύνθετο γεωσυνθετικό σύστηµα αποστράγγισης 

αποτελούµενο από πολυαιθυλένιο παροχετευτικότητας 0,031 m2/s (50 kPa) πά-
χους 10 mm. 

• Στεγανοποιητική γεωµεµβράνη ΙΙ: Αποτελείται από µεµβράνη από υψηλής πυ-
κνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) ελάχιστου πάχους 2, 00 mm.  

� Στρώσεις προστασίας γεωµεµβράνης: Αποτελείται από γεωύφασµα ελάχιστου ειδικού βά-
ρους 600 g/m2 και υπερκείµενη στρώση άµµου (µε κοκκοµετρική διαβάθµισης 0/8 mm 
πάχους 0,1 m. 

� Στρώση αποστράγγισης: Αποτελείται από χαλίκια κοκκοµετρικής διαβάθµισης 16/32 mm και 
ελάχιστο πάχος 50 cm και περατότητα της τάξης του 1Χ10-2 m/s έως 1Χ10-3 m/s. 

� Γεωύφασµα διαχωρισµού: Αποτελείται από ίνες πολυπροπυλενίου µε ειδικό βάρος τουλάχι-
στον 300 g/m2. 

Περιβαλλοντικοί όροι 
Κατά την κατασκευή των έργων στεγανοποίησης / µόνωσης του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ Ικαρίας θα πρέπει 
να ληφθούν τα παρακάτω : 
Α) Η τοποθέτηση των περιγραφόµενων µεµβράνων- γεωπλεγµάτων, να γίνεται σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές ελέγχου και τις οδηγίες των εγκεκριµένων οίκων παραγωγής τους. Κατά τη 
διάρκεια τοποθέτησης τους συµπεριλαµβανοµένου και των συγκολλήσεων να υπάρχει µέριµνα 
για την αντιµετώπιση δυσµενών καιρικών συνθηκών. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος να κυµαί-
νεται µεταξύ 5 και 40°C, και να λαµβάνεται µέριµνα για την πιθανότητα βροχής (π.χ σκέπασµα 
µε µουσαµάδες κατά την τοποθέτηση του τεχνητού γεωλογικού φραγµού, άργιλος). Να απο-
φεύγεται η παρατεταµένη έκθεση της επιφάνειας του µονωτικού υλικού (Γεωµεµβράνη πολυαι-
θυλενίου) στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 
Β) H επίστρωση των περιγραφόµενων µεµβράνων- γεωπλεγµάτων να γίνεται αµέσως µετά την 
παραλαβή τους . Σε περίπτωση που για διάφορους λόγους η άµεση τοποθέτηση δεν είναι δυνα-
τή, τότε να υπάρξει µέριµνα αποθήκευσης της µε τρόπο ώστε να µην προκαλείται καταπόνηση 
ή διάρρηξή τους. 
Γ) Οι συγκολλήσεις των φύλλων της γεωµεµβράνης να γίνονται σε διεύθυνση παράλληλη µε 
αυτή της γραµµής µέγιστης κλίσης. Η στεγανότητα των συγκολλήσεων να ελέγχεται µε δοκιµές 
σε τουλάχιστον πέντε όµοια δείγµατα και αστοχιών συγκολλήσεις της γεωµεµβράνης (σηµεια-
κής και µέγιστης έκτασης) να εγκρίνονται από τον φορέα υλοποίησης του έργου. 
∆) Οι προδιαγραφές της γεωµεµβράνης πολυαιθυλενίου να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
ελέγχου στα εξής: 

� Εφελκυστική αντοχή διαρροής 
� Εφελκυστική αντοχή θραύσης 
� Επιµήκυνση σε διαρροή 
� Επιµήκυνση σε θραύση 
� Αντοχή σε εφελκυσµό κατά τη θραύση 
� Πολυαξονική επιµήκυνση σε θραύση 
� Όριο σχισίµατος 
� Αντοχή σε σκίσιµο 
� Αντοχή σε διάτρηση 

Τα όρια για τα πιο πάνω τεχνικά χαρακτηριστικά είναι κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στην 
(10) σχετ. ΚΥΑ [παρ. 5.2.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι σελ. 12950]. 
Ε)Να δοθεί ιδιαίτερη µέριµνα και εγγυήσεις για : 

� Την αγκύρωση της συνθετικής στεγανωτικής στρώσης τόσο στον πυθµένα όσο και στα 
πρανή. 

� Την επί τόπου συγκόλληση η οποία θα πρέπει να παρουσιάζει την ίδια στεγανότητα και 

ΑΔΑ: 4ΑΣ27ΛΩ-ΙΜΠ



αντοχή σε µηχανικές και χηµικές καταπονήσεις µε αυτή των µη συγκολληµένων τµηµάτων. 
 
Γ.4.3 Έργα συλλογής και διάθεσης στραγγισµάτων 
Περιγραφή 
Στόχος των έργων είναι η εξασφάλιση µακροχρόνια της συλλογής και µεταφοράς βροχοστραγ-
γισµάτων και ο διαχωρισµός των οµβρίων (από τις ακάλυπτες περιοχές του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και από 
την επιφάνεια των καλυµµένων µε απορρίµµατα περιοχών) και των στραγγιδίων (τα οποία δη-
µιουργούνται λόγω διήθησης µέσω των απορριµµάτων). 
Το σύστηµα βασίζεται στο διαχωρισµό της επιφάνειας κάθε κυττάρου σε υποπεριοχές µε τη δη-
µιουργία προσωρινών αναχωµάτων, τα οποία κατασκευάζονται διαδοχικά κατά την πλήρωση 
του κυττάρου. Ανάντη των προσωρινών αναχωµάτων τοποθετούνται κύριοι διάτρητοι αγωγοί 
τα άκρα των οποίων καταλήγουν σε φρεάτια συλλογής τα οποία φέρουν δικλείδες και δίνουν 
τη δυνατότητα διοχέτευσης είτε στην περιµετρική τάφρο οµβρίων είτε, µέσω αγωγού, σε φρεά-
τιο συλλογής στραγγισµάτων.  
Το σύστηµα συλλογής στραγγιδίων της Α΄ φάσης αποτελείται από 5 κύριους αγωγούς 
Φ315mm και 7 δευτερεύοντες αγωγούς Φ200mm. Κατά τη διαδικασία σταδιακής πλήρωσης 
όσοι αγωγοί παραµένουν ακάλυπτοι, συλλέγουν όµβρια ύδατα και η διοχέτευσή τους γίνεται 
προς την αντίστοιχη τάφρο. Στο βαθµό που ο αγωγός καλύπτεται από στρώσεις απορριµµάτων, 
τότε τα παροχετευόµενα υγρά είναι στραγγίδια και κατά συνέπεια, µέσω κατάλληλης ρύθµισης 
των καταληκτικών δικλίδων, διοχετεύονται στους αγωγούς στραγγιδίων και οδηγούνται µε βα-
ρύτητα στο φρεάτιο συλλογής και ελέγχου και στη συνέχεια στην εγκατάσταση επεξεργασίας.  
Αντίστοιχα, το σύστηµα συλλογής στραγγιδίων της Β΄ φάσης αποτελείται από 4 κύριους αγω-
γούς Φ315 οι οποίοι καταλήγουν σε αντίστοιχα φρεάτια συλλογής µε δικλείδες έχοντας τη δυ-
νατότητα εναλλακτικής διοχέτευσης ανάλογα µε το είδος των συλλεγόµενων υγρών. 
Οι αγωγοί θα πρέπει να είναι χηµικά ανθεκτικοί, µηχανικά σταθεροί και υδραυλικά επαρκείς για 
τη συλλογή των στραγγιδίων τόσο κατά τη φάση της λειτουργίας όσο και κατά τη φάση της 
µετά-φροντίδας του Χ.Υ.Τ.Α. / Χ.Υ.Τ.Υ.. Οι αγωγοί θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

� Υλικό από HDPE, τύπου δοµηµένου τοιχώµατος ή άλλου, κατάλληλης αντοχής. 
� ∆ιάτρητοι κατά τα 2/3 της περιµέτρου τους (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της (10) σχετ. 

ΚΥΑ, για τη συλλογή των στραγγισµάτων στο µεγαλύτερο µήκος τους ενώ θα υπάρχουν 
και µη διάτρητα τµήµατα, τα οποία απαιτούνται για τον αποτελεσµατικό καθαρισµό των 
αγωγών. 

� Ελάχιστη κλίση του δικτύου συλλογής είναι 5%. 
 

Περιβαλλοντικοί όροι / Απαιτούµενες πρόσθετες αδειοδοτήσεις 
Για την λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης επεξεργασίας & διάθεσης των στραγγισµάτων ο 
φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ να µεριµνήσει άµεσα για την αδειοδότησή του. 
Συγκεκριµένα να προσκοµιστεί στην υπηρεσία µας : 

� Σε διάστηµα τριών µηνών (από την υπογραφή της παρούσας) η σχετική εγκεκριµένη 
µελέτη. 

� Σε διάστηµα έξι µηνών (από την υπογραφή της παρούσας) η άδεια επεξεργασίας & διά-
θεσης ή επαναχρησιµοποίησης σύµφωνα µε την (13) σχετ. ΚΥΑ. Στο χρονικό διάστηµα 
στο οποίο θα εγκριθεί η σχετική µελέτη και θα οριστούν τα ποιοτικά όρια επεξεργασίας 
και διάθεσης των επεξεργασµένων υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων να πραγµατοποιεί-
ται µόνο ανακυκλοφορία τους µε καταιονισµό στο σώµα του ΧΥΤΑ, και όχι άρδευση. 

Παράλληλα να φροντίσει ο φορέας του έργου για τον ορισµό υπευθύνου λειτουργίας της ο ο-
ποίος θα παρακολουθεί την λειτουργία της, την διεξαγωγή µετρήσεων και γενικότερα την τή-
ρηση των όρων της άδειας λειτουργίας της εν λόγω εγκατάστασης ενηµερώνοντας την Υπηρε-
σία µας. Τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για την ισχύ της παρούσας Απόφασης. 
 
Γ.4.4 Έργα συλλογής και καύσης βιοαερίου 
Περιγραφή 
Για τη συγκεκριµένη περίπτωση του Χ.Υ.Τ.Α / Χ.Υ.Τ.Υ Ικαρίας ως βέλτιστη λύση κρίνεται η ε-
φαρµογή της µεθόδου της εξαερώσεως µε εξαναγκασµένη άντληση µε σύστηµα κατακόρυφων 
αγωγών και καύση του βιοαερίου σε πυρσό. 
 
Γ.4.4.1 Φρεάτια απαγωγής βιοαερίου  
Σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα η ακτίνα επιρροής των φρεατίων άντλησης κυµαίνεται από 30-
50m. Στο υπό µελέτη έργο, λόγω της µικρής δυναµικότητας του Χ.Υ.Τ.Α / Χ.Υ.Τ.Υ η απόδοση 
του συστήµατος σε βιοαέριο θα είναι σχετικά χαµηλή, οπότε και η ακτίνα επιρροής κάθε φρεα-
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τίου θα είναι µικρή και λαµβάνεται, ίση µε 30 m. Τα φρεάτια χωροθετούνται σε αποστάσεις της 
τάξης των 40 m µεταξύ τους, ισοκατανεµηµένα στο χώρο, έτσι ώστε να υπάρχει επικάλυψη 
των ακτινών επιρροής των φρεατίων.  
 
Γ.4.4.2 ∆ίκτυο συλλογής και µεταφοράς βιοαερίου 

Το δίκτυο συλλογής του βιοαερίου θα αποτελείται από κατακόρυφα φρεάτια απαγωγής τα ο-
ποία θα αναπτύσσονται καθ’ ύψος, ακολουθώντας την καθ’ ύψος ανάπτυξη του απορριµµατι-
κού ανάγλυφου. Λόγω του ισχυρά διαβρωτικού περιβάλλοντος που δηµιουργείται τόσο από τα 
απορρίµµατα και τα στραγγίσµατα που περιβάλλουν τον αγωγό, όσο και από τα διαβρωτικά συ-
στατικά των αερίων που διέρχονται από τον αγωγό, πρέπει να χρησιµοποιούνται  οι κατάλληλοι 
για το σκοπό αυτό αγωγοί. Έχει αποδειχθεί ότι τα πλέον κατάλληλα υλικά για την κατασκευή 
των αγωγών είναι το πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και ειδικός ανοξείδωτος χάλυβας. 
Στην προκειµένη περίπτωσή, επιλέγονται σωλήνες HDPE το οποίο εµφανίζει πλεονεκτήµατα µε 
το κόστους, την ευκολία χειρισµού και τις συνδέσεις των τµηµάτων του.  

Για την αποφυγή έµφραξης των αγωγών από υλικά των απορριµµάτων, οι σωλήνες πολυαιθυ-
λενιου τοποθετούνται εντός διάτρητων τσιµεντοσωλήνων, διαµέτρου Φ500. Γύρω από τον τσι-
µεντοσωλήνα τοποθετείται χονδρόκοκκο υλικό µε σκοπό την προστασία των οπών του τσιµε-
ντοσωλήνα από τυχούσα φραγή. Οι αγωγοί απαγωγής του βιοαερίου τοποθετούνται σε όλο το 
µήκος του φρεατίου και είναι διάτρητοι αγωγοί HDPE διαµέτρου Φ110. Ο χώρος µεταξύ του 
τσιµεντοσωλήνα και του αγωγού HDPE πληρούται µε χονδρόκοκκο υλικό από λιθοσύντριµµα 
µη ανθρακικής προέλευσης. Στα τελευταία 3m ο σωλήνας θα είναι τυφλός ώστε να µη γίνεται 
άντληση από την επιφανειακή στρώση των στερεών αποβλήτων. Στο τέλος κάθε αγωγού απα-
γωγής βιοαερίου τοποθετείται ειδική κεφαλή και κατόπιν δίκτυο µεταφοράς του βιοαερίου προς 
την εγκατάσταση καύσης. Το δίκτυο µεταφοράς αποτελείται από αγωγούς HDPE, 10atm κατάλ-
ληλων διαµέτρων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση οµοιόµορφων – χαµηλών πιέσεων 
µέσα στους αγωγούς. Για την αποµάκρυνση των συµπυκνωµάτων από το δίκτυο µεταφοράς 
του βιοαερίου τοποθετούνται υδατοπαγίδες στις κεφαλές των φρεατίων άντλησης.  

Γ.4.4.3 Σύστηµα άντλησης και καύσης βιοαερίου 

Ο πυρσός καύσης του βιοαερίου θα πληροί τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας και θα περιλαµβάνει 
τουλάχιστον:  

o Μονάδα καύσης µε θάλαµο καύσης από ανοξείδωτο χάλυβα, θάλαµο κατακράτησης από 
ανοξείδωτο χάλυβα µε κεραµική επίστρωση, ενεργοποιητή και ρυθµιστή αυτόµατης 
καύσης και υποδοχής αέρα.  

o Σύστηµα διαχωρισµού συµπυκνωµάτων από ανοξείδωτο χάλυβα.  

o Ηλεκτροκινητήρα, αντιεκρηκτικής κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα, ικανό να παρα-
δίδει αέριο 65m3/hr µε ελάχιστο εύρος λειτουργίας 1:5. 

o  Μετρητή πίεσης και βαλβίδα (τύπου ball-valve) για µέτρηση της αναρρόφησης και πίε-
σης. 

o Κινητήρα εφοδιασµένο µε εκκινητή star – delta. 

o Ηλεκτρο-υδραυλική βαλβίδα κλεισίµατος ασφαλείας της κύριας εισόδου αερίου. 

o ∆ύο φλογοπαγίδες της κύριας ροής του αερίου, στην είσοδο και την έξοδο του αεροσυ-
µπιεστή. 

o Μετρητή φλόγας και ράβδο ιονισµού γι ανίχνευση της κύριας και της πιλοτικής φλόγας. 

o Αισθητήρα UV για την ανίχνευση της φλόγας. 

o Σύστηµα ηλεκτρικής ανάφλεξης υψηλής ενέργειας, ελεγχόµενο από το PLC,  µε ακίδες 
ανάφλεξης, UV αισθητήρες και είσοδο δευτερογενούς αέρα. 

o Σηµείο δειγµατοληψίας στην έξοδο του φυσητήρα. 

o Επιλογέα για τη συνεχή λειτουργία καύσης του αερίου, σταµάτηµα λειτουργίας ή/και 
δυνατότητα απλής απαερίωσης. 

o Πίνακας ελέγχου µε προστασία ΙΡ55, µε ενδείξεις παροχής αερίου, περιεχόµενου µεθα-
νίου, χρόνου λειτουργίας και περιεχόµενου οξυγόνου. 
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Γ.4.4.4 Παθητικό σύστηµα ανάκτησης βιοαερίου 
Τα φρεάτια συλλογής βιοαερίου, στην αρχική φάση λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α / Χ.Υ.Τ.Υ θα λει-
τουργούν ως παθητικό σύστηµα απαέρωσης. Ο παθητικός έλεγχος του παραγόµενου βιοαερίου 
επιτυγχάνεται στην αρχική φάση λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α / Χ.Υ.Τ.Υ, όπου οι ποσότητες είναι 
περιορισµένες και ο πυρσός δεν θα µπορεί να αποδώσει. Στην αρχική φάση λειτουργίας λαµβά-
νει χώρα η αερόβια αποδόµηση των οργανικών ουσιών, και η παραγωγή πρωτογενών αερίων 
(κυρίως VOCs) υπό αρκετή πίεση ώστε να επιτρέπει την άνοδο του βιοαερίου µέσω των κατάλ-
ληλων διόδων στην επιφάνεια. Σε µετέπειτα στάδια λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α / Χ.Υ.Τ.Υ, η παρα-
γωγή των πρωτογενών αερίων αντικαθίσταται από παραγωγή CH4 και CO2 και ο κύριος µηχανι-
σµός µεταφοράς του βιοαερίου είναι η διάχυση, θέτοντας έτσι αναποτελεσµατική την παθητική 
απαέρωσή του. Ταυτόχρονα, η ποσότητα του παραγόµενου βιοαερίου αυξάνει µε αποτέλεσµα 
την ανάγκη εφαρµογής του ενεργητικού συστήµατος απαγωγής.  
Για την περαιτέρω προστασία του κτιρίου διοίκησης από τυχόν διαφυγές βιοαερίου προβλέπεται 
ειδική θεµελίωση µε στεγανοποιητικές τάφρους από άργιλο. 
 
Περιβαλλοντικοί όροι 
Α) Να κατασκευαστεί δίκτυο συλλογής και ελεγχόµενης απαγωγής βιοαερίου (κατακόρυφα συ-
στήµατα συλλογής βιοαερίου). Η διάταξη των αγωγών και των φρεατίων να γίνεται όπως ανα-
φέρεται στην Μ.Π.Ε. 
Β) Στο χώρο όπου είναι εγκαταστηµένη η µονάδα καύσης του βιοαερίου να υπάρχει πίνακας µε 
οδηγίες καύσης του βιοαερίου, ασφάλειας και γενικότερα µε οδηγίες λειτουργίας. 
Γ) Να εξασφαλιστεί η δυνατότητα: 

− Αποµάκρυνσης υδάτων από το δίκτυο συλλογής του βιοαερίου, 
− Καθαρισµού των αγωγών από τα σχηµατιζόµενα ιζήµατα (συµπυκνώµατα) στα χαµηλά 

σηµεία του δικτύου, χωρίς να επιτραπεί η είσοδος αέρα στο σύστηµα. 
∆) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να εµποδίζεται η εισροή υδάτων και ατµοσφαι-
ρικού αέρα στο ενεργητικό σύστηµα απαγωγής βιοαερίου. 
Ε) Η διάµετρος των διάτρητων αγωγών (εντός των φρεάτων) να είναι τουλάχιστον διαµέτρου 
250 mm 10 Atm. και σε κάθε περίπτωση να εξασφαλιστεί εντός των αγωγών ταχύτητα αερίων 
κάτω των 10 m/sec. 
ΣΤ) Tο υλικό των αγωγών να είναι ανθεκτικό στις αναµενόµενες φυσικές (βάρος, θερµοκρασί-
α), χηµικές (στραγγίσµατα, βιοαέριο) και βιολογικές (µικροοργανισµοί ) επιβαρύνσεις. 
Ζ) Η διάταξη των κάθετων αγωγών, που θα τοποθετηθούν εντός «φίλτρου» από αµµοχαλικώ-
δες υλικό (16/32 mm, ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου µικρότερο από 10%) να απέχουν από 
τη στρώση µόνωσης του πυθµένα τουλάχιστον 1,0-2.0 m. 
Η) Στο τέλος κάθε οριζόντιου αγωγού ή όπου αλλού θεωρηθεί απαραίτητο να εγκατασταθεί 
µονάδα συλλογής συµπυκνωµάτων (αφύγρανση), τα οποία κατόπιν θα διαχέονται στα απορ-
ρίµµατα. 
Θ) Να διανοιχτούν τάφροι οι οποίοι θα πληρωθούν µε αµµοχάλικο, και θα τοποθετηθούν πολυ-
µερή υλικά περιµετρικά των κτιρίων στο χώρο για προστασία από τυχόν µετανάστευση του 
βιοαέριου (κατ΄ελάχιστον στην κατιούσα µετανάστευσης του βιοαερίου). 
 
Γ.5 Αντιπληµµυρικά έργα - Έργα πρασίνου 
Περιγραφή 
Για την ασφαλή απαγωγή των όµβριων υδάτων είναι αναγκαία η κατασκευή αντιπληµµυρικής 
τάφρου στη βόρεια πλευρά του Χ.Υ.Τ.Α /Χ.Υ.Τ.Υ µε στόχο την συλλογή των οµβρίων υδάτων 
που απορρέουν από την ανάντη λεκάνη απορροής και την ασφαλή διοχέτευσή τους προς τον 
φυσικό αποδέκτη έξω από τα όρια του Χ.Υ.Τ.Α / Χ.Υ.Τ.Υ. Ειδικότερα, η ορθολογική διαχείριση 
των όµβριων σχετίζεται µε την απαγωγή των όµβριων πριν αυτά µπουν στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α / 
Χ.Υ.Τ.Υ και καταστρέψουν τη δοµική ευστάθειά του, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει το πέρασµα 
των όµβριων της ευρύτερης λεκάνης απορροής εντός του Χ.Υ.Τ.Α / Χ.Υ.Τ.Υ και τη συνεπαγό-
µενη παραγωγή σηµαντικά µεγαλύτερων ποσοτήτων στραγγισµάτων. Η τάφρος θα µπορεί να 
είναι επενδυµένη από σκυρόδεµα, όπου αυτό απαιτείται. 
 
Ο προτεινόµενος σχεδιασµός αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην αποφυγή διείσδυσης των απορ-
ροών όµβριων υδάτων στο κυρίως σώµα του κυττάρου των απορριµµάτων καθ’ όλη τη διάρ-
κεια πλήρωσής του, προστατεύοντας παράλληλα τα έργα υποδοµής του Χ.Υ.Τ.Α / Χ.Υ.Τ.Υ και 
τις κτιριακές εγκαταστάσεις που χωροθετούνται στο βορειοδυτικό τµήµα του οικοπέδου. Επι-
πρόσθετα, ο προτεινόµενος σχεδιασµός εξασφαλίζει την οµαλή απορροή των όµβριων υδάτων 
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και κατά την τελική διαµόρφωση του απορριµµατικού αναγλύφου, στο πέρας λειτουργίας του 
έργου.  
 
Για την ποσοτική εκτίµηση της επιφανειακής απορροής από την αντίστοιχη λεκάνη ανάντη του 
Χ.Υ.Τ.Α / Χ.Υ.Τ.Υ, τον σχεδιασµό και τη διαστασιολόγηση των έργων αφού χρησιµοποιήθηκαν 
οι χάρτες της ΓΥΣ κλίµακας 1:5000 προέκυψε συνολική επιφάνεια απορροής 80 στρεµµάτων.  
 
Από τη συνολική επιφάνεια των 80 στρεµµάτων, η απορροή από τα 60 στρέµµατα της ανατολι-
κής πλευράς οδηγείται φυσικά και άµεσα προς τον φυσικό αποδέκτη χωρίς να επηρεάζει ή να 
εισέρχεται εντός του βορειοανατολικού και ανατολικού µετώπου του κυττάρου. Για την απορ-
ροή που οφείλεται στην υπολειπόµενη επιφάνεια της λεκάνης απορροής επιφάνειας 20 στρεµ-
µάτων, θα κατασκευασθεί µία τάφρος, που θα είναι πρακτικά η τάφρος προστασίας των έργων 
υποδοµής και υποδοχής των απορριµµάτων και χωροθετείται βόρεια και κατά µήκος αυτών. Η 
τάφρος θα οδηγεί τα όµβρια ύδατα προς την περιµετρική τάφρο του κυττάρου και ειδικότερα 
τον δυτικό κλάδο αυτής, από όπου στη συνέχεια θα οδηγούνται προς τον φυσικό αποδέκτη νό-
τια του οικοπέδου. Στην ίδια τάφρο προστασίας του κυττάρου θα οδηγούνται και τα όµβρια ύ-
δατα που θα συλλέγονται από τους αναβαθµούς που θα διαµορφωθούν βόρεια του κυττάρου. 

Για την αποµόνωση του Χ.Υ.Τ.Α / Χ.Υ.Τ.Υ από τον περιβάλλοντα χώρο θα αναπτυχθεί δεδρο-
φύτευση περιµετρικά του χώρου, σε όσα σηµεία απαιτείται. Η δενδροφύτευση θα πραγµατο-
ποιηθεί µε δένδρα κατάλληλα για το κλίµα της περιοχής και θα συµπληρώνεται µε χαµηλή βλά-
στηση (θάµνοι) από την τοπική χλωρίδα. Ο συνδυασµός ψηλής και χαµηλής βλάστησης στα 
κατάλληλα σηµεία περιµετρικά του χώρου εξασφαλίζει την οπτική αποµόνωση από το οδικό δί-
κτυο και παράλληλα την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων λόγω θορύβου και οσµών. Επίσης, θα 
διαµορφωθούν χώροι πρασίνου περιµετρικά των κτιριακών εγκαταστάσεων, στην είσοδο και 
στην έξοδο του έργου και στην περιοχή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγιδίων. 

Περιβαλλοντικοί όροι 

Α)Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυρασφάλειας περιλαµβάνοντας οπωσδήποτε: 
α. Αντιπυρική ζώνη περιµετρικά παράλληλα στην περίφραξη, πλάτους 8 m µέσα στα όρια του 
χώρου διάθεσης. 
β. Αποθήκευση γαιών για κάλυψη εστιών πυρκαγιάς. 
γ. Συσκευές πυρόσβεσης, τοποθετηµένες σε επίµαχα σηµεία του ΧΥΤΑ. 
δ. Αποµάκρυνση ξηρής βιοµάζας από φυτοκάλυψη των πρανών. 
Β)Να ληφθεί µέριµνα για την ανάπτυξη και συντήρηση των φυτών – δένδρων περιµετρικά της 
περίφραξης ώστε να δηµιουργηθεί οπτική αποµόνωση του Χ.Υ.Τ.Α / Χ.Υ.Τ.Υ από τη γύρω περι-
οχή. 
 
Γ.6 Εσωτερικός έλεγχος-Παρακολούθηση του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ 
Ο χώρος υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων επιβάλλεται να παρακολουθείται τόσο κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας του όσο και όταν πληρωθεί όλος ο χώρος µε απορρίµµατα. Για  τον έλεγ-
χο της σωστής λειτουργίας της υποδοµής και ως εκ τούτου για την προστασία του περιβάλλο-
ντος τοποθετούνται συστήµατα, µέσω των οποίων ελέγχεται αν η λειτουργία του χώρου έχει 
επιπτώσεις στο περιβάλλον.  
Το πρόγραµµα παρακολούθησης περιλαµβάνει: 

o Έλεγχο συστήµατος διαχείρισης στραγγισµάτων, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 
o Έλεγχο συστήµατος διαχείρισης βιοαερίου 
o Έλεγχο καθιζήσεων 
o Έλεγχο µετεωρολογικών δεδοµένων 
o Παρακολούθηση εγκαταστάσεων εισόδου 

Η επιτήρηση του χώρου απόθεσης απορριµµάτων, όχι µόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, 
αλλά και όταν παύσει να λειτουργεί ως Χ.Υ.Τ.Α./Χ.Υ.Τ.Υ., αποτελεί ένα σηµαντικό σηµείο που 
έχει σχέση µε την περιβαλλοντικά ασφαλή συµπεριφορά του χώρου. Για να είναι εφικτή αυτή η 
απαίτηση θα πρέπει στο Χ.Υ.Τ.Α. να εγκατασταθεί ένα σύστηµα παρακολούθησης (monitoring 
system). Η παρακολούθηση του Χ.Υ.Τ.Α. επιβάλλεται από την Ελληνική Νοµοθεσία. 
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Γ.7 Γενικοί περιβαλλοντικοί όροι  

1. Ο τρόπος διάθεσης των απορριµµάτων να γίνεται κατά κελιά απορριµµάτων ύψους περίπου 
2,50-3,00 m, ξεκινώντας από τα χαµηλότερα υψόµετρα µε σταδιακή πλήρωση του ωφέλιµου 
όγκου. Η κλίση του µετώπου εργασίας (πρανούς) να είναι της τάξης του 1:3 ή και ηπιότερη. Η 
αρχική διάστρωση των απορριµµάτων κάθε κυττάρου πάχους 30 – 40 cm να γίνεται µε ιδιαίτε-
ρη προσοχή και ύστερα από επαρκή συµπίεση και τεµαχισµό των απορριµµάτων µην περιέχο-
ντας αιχµηρά υλικά. 
2. Η επιφάνεια του τελευταίου κυττάρου να έχει κλίση τουλάχιστον 5% για να εξασφαλίζεται 
επιφανειακά η απορροή των όµβριων. 
3. Τα ογκώδη απορρίµµατα να τοποθετούνται στη βάση του µετώπου εργασίας και αφού τεµα-
χιστούν κατάλληλα να προωθούνται µαζί µε τα άλλα απορρίµµατα. 
4. Η µεταφορά των απορριµµάτων στο χώρο διάθεσης να γίνεται µε ειδικά ανατρεπόµενα φορ-
τηγά οχήµατα (κλειστού τύπου απορριµµατοφόρα). Όλα τα εισερχόµενα απορριµµατοφόρα ο-
χήµατα να ελέγχονται οπτικά πριν εναποθέσουν τα απορρίµµατά τους . 
5. Η εκφόρτωση των απορριµµάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. να διενεργείται προς την κατεύθυνση του α-
νέµου και πάντα µε την βοήθεια των κινητών παραπετασµάτων για την καλύτερη παρεµπόδιση 
της διασποράς µικροαπορριµµάτων τα οποία άµεσα να συλλέγονται και να οδηγούνται για τα-
φή. 
6. Η συµπίεση των απορριµµάτων να γίνεται µε επαναλαµβανόµενη διέλευση του συµπιεστή 
απορριµµάτων και δευτερεύοντος µε τον ερπυστριοφόρο προωθητήρα. 
7. Να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα περιορισµού του παρασιτολογικού φορτίου (µικροοργανι-
σµοί, έντοµα, ζωύφια, τρωκτικά κλπ.) του Χ.Υ.Τ.Α. και να προβλεφθεί παράλληλο πρόγραµµα 
καταπολέµησης των εκτοπαρασίτων. Στα µέτρα περιορισµού του παρασιτολογικού φορτίου πε-
ριλαµβάνονται:  
− Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των απορριµµάτων. 
− Καταστροφή των καταφυγίων.  
− Ψεκασµός.  
− Σωστή διάταξη του πρασίνου στο χώρο επικάλυψης.  
− Περιορισµός στο µέτρο του δυνατού της διαθέσιµης τροφής.  
− Οργάνωση ενός οικοσυστήµατος πλησιέστερου προς τη φυσική κατάσταση. 

8. Τα απορρίµµατα θα καλύπτονται σε καθηµερινή βάση µε χωµάτινο κάλυµµα πάχους 15-20 
cm. Το υλικό επικάλυψης δεν πρέπει να περιλαµβάνει τεµάχια βράχου µεγαλύτερης διαµέτρου 
από τα 15 cm. 
9. Να εφαρµόζονται όλα τα απαιτούµενα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων σύµ-
φωνα µε την υπάρχουσα νοµοθεσία, όπως ισχύει: 
- Ν. 1568/1985 – «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ 377Α/18.10.85) 
- Π.∆. 397/1994 – «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική δια-
κίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργα-
ζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/EOK» (ΦΕΚ 221 
Α΄/19.2.94) 
- Π.∆. 399/1994 – «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την 
έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία του 
Συµβουλίου 90/394/EOΚ» (ΦΕΚ 221/19.2.94) 
- Π.∆. 305/1996 – «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζο-
νται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK» (ΦΕΚ 
212 Α΄/29.8.96) 
- Υ.Α. 88555/3293/1988 – «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. 
και των Ο.Τ.Α».(ΦΕΚ 721 Β΄/4.10.88) 
10. Από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις κι εφόσον κριθούν κατάλληλες, σε κοντινή απόσταση από 
τον ΧΥΤΑ να διενεργούνται δειγµατοληψίες ποιότητας υδάτων. 
11. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων. Ο έλεγχος 
να γίνεται σε γεωτρήσεις ελέγχου του υδροφόρου ορίζοντα µία ανάντη της υδραυλικής κλίσης 
του ΧΥΤΑ και στις δύο στα κατάντη του χώρου. Για τον έλεγχο των επιφανειακών υδάτων να 
υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη. Τα σηµεία παρακολούθησης να είναι τουλάχιστον τρία, ένα ανάντι 
του ΧΥΤΑ και δύο κατάντι. 
12. Οι δειγµατοληψίες του νερού θα γίνονται µε βάση τις τυποποιηµένες διαδικασίες δειγµατο-
ληψίας κατά ISO 5667-1, περί δειγµατοληψίας υπόγειων υδάτων. 
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13. Οι παράµετροι ελέγχου είναι: pH, BOD5, COD, SO4, NH4-N, οργανικό N, Cl, φθόριο, TOC, 
φαινόλες, φωσφορικά και βαρέα µέταλλα. Επιπλέον, εάν είναι δυνατόν να προσδιορίζονται και 
υδρογονάνθρακες. 
14. Οι αναλύσεις των στραγγισµάτων (στην εγκατάσταση επεξεργασίας) να πραγµατοποιούνται 
σε αρµόδιο κρατικό φορέα ή αναγνωρισµένο ιδιωτικό εργαστήριο ή σε κατάλληλο εργαστήριο 
εντός του ΧΥΤΑ. Οι έλεγχοι και οι δειγµατοληψίες να είναι σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθε-
σία (ΚΥΑ (10) σχετ.). Το κόστος των αναλύσεων βαρύνει το φορέα λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Η 
δειγµατοληψία θα ακολουθεί την τυποποιηµένη διαδικασία ISO 5667-2, περί δειγµατοληπτικών 
µεθόδων και ΙSΟ 5667-11, περί δειγµατοληψίας υγρών αποβλήτων. 
15. Η παρακολούθηση ενδεχόµενης υπεδάφιας διαφυγής του βιοαερίου εκτός ΧΥΤΑ να διενερ-
γείται δια µέσου των περιµετρικών φρεατίων παρακολούθησης του βιοαερίου, έξω από τα όρια 
της λεκάνης απόθεσης των απορριµµάτων. Σε περίπτωση ανίχνευσης βιοαερίου, δείγµατα θα 
αποστέλλονται για εργαστηριακή χρωµατογραφική ανάλυση. 
16. Τα συστατικά του βιοαερίου που πρέπει να µετριούνται σε µακροπρόθεσµη βάση είναι: µε-
θάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο, ολικό χλώριο, ολικό φθόριο, ολικό θείο, άζωτο, βενζό-
λιο, χλωροαιθάνιο. Ανάλογα µε την περίπτωση να µετριούνται και άλλα συστατικά του βιοαερί-
ου. 
17. Η παρακολούθηση του βιοαερίου στα επανδρωµένα κτίρια εντός του ΧΥΤΑ να είναι συνεχής 
και από µόνιµα εγκατεστηµένα συστήµατα. Να υπάρχει µέριµνα για την προστασία των κτιρίων 
από τυχόν διαφυγή του βιοαερίου. 
18. Η παρακολούθηση του βιοαερίου από το φορέα λειτουργίας σταµατά µετά την παύση λει-
τουργίας του ΧΥΤΑ και εφόσον η µέγιστη συγκέντρωση του βιοαερίου παραµένει κάτω από 1% 
κ.ο. και του διοξειδίου του άνθρακα κάτω από 1,5% κ.ο. µετρούµενων σε όλα τα σηµεία παρα-
κολούθησης του ΧΥΤΑ και σε µία περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) µηνών, λαµβανοµένων τουλά-
χιστον σε 4 διαφορετικές χρονικές περιόδους. 
19. Για τον άµεσο εντοπισµό προβληµάτων σε όλο το δίκτυο συλλογής και απαγωγής βιοαερίου 
να γίνονται σε τακτά διαστήµατα έλεγχοι µε κατάλληλη φορητή συσκευή, η οποία θα ελέγχει 
την παροχή, την θερµοκρασία, την πίεση, όπως επίσης, και την περιεκτικότητα του βιοαερίου 
σε µεθάνιο, οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα, ώστε να υπάρχει άµεση εξακρίβωση και κατα-
γραφή του ποσοστού του κατώτερου ορίου έκρηξης. 
20. Για τον άµεσο εντοπισµό προβληµάτων της στεγάνωσης του ΧΥΤΑ να γίνονται σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα έλεγχοι της γεωµεµβράνης και του γεωλογικού φραγµού. 
21. Για να αποφευχθούν διαβρωτικά φαινόµενα στο δίκτυο συλλογής και απαγωγής του βιοαε-
ρίου από σχηµατιζόµενα οξέα να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα η αποµάκρυνσή τους. 
22. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα να γίνεται συντήρηση: 
− Του συστήµατος συλλογής όµβριων (κυρίως καθάρισµα από προσχώσεις και φερτά υλι-

κά).  
− Του οδικού δικτύου.  
− Του συστήµατος συλλογής στραγγισµάτων.  
− Του συστήµατος συλλογής του βιοαερίου. 

23. Να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για τυχόν κατολισθήσεις του εδάφους περιµετρικά και 
εκτός του ΧΥΤΑ 
24. Να υπάρξει πρόγραµµα µετρήσεων των καθιζήσεων (ολικών ή και διαφορικών) και να ληφ-
θούν µέτρα κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα φαινόµενα καθι-
ζήσεων και να αποφευχθούν τυχόν παραµορφώσεις στο υλικό επικάλυψης, στα στεγανωτικά 
συστήµατα, στο «σώµα» του ΧΥΤΑ και στους αγωγούς. 
25. Οι µετρήσεις των καθιζήσεων σταµατούν όταν η διαφορά µεταξύ δύο γειτνιαζόντων µαρτύ-
ρων καθίζησης είναι µικρότερη της οριακής τιµής του εξαµήνου. 
26. Ο έλεγχος ευστάθειας του ΧΥΤΑ να επαναλαµβάνεται στη φάση λειτουργίας κάθε 5 χρόνια 
ή και νωρίτερα αν επέλθουν αλλαγές στο σχεδιασµό ή παρατηρηθούν φαινόµενα αστοχίας, 
λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά δεδοµένα του ΧΥΤΑ. 
27. Τυχόν υπάρχουσες αστοχίες στην κατασκευή του ΧΥΤΑ και τυχόν σηµαντικές δυσµενείς 
επιπτώσεις στο περιβάλλον που ενδεχοµένως διαπιστωθούν κατά τις διαδικασίες ελέγχου και 
παρακολούθησης, να γνωστοποιούνται αµέσως στις αρµόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότη-
τας Σάµου και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, προκειµένου να ξεκινήσει η διαδικασία 
λήψης επανορθωτικών µέτρων και η επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων. Ο υπεύθυνος 
φορέας λειτουργίας υποχρεούται να συµµορφώνεται µε την απόφαση των αρµόδιων υπηρεσιών 
για τη φύση και το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής των επανορθωτικών µέτρων. 
28. Ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι υπεύθυνος για: 
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− Την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της µονάδας ,και την ενηµέρωση τους για 
το «Σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτων & άλλων περιστατικών κατά την διάρκεια λειτουργίας 
του ΧΥΤΑ». 

− Τη πρόσληψη ειδικευµένου προσωπικού για τη παρακολούθηση της λειτουργίας, την συ-
ντήρηση και τον έλεγχο της απόδοσης της εγκατάστασης στο σύνολο της. 

− Τον τακτικό έλεγχο για τη συντήρηση του εξοπλισµού της µονάδας. 
− Την συστηµατική τήρηση αρχείου (βιβλίων) σχετικά µε την λειτουργία και την παρακο-

λούθηση της µονάδας. 
29. Η αυστηρή τήρηση συγκεκριµένου πρωτοκόλλου κατά τις δειγµατοληψίες / µετρήσεις / α-
ναλύσεις, την καταχώρηση στοιχείων και τη διατήρηση των αποτελεσµάτων είναι απαραίτητη 
σε όλες τις φάσεις: (λειτουργία, παρακολούθηση, µετέπειτα φροντίδα) των εργασιών.  
Επίσης τα παραπάνω στοιχεία (δειγµατοληψίες, µετρήσεις, αναλύσεις, και καταχώρη-
ση αυτών και τυχόν αστοχιών) κρίνονται απαραίτητα και αποτελούν αναγκαία προϋ-
πόθεση για τυχόν εξέταση υποβολής αιτήµατος ανανέωσης και συνέχισης λειτουργίας 
της εν λόγω εγκατάστασης. 
30. Ο υπεύθυνος φορέας λειτουργίας του έργου να τηρεί βιβλία λειτουργίας, ελέγχου και πα-
ρακολούθησης του Χ.Υ.Τ.Α. (επεξεργασία και αξιολόγηση στατικών στοιχείων) και να διαβιβάζει 
σε ετήσια βάση ειδική έκθεση µε τα συγκεντρωτικά, πρωτογενή και επεξεργασµένα αποτελέ-
σµατα, τις εκτιµήσεις και τα συµπεράσµατα στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότη-
τας Σάµου και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, προκειµένου: 
− Να αποδείξει την τήρηση των όρων της αδείας και 
− Να γίνεται ενηµέρωση στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την 

οδηγία 96/61/ΕΚ (ΙPPC) όπως ισχύει. 
Οι ετήσιες εκθέσεις να φυλάσσονται επί µία δεκαετία. 
31. Όλα τα πρωτογενή και επεξεργασµένα στοιχεία λειτουργίας, ελέγχου και συντήρησης να 
φυλάσσονται στο χώρο του προσωπικού λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. επί µία τριετία υπό ηλεκτρο-
νική µορφή και να τίθενται στη διάθεση κάθε αρµόδιας Υπηρεσίας. 
32. Η παρακολούθηση και η συλλογή στοιχείων συνεχίζεται και κατά τη φάση της µετέπειτα 
φροντίδας του Χ.Υ.Τ.Α. 
33. Το πρόγραµµα διαχρονικής παρακολούθησης και ελέγχου αναφορικά µε την παραγωγή και 
τη σύνθεση των στραγγισµάτων και του βιοαερίου και τις καθιζήσεις να ισχύει για µία δεκαετία 
µετά το τέλος των εργασιών της τελικής επικάλυψης του συγκεκριµένου χώρου απόθεσης, ό-
που εδράζεται το σηµείο παρακολούθησης. 
Η συγκέντρωση στοιχείων αφορά: 
Κεφάλαιο Α 
− Στην τεχνολογία (συστήµατα στεγάνωσης και διαχείρισης στραγγισµάτων και βιοαερίου) 
− Στους κανόνες ασφαλείας του ΧΥΤΑ 
− Στο σχέδιο λειτουργίας της µονάδας 
− Στα συστήµατα µετρήσεων και ελέγχου (µετεωρολογικά στοιχεία, επιφανειακά και υπό-

γεια ύδατα, καθιζήσεις, παραµορφώσεις, θερµοκρασία στην βάση του ΧΥΤΑ) 
− Στα προγράµµατα µετρήσεων (παράµετροι και κανόνες µετρήσεων, σχέδια συντήρησης 

οργάνων µέτρησης, σχέδια δειγµατοληψίας, σηµεία µετρήσεων). 
Κεφάλαιο Β 
− Γενικές αρχές παραλαβής αποβλήτων (ποσότητες, είδος, σύνθεση, σχέδια απόθεσης, ο-

πτικός έλεγχος) 
− Έλεγχοι λειτουργίας µονάδας (χρονική διάρκεια λειτουργίας και παύσεων της µονάδας, 

αβαρίες και βλάβες µονάδας, αιτίες αστοχιών, µέτρα αποκατάστασης, είδος και έκταση µέ-
τρων συντήρησης µονάδας) 

− Μετρήσεις και έλεγχοι: 
� µετεωρολογικών στοιχείων καθηµερινά από τοπικό Μετεωρολογικό Σταθµό και 

µηνιαίος µέσος όρος στη φάση της µετέπειτα φροντίδας 
� του όγκου (εβδοµαδιαίως) και της σύστασης (ετησίως) των απορριµµάτων 
� των οσµών, του θορύβου και της σκόνης (µηνιαίως) 
� στο σώµα του ΧΥΤΑ και στα συστήµατα µόνωσης (ανά εξάµηνο) 

Κεφάλαιο Γ 
∆οµή και ογκοµέτρηση του ΧΥΤΑ (επιφάνεια καλυπτόµενη από τα απόβλητα, όγκος και σύνθε-
ση αποβλήτων, µέθοδος απόθεσης, υπολογισµός της εναποµένουσας διαθέσιµης χωρητικότη-
τας) 
 
Γ.7.1 Μέτρα αποκατάστασης µετά την παύση λειτουργίας 
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34. Εντός τριετίας από την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ να δοθεί στην υπηρεσία µας χρονο-
διάγραµµα αποκατάστασης των υφιστάµενου κυττάρων ταφής (χωρίς να παρεµποδίζεται η λει-
τουργία του όλου έργου) µε µελέτη αποκατάστασης που θα εκπονήσει ο φορέας του έργου. Οι 
εργασίες αποκατάστασης του ΧΥΤΑ να ξεκινήσουν αµέσως µόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες 
καθίζησης και µπορούν να γίνουν σταδιακά ανάλογα µε τον σχεδιασµό. 
35. Η τελική κάλυψη θα περιλαµβάνει τις εξής στρώσεις : 
- Στρώση εξοµάλυνσης του απορριµµατικού ανάγλυφου από κοκκώδες υλικό 
- Στρώση ανακούφισης βιοαερίου (Θα είναι στρώση από διαπερατό υλικό, ελαχίστου πάχους 30 
cm, τοποθετηµένη επί της στρώσης εξοµάλυνσης). 
- Γεωµεµβράνη : Αυτή η στρώση παρέχει µακροχρόνια σιγουριά από κατείσδυση των υδάτων 
στα υποκείµενα στρώµατα. Θα αποτελείται από συµπιεσµένο αργιλικό υλικό ελάχιστου πάχους 
50 cm µε µέγιστο συντελεστή διαπερατότητας 1x10-9 m/s. Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί και γεωµεµβράνη HDPE ονοµαστικού πάχους 1,5µµ. 
- Στρώση αποστράγγισης : Θα αποτελείται από αµµοχάλικο ελάχιστου πάχους 30 cm µε ελάχι-
στο συντελεστή διαπερατότητας 10-2 ή 10-3 m/s ή ισοδύναµης παροχετευτικής ικανότητας συν-
θετικό στραγγιστήριο. 
- Γεωύφασµα διαχωρισµού βάρους 200gr/m2 για την προστασία της αποστραγγιστικής στρώ-
σης από φράξιµο 
- Φυτόχωµα πάχους περίπου 50 cm επί του οποίου θα ακολουθηθεί η δενδροφύτευση. 
36. Το υλικό επιφανειακής επικάλυψης του ΧΥΤΑ που προβλέπεται για δενδροφύτευση να πλη-
ροί τους όρους φυσιολογικής ανάπτυξης των φυτών. 
37. Μετά το τέλος των φαινοµένων καθίζησης η κλίση της επιφάνειας του ΧΥΤΑ να είναι της 
τάξης του 5%. 
 
∆) Περιβάλλον περιοχής – Ευαίσθητα στοιχεία του – Ειδικά προστατευόµενες ζώνες 
Η περιοχή δεν εντάσσεται σε κάποιο υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο ειδικής προστασίας. ∆εν υπάρ-
χει θεσµοθετηµένο σχέδιο (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, Ζ.Ο.Ε. ) χρήσεων γης. ∆εν υπάρχουν ευαίσθητες 
ζώνες στην περιοχή του έργου σύµφωνα µε την ΜΠΕ. 
 
Ε). Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων 
Τα επανορθωτικά µέτρα που προτείνονται στην παράγραφο Γ της παρούσας να κατασκευα-
στούν ή να ληφθούν, σε συνδυασµό µε τα προτεινόµενα στη Τεχνική Έκθεση και των Βέλτι-
στων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών (Β∆Τ), κρίνονται επαρκή για την προστασία και διατήρηση των 
στοιχείων (φυσικών και ανθρωπογενών) της περιοχής επέµβασης. 
 
ΣΤ) Υπαγωγή στην Οδηγία IPPC 
Η εγκατάσταση υπάγεται στο σύνολό της στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας IPPC όπως ισχύει 
µε την οδηγία 2008/1/ΕΚ για την «ολοκληρωµένη πρόληψη & έλεγχο της ρύπανσης» (περί-
πτωση 5.4 του παραρτήµατος ΙΙ της ΚΥΑ 15393/02 όπως ισχύει). Επ αυτού οφείλει να εφαρµό-
ζει την εν λόγω οδηγία και τις προαναφερόµενες τεχνικές για την αποφυγή της ρύπανσης (δια-
χείριση στραγγισµάτων, όµβριων, βιοαερίου κλπ) και τον έλεγχο και παρακολούθηση της λει-
τουργίας και µετέπειτα φροντίδας του ΧΥΤΑ. 
 
Ζ) Χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η χορηγούµενη έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων – Λοιποί όροι & Προϋποθέσεις . 
1.Οι ανωτέρω αναφερόµενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν µέχρι 31-12-2021 µε την επιφύ-
λαξη του άρθρου 12, παρ. 1, της Κ.Υ.Α. ΗΠ 11014/703/Φ104/03 και µε την προϋπόθεση ότι 
δεν θα επέλθει µεταβολή των δεδοµένων βάσει των οποίων εκδίδεται η παρούσα Απόφαση, 
συµπεριλαµβανόµενης και της επερχόµενης Αναθεώρησης-Τροποποίησης του ΠΕΣ∆Α Βορείου 
Αιγαίου. Ο Φορέας του έργου οφείλει να επανέλθει µε νεότερη αίτησή της προς την υπηρεσία 
µας εγκαίρως πριν από τη λήξη της προθεσµίας αυτής, προκειµένου να εξετασθεί αν απαιτείται 
η αναθεώρηση των τεθέντων Περιβαλλοντικών Όρων. 
2. Το Περιφερειακό Συµβούλιο προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση οφείλει να 
προβεί εντός πέντε (5) ηµερών, από τη λήψη της παρούσας Απόφασης, στην δηµοσιοποίησή 
της στον Τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 37111/2021/03. Τα έξοδα δηµοσιοποίησης της Απόφασης βαρύ-
νουν τον φορέα του έργου. 
3. Η εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης αποτελεί απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και εκµετάλλευσης 
της εξεταζόµενης εγκατάστασης . 
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4. Η παρούσα Απόφαση µε την ΜΠΕ και την τεχνική έκθεση που την συνοδεύει και η θεωρηµέ-
νη ΜΠΕ (ΜΠΕ ΧΥΤΑ -ΜΠΕ Εξωτερικής οδού πρόσβασης), πρέπει να είναι διαθέσιµες και να επι-
δεικνύονται από τον φορέα εκµετάλλευσης του εξεταζόµενου έργου σε κάθε αρµόδιο ελεγκτικό 
όργανο που διενεργεί έλεγχο στο έργο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
5. Η µη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης συνεπάγεται την επιβολή στους υπεύθυ-
νους του έργου των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 
του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91 Α) . 
6. Η παρούσα Απόφαση αφορά το σύνολο των εγκαταστάσεων (κύριων και συνοδευτικών) του 
εξεταζόµενου ΧΥΤΑ. 
7. Ο φορέας εκµετάλλευσης οφείλει σύµφωνα µε την αρ. 172509/4266/2-10-07 Εγκύκλιο του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε να υποβάλει µέχρι 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους στην υπηρεσία µας και στο ΥΠΕΚΑ 
(Τµήµα ∆ιαχ. Στερεών Αποβλήτων) την «ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων». 
8. Η παρούσα περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει τον υπεύθυνο 
φορέα υλοποίησης του ΧΥΤΑ από την υποχρέωση να εφοδιαστεί µε άλλες άδειες, για τις οποίες 
προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις. 
9. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλλει την παρούσα απόφαση, για λό-
γους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την δηµοσίευσή της ή την 
ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύµφω-
να µε το άρθρο 227 του (2) σχετ. Νόµου. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπη-
ρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νοµιµότητας, της παρούσας απόφασης ασκείται από τον Γ.Γ. 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 238 του (2) σχετ. Νόµου.  
 O         Ο 
Προϊστάµενος       Αντιπεριφερειάρχης 
Τµ. Περ/ντος &  
Υδροοικονοµίας 
 
 
 
 
 
 
Βλάσιος Παράσχος      Νικόλαος Μάρκου 
 
 
Πίνακας κοινοποιήσεων 
1) ΥΠΕΚΑ 
    Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος 
    ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού 
    Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
    Πατησίων 147 - 11251 ΑΘΗΝΑ 
2) ΥΠΕΚΑ 
    Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος 
    ΕΥΠΕ - ΤΜΗΜΑ Β’ 
    Λ. Αλεξάνδρας 11 - 114 73 ΑΘΗΝΑ 
3) Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου 
    ∆/νση Περ/ντος & Χωρ. Σχεδ. Β. Αιγαίου 
    Τµ. Περ/κου & Χωρικού Σχεδ. Β. Αιγαίου 
    Ικτίνου 2 - 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
4) Αστ. Τµήµα Αγίου Κηρύκου Ικαρίας 
    833 00 - ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 
5) Αστ. Τµήµα Ευδήλου Ικαρίας 
    833 02 – ΕΥ∆ΗΛΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 
6) Πυροσβεστική Υπηρεσία Ικαρίας 
    833 00 – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 
7) ∆ιεύθυνση ∆ηµ. Υγείας &  
    Κοινωνικής Μέριµνας 
    Περιφερειακής Ενότητας Σάµου 
    831 00 - ΣΑΜΟΣ 
8) ∆/νση Αγρ/κής Οικ/µίας & Κτην/κης 
    Τµ. Κτηνιατρικής 
    Περιφερειακής Ενότητας Σάµου 
     831 00 – ΣΑΜΟΣ 
9) ∆/νση Ανάπτυξης  
    Περιφερειακής Ενότητας Σάµου 
    831 00 – ΣΑΜΟΣ 
10) ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων 
      Περιφερειακής Ενότητας Σάµου 

      831 00 - ΣΑΜΟΣ 
11) ΚΑ΄Εφορεία Προϊστ/κών & ΚΛ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
        Μουσειο Πυθαγορειου 
        831 03 – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 
12) 27Η Ε.Β.Α. 
       ΠΥΡΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗ 
       831 03 – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 
13) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ &  
       ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
        ΒΟΥΡΝΑΖΩΝ 19 
        811 00 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
14) ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
        1Ο

 ΧΛΜ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΛΟΥΤΡΩΝ 
        811 00 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
15) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 
       ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ 
       ∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 8 
        831 00 – ΣΑΜΟΣ 
16) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 
       811 00 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
       ( ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ & ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ 

ΠΟΛΙΤΕΣ & ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 1650/86 

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ). 
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