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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26966/912/25-04-2014 Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Γεν. Γραμ. Αποκ. Διοίκησης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας & 
Ιονίου, που αφορά το έργο: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στη θέση: «Άνω Τσουμιάς» της 
Δ.Κ. Λεωνιδίου, Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Νομού Αρκαδίας. 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 

Ι. Τις κάτωθι γενικές διατάξεις: 
1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α'): «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποίηθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει.  
2. Το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ-91 Α’): «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».  
3. To N. 4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/21-9-2011): «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

4. Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012): «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

5. Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει. 

6. Το Π.Δ. 148/09 (ΦΕΚ 190 Α/29-9-2009): Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την απο-
κατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Eναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει.  

7. Το Π.Δ. 139/10 (ΦΕΚ – 232 Α΄): «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου».  

8. Το Π.Δ. 256/98 (ΦΕΚ 190 Α'): «Συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 541/1978 (Α' 116) ``Περί 
κατηγοριών μελετών». 
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9. Την Υ.Α. 1958/12 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012): «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηρι-
οτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 
4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)»», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 20741/12 (ΦΕΚ 1565 Β/8-
5-2012), την ΥΑ οικ. 166476/2013 (ΦΕΚ 595Β΄) και την ΥΑ οικ: 65150/1780/2013 (ΦΕΚ3089Β΄), την  
και την ΥΑ οικ. 173829/14 (ΦΕΚ 2036Β΄) και ισχύει.  

10. Την Υ.Α. οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β΄): Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας. 

11. Την Υ.Α. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ/13 (ΦΕΚ – 964 Β/19-4-2013): 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των 
ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές 
θέματος.  

12. Την ΚΥΑ Οικ.: 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β΄): «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 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και 
κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 

13. Την ΚΥΑ οικ.30651/14 (ΦΕΚ 1817 Β/02-07-2014): Εξειδίκευση των προδιαγραφών, του τρόπου 
παροχής και συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής 
πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία 
του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 
παράγραφος 5 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209). 

14. Την Κ.Υ.Α. 21398/12 (ΦΕΚ 1470 Β/3-5-2012): «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την 
ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή 
τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/ 2011)». 

15. Την Υ.Α. 15277/12 (ΦΕΚ 1077 Β/9-4-2012): «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο-
φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπό-
μενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες 
κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), σύμφωνα 
με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011». 

16. Την  Υ.Α. οικ. 48963/2012 (Φ.Ε.Κ. 2703Β΄/5-10-2012): «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ 
αριθμ. 1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
(Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)». 

17. Την ΚΥΑ Η.Π. 11764/653/06 (ΦΕΚ Β 327/17-3-2006): Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για 
παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2003/4/ΕΚ «για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της 
οδηγίας 90/313/ ΕΟΚ» του Συμβουλίου. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 77921/1440/1995 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 795).  

18. Την Π.Υ.Σ. 4/15 (ΦΕΚ 24 Α/06-02-2015): «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» καθώς και το άρθρο 56 του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93Α΄).  

19. Την υπ’ αριθμ. οικ.174404/13-08-2014 (ΑΔΑ: 7ΥΨ20-9ΛΨ) Εγκύκλιο της Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με 
θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη γνωμοδότηση φορέων κατά τη διαδικασία ανανέωσης και 
τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έργων ή δραστηριοτήτων των 
υποκατηγοριών Α1 και Α2». 

ΙΙ. Τις κάτωθι ειδικές διατάξεις: 
1. To Ν. 1069/80 (ΦΕΚ - 191 Α'): «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως.» 
2. Το Ν. 2696/99 (ΦΕΚ-57 Α/23-3-1999): «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας» (ΚΟΚ) όπως ισχύει. 
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3. Το Ν. 2939/6-8-01 (ΦΕΚ 179 Α΄): «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και 
άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».  

4. Το Ν. 3028/28-6-02 (ΦΕΚ Α 153): «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς».  

5. Το N. 4067/12 (ΦΕΚ 79 Α/9-4-2012-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 99 Α/27-4-12): Νέος Οικοδομικός 
Κανονισμός. 

6. Το Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α΄): «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.  

7. Το N. 3937/11 (ΦΕΚ 60 Α/31-3-2011): Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

8. Το Π.Δ. 274/2-10-97 (ΦΕΚ-195 Α'- Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-214 Α'/97): Χαρακτηρισμός των Χημικών 
Εγκαταστάσεων κατ' εφαρμογήν του άρθρoυ 4 του Ν. 6422/34 (ΦΕΚ Α' 412) και τροποποίηση και 
συμπλήρωση του από 16/17 Μαρτίου 1950 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ Α' 82).  

9. Το Π.Δ. 696/74 (ΦΕΚ-301 Α'): Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν 
κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 'Εργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών 
και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών. 

10. Το Π.Δ. 6/17 Οκτ. 1978 (ΦΕΚ-538 Δ'): Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεων των 
γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των 
νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών.  

11. Την ΚΥΑ 33318/3028/98 (ΦΕΚ-1289 Β’/28-12-1998): «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.. 

12. Την ΚΥΑ Η.Π. 37338/1807/Ε103/10 (ΦΕΚ 1495 Β/6-9-2010-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 382 Β/11-3-11) : 
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 
οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί 
διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως 
κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.  

13. Την ΚΥΑ 33999/10 (ΦΕΚ 353 ΑΑΠ/6-9-2010): «Kαθορισμός χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης 
για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, 
Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων Θεραπνών, Οινούντος και Γερόνθρων του Ν. 
Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους 
Πάρνωνα-υγρότοπου Μουστού». 

14. Το Π.Δ. 1180/81 (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 περιβάλλοντος εν γένει.» 

15. Την Κ.Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15/12 (ΦΕΚ 1048 Β/4-4-2012): «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 13234/800/Φ.15/12 (ΦΕΚ-3251Β΄) και την ΚΥΑ Φ.15/48/5/14 (ΦΕΚ 27 Β΄) 
και ισχύει. 

16. Το Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64 Α’/2-3-04): Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων 
και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’40).» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 
για την εναλλακτική διαχείριση των Aποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».  

17. Το Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α’/5-3-04): «Mέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 
μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους.»  

18. Το Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81 Α’/5-3-04) : Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής 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 Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000.   

19. Την ΚΥΑ ΗΠ/23615/651/Ε103/14 (ΦΕΚ 1184 Β/09-05-2014): Καθορισμός κανόνων, όρων και 
προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις.  
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20. Την Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625 Β/11-10-2010): «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα 
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ ΕΟΚ» και 
2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου». 

21. Την ΚΥΑ 18083/1098/E.103/03 (ΦΕΚ Β 606/15-5-03): Σχέδια διάθεσης/απολύμανσης συσκευών που 
περιέχουν PCB Γενικές κατευθύνσεις για τη συλλογή και μετέπειτα διάθεση συσκευών και αποβλήτων 
με PCB, σύμφωνα με το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 7589/731/2000 (Β’ 514).  

22. Την ΚΥΑ 7589/731/11.4.00 (ΦΕΚ 514 Β): Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των πολυ 
χλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT).  

23. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010): «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

24. Την Κ.Υ.Α. Η.Π.13588/725/06 (ΦΕΚ Β 383/28-3-2006): «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα 
απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων» (Β΄604).», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.  

25. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ – 791 Β/30-6-2006): «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ 
αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) 
της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991»». 

26. Την Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-03): «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». 

27. Την Κ.Υ.Α. οικ. 114218/97 (ΦΕΚ 1016 Β): «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών 
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 

28. Την ΚΥΑ HΠ/29407/3508/02 (ΦΕΚ Β 1572/16-12-02): Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των 
αποβλήτων. 

29. Την ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418 Β’/1-10-03): «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο 
περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 
Η.Π. 9272/471/07 (ΦΕΚ 286 Β/2-3-2007) και ισχύει. 

30. Την Κ.Υ.Α. ΟΙΚ. 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 Β'): «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».   
31. Την ΚΥΑ 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811Β΄): «Τροποποίηση της 5673/400/1997 Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β΄192) - Κατάλογος ευαίσθητων 
περιοχών για την διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. 1) της απόφασης αυτής», 
όπως συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 2/14306/0022/2002 (ΦΕΚ 405Β΄) και ισχύει.  

32. Την Κ.Υ.Α. Υγ. Διατ. Ειβ.221/1965 (ΦΕΚ Β'138): «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών 
αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.  

33. Την ΚΥΑ οικ.145116/11 (ΦΕΚ 354 Β/8-3-2011 – Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-3270 Β/6-12-12): 
«Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 191002/13 (ΦΕΚ 2220 Β/9-9-
2013) και ισχύει. 

34. Την Κ.Υ.Α. 39626/2208/Ε130/09 (ΦΕΚ 2075 Β/25-9-2009): «Kαθορισμός μέτρων για την προστασία 
των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2006/118/ ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την 
υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006». 

35. Την Υ.Α. οικ. 1811/11 (ΦΕΚ 3322 Β/30-12-2011): «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη 
συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε 
εφαρμογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009 (Β΄ 2075)». 

36. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488 Β/30-3-2011): Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας 
της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του 
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ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008». 

37. Την Κ.Υ.Α.  Η.Π. 22306/1075/Ε103/07 (ΦΕΚ 920Β/8-6-2007): 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». 

38. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 29459/1510/05 (ΦΕΚ – 992 Β /14-7-2005 – Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-1131 Β/11-8-05): 
Καθορισμός εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/81/ΕΚ «σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για 
ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους» του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001.  

39. Την Κ.Υ.Α. 38030/2127/Ε103/08 (ΦΕΚ 1901 Β/17-9-2008): Έγκριση Εθνικού Προγράμματος Μείωσης 
των Εκπομπών στην ατμόσφαιρα, ορισμένων ρύπων, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 
29459/1510/2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών 
για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/81/ΕΚ 
«σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους» του Συμβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2001» (Β΄ 992), όπως ισχύει. 

40. Την Κ.Υ.Α. 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641 Β'): «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη 
γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων». 

41. Την Υ.Α. 3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59 Δ'): «Κτιριοδομικός Κανονισμός», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.   

42. Την ΥΑ. οικ. 52716/01 (ΦΕΚ 1663 Β): «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους 
του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής».  

43. Την Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/12 (ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012): «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα». 

44. Την Υ.Α. οικ. 14097/757/12 (ΦΕΚ 3346 Β/14-12-2012): «Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών στους 
πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών 
λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση». 

45. Την Υ.Α. 82/2003/03 (ΦΕΚ Β 1045/29-7-03): «Tροποποίηση του Π.Δ. 445/1983(ΦΕΚ 
166/Α'/17.11.1983) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/ 77/Ε.Κ της Επιτροπής (EE L 207/6.8.1999) 
"για την έκτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 
Κρατών Μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών 
επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (αμίαντος)».  

46. Την Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/04 (ΦΕΚ 470 Β’/5-3-04): «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού 
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές 
διατάξεις».  

47. Την Υ.Α. Φ.50/503/168/11 (ΦΕΚ 844 Β/16-5-2011): «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 115239/25702/3627 
της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β΄ 8) απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας «Περί ερμηνείας των 
διατάξεων του Νόμου 4483/65». 

48. Το Π.Δ. 57/10 (ΦΕΚ – 97 Α/25-6-2010): «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 
2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την 
τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93».  

49. Την ΚΥΑ οικ 15085/593/03 (ΦΕΚ 1186 Β΄/25-8-03): «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών 
Μηχανημάτων».  

50. Την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/63341/1416/10 (ΦΕΚ 451 ΑΑΠ/27-10-2010): «Χαρακτηρισμός ως ιστορικού 
τόπου του οικισμού του Λεωνιδίου Κυνουρίας, Ν. Αρκαδίας». 

51. Την ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ39/125572/5284 π.ε/12 (ΦΕΚ 68 ΑΑΠ/5-3-2012) : Έγκριση 
οριστικής κήρυξης - οριοθέτησης ως αρχαιολογικών χώρων των θέσεων: α) «Ναϋδριο Παναγιάς», β) 
«Κοτρώνι», γ) «Πούλιθρα», δ) «Πλάκα» και ε) «Παλαιοχώριο», στη Βασκίνα Λεωνιδίου, Δήμου Νότιας 
Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας. 

52. Τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 (ΦΕΚ Β΄ 698/2014 και 699/2014 για το μόνιμο και τον 
πραγματικό πληθυσμό, αντίστοιχα).  
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53. Την Εγκύκλιο Υ.ΠΕ.Κ.Α. ΟΙΚ.145447/ 23-06-2011 με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή 
εφαρμογή της ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚΒ΄354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».» 

54. Την Εγκύκλιο: Υ.ΠΕ.Κ.Α. 1589/ 03-11-2011 με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της 
ΚΥΑ 45116/02-02-2011 (ΦΕΚ Β΄354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» μετά την έκδοση του 
Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/21-09-2011)».»  

55. Την Εγκύκλιο: Υ.ΠΕ.Κ.Α. 205988/14-12-2011 με θέμα: «Διευκρινίσεις επί των θεμάτων που θίγονται 
στο άρθρο 12 του Ν.4014/11, σχετικά με την άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων».  

56. Την Εγκύκλιο: «Υ.ΠΕ.Κ.Α. 129043/4345/8-7-11 (ΑΔΑ: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ): «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη 
διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.» 

57. Την Εγκύκλιο: «Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. οικ. 123067/Αθήνα, 10 Φεβρουάριου 2004: Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων: Συλλογή - Μεταφορά - Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων 
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων.». 

58. Την Εγκύκλιο 16: «Υ.ΠΕ.Κ.Α. οικ. 4095.82/10-11-2011: Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάργηση αδειών 
διαχείρησης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/11».  

59. Την Εγκύκλιο: «Υ.ΠΕ.Κ.Α. - ΕΓΥ 431/30-3-2012: Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας Λυμάτων».  

60. Την Εγκύκλιο: Υ.ΠΕ.Κ.Α. - Ε.Γ.Υ.: οικ. 555/02-05-2012: «Περιβαλλοντικός Όρος στις ΑΕΠΟ σχετικά με 
την καταχώρηση τεχνικών και λειτουργικών δεδομένων των ΕΕΛ στην Εθνική Βάση».  

61. Την Εγκύκλιο: Υ.ΠΕ.Κ.Α. - Ε.Γ.Υ.: οικ. 191645/03-12-2013: «Διευκρινίσεις για τη διάθεση υγρών 
αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες μετά την έκδοση του Ν. 4042/2012».  

62. Την υπ’ αριθμ. 5145/02-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΦΘΙΑΡ-Φ) Απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Πελ/σου με 
θέμα: Έγκριση αναθεωρημένου/επικαιροποιημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

ΙΙΙ. Τις κάτωθι γνωμοδοτήσεις και λοιπά έγγραφα: 
1. Την υπ’ αριθμ. 26966/912/25-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΟΡ1Φ-ΡΚΗ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων (ΑΕΠΟ) του Γεν. Γραμ. Αποκ. Διοίκησης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, που αφορά το έργο: 
«ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» του Δήμου Νότιας 
Κυνουρίας, στη θέση: «Άνω Τσουμιάς» της Δ.Κ. Λεωνιδίου, Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Νομού 
Αρκαδίας.  

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.ΠΟ.Α./ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ05-ε/629/31-03-2014 γνωμοδότηση.  
3. Το υπ’ αριθμ. 367/27-02-2015 έγγραφο της Πάρνωνας Α.Ε. (Αναπτυξιακή ΟΤΑ), με το οποίο 

υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας ο Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ του θέματος. 
4. Το υπ’ αριθμ. 16271/524/03-07-2015 έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο ζητήθηκαν διευκρινίσεις 

και συμπληρωματικά στοιχεία επί του ως άνω φακέλου. 
5. Το υπ’ αριθμ. 1995/27-07-2015 έγγραφα της Πάρνωνας Α.Ε. (Αναπτυξιακή ΟΤΑ), με το οποίο 

υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας συμπληρωματικό τεύχος με τα ως άνω ζητούμενα στοιχεία.  
6. Το υπ’ αριθμ. 61329/1815/30-07-2015 έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο ο Φάκελος 

Τροποποίησης ΑΕΠΟ του θέματος κρίθηκε πλήρης, ώστε να προωθηθεί για κοινοποίηση στους 
αρμόδιους φορείς.   

7. Το υπ’ αριθμ. 2077/07-08-2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: 11-08-2015) έγγραφο της Πάρνωνας Α.Ε. 
(Αναπτυξιακή ΟΤΑ), με το οποίο υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας τα αντίτυπα του Φακέλου 
Τροποποίησης ΑΕΠΟ του θέματος. 

8. Το υπ’ αριθμ. 65784/1940/12-08-2015 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο απεστάλη ο Φάκελος 
Τροποποίησης ΑΕΠΟ στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελ/σου για δημοσιοποίηση μόνο για ενημέρωση 
του κοινού.  

9. Το υπ’ αριθμ. 107127/40169/24-08-2015 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελ/σου με το οποίο 
κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας η από 24-08-2015 ανακοίνωσή του αναφορικά με την παρούσα 
περιβαλλοντική αδειοδότηση που απεστάλη στην εφημερίδα «Καθημερινά ΝΕΑ» της Τρίπολης.  

10. Το γεγονός ότι η παρούσα τροποποίηση αφορά σε αλλαγή στη διαστασιολόγηση της ΕΕΛ λόγω της 
αύξησης στον πληθυσμό της περιοχής εξυπηρέτησης σε ορίζοντα τεσσαρακονταετίας, που επήλθε 
μετά από αναθεώρηση του μοντέλου πρόβλεψης. Παράλληλα μειώνεται ελαφρώς η περιοχή 
εξυπηρέτησης της ΕΕΛ, η οποία πλέον θα αφορά μόνο τους οικισμούς Λεωνιδίου, Πλάκας και Λάκκου 
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της Δ.Κ. Λεωνιδίου. Κατ’ επέκταση ο φορέας του έργου επιλέγει να κατασκευάσει την ΕΕΛ σε δυο (2) 
φάσεις με ορίζοντα εικοσαετίας και τεσσαρακονταετίας, αντίστοιχα, ενώ σε ό,τι αφορά την κατασκευή 
του αποχετευτικού δικτύου αρχικά θα υλοποιηθεί μόνο το τμήμα που εξυπηρετεί τον οικισμό του 
Λεωνιδίου με τους άλλους δυο οικισμούς να εξυπηρετούνται μέσω μεταφοράς βοθρολυμάτων, χωρίς 
να επέρχεται αλλαγή στο συνολικό μήκος και τα λοιπά χαρακτηριστικά του αδειοδοτημένου 
αποχετευτικού δικτύου.  

11. Το γεγονός ότι η ως άνω επιλογή του φορέα του έργου είναι συμβατή με τις διατάξεις του άρθρου 209 
παρ. 3δ του Π.Δ. 696/74 (ΦΕΚ 301Α΄), καθότι στον υποβληθέντα Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ 
τεκμηριώνεται η χωροθέτηση και η εφικτότητα κατασκευής των έργων της Β΄ Φάσης (40ετίας) και ως 
εκ τούτου κρίνουμε ότι δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη 
λειτουργία της δραστηριότητας και συνεπώς δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ.   

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26966/912/25-04-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(ΑΕΠΟ) του Γεν. Γραμ. Αποκ. Διοίκησης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, που αφορά το έργο: «ΣΥΛΛΟΓΗ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στη 
θέση: «Άνω Τσουμιάς» της Δ.Κ. Λεωνιδίου, Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Νομού Αρκαδίας. 

Σύμφωνα με το Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ όπως αυτός συγκροτείται από τα στοιχεία που 
υποβλήθηκαν με τα υπ’ αριθμ. ΙΙΙ-3 και ΙΙΙ-5 ως άνω σχετικά και στο εξής θα καλείται εν συντομία «Φάκελος 
Τροποποίησης ΑΕΠΟ», η ως άνω υπ’ αριθμ. 26966/912/25-04-2014 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ) του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, η οποία στο εξής θα καλείται 
εν συντομία «ισχύουσα ΑΕΠΟ», τροποποιείται κατά σημείο ως εξής:  
 
 

Α. Είδος, θέση και μέγεθος έργου  
 
Α.2 Σύντομη περιγραφή 
Η παρ. Α2 της ισχύουσας ΑΕΠΟ αντικαθίσταται από το κάτωθι εδάφιο: 
«Σύμφωνα με το Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ, το έργο εξυπηρετεί μέσω αποχετευτικού δικτύου 
χωριστικού τύπου την ΔΚ Λεωνιδίου. Το αποχετευτικό δίκτυο (ΣΧΕΔΙΟ Σ2: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) θα καλύπτει τρεις οικισμούς: Λάκκος, Πλάκα και Λεωνίδιο. Τα λύματα από τους δυο 
πρώτους οικισμούς θα οδηγούνται με καταθλιπτικό συλλεκτήριο αγωγό από HDPE 10atm που οδεύει κατά 
μήκος της επαρχιακής οδού, που συνδέει τον οικισμό του Λεωνιδίου με της Πλάκας, στο κεντρικό 
αντλιοστάσιο (Α/ΣΛ1) στο οποίο οδηγούνται με βαρυτικό συλλεκτήριο αγωγό και τα λύματα του Λεωνιδίου. 
Το Α/Σ3 χωροθετείται πλησίον του γηπέδου του Λεωνιδίου στη θέση με συντεταγμένες κέντρου βάρους 
κατά ΕΓΣΑ ’87 (Χ, Υ) = (399131, 4113099) και καταθλίβει τα λύματα μέσω του κεντρικού αποχετευτικού 
αγωγού (ΚΑΑ) στην ΕΕΛ. Η ΕΕΛ βασίζεται στη μέθοδο της ενεργού ιλύος με χρήση μεμβρανών (Μembrane 
Bioreactor MBR). Τα επεξεργασμένα λύματα θα επαναχρησιμοποιούνται για απεριόριστη άρδευση κατά την 
αρδευτική περίοδο, ενώ σαν εναλλακτικός επιφανειακός υδάτινος αποδέκτης τους ορίζεται ο χείμαρρος 
διαλείπουσας ροής: «Δαφνώνας» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ.559/25-02-2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου. Ο σχεδιασμός της ΕΕΛ γίνεται με ορίζοντα 40ετίας, βάσει των 
κάτωθι στοιχείων:  
 Υφιστάμενη κατάσταση 

(σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
απογραφής του 2011 για το μόνιμο 

πληθυσμό) 

Α΄ Φάση  
(σχεδιασμός 20ετίας) 

Β΄ Φάση  
(σχεδιασμός 40ετίας) 

Χειμώνας Καλοκαίρι Χειμώνας Καλοκαίρι Χειμώνας Καλοκαίρι 

Ισοδύναμος πληθυσμός [κάτοικοι] 3.761 4.954 4.889 6.440 6.355 8.371 

Η κατασκευή της ΕΕΛ θα υλοποιηθεί σε δυο (2) φάσεις με ορίζοντα 20ετίας (Α΄ Φάση) και 40ετίας (Β΄ 
Φάση), αντίστοιχα, ενώ σε ό,τι αφορά την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αρχικά θα υλοποιηθεί μόνο 
το τμήμα που εξυπηρετεί τον οικισμό του Λεωνιδίου με τους άλλους δυο οικισμούς (550 ΜΙΠ την περίοδο 
αιχμής της Α΄Φάσης) να εξυπηρετούνται μέσω μεταφοράς βοθρολυμάτων, μέχρι την ολοκλήρωση του 
αποχετευτικού δικτύου».  
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Α.3 Κατάταξη έργου 
Η παρ. Α3 της ισχύουσας ΑΕΠΟ αντικαθίσταται ως εξής: 

«α/α Δραστηριότητα / Έργο ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
(ΥΑ 1958/12, όπως τροποποιήθηκε με  

την ΥΑ οικ. 173829/14) 

Ομάδα / α/α Υποκατηγορία 

1. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) 
με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη. 

04/019 Α2  
(Π=8.371<100.000ΜΙΠ) 

2. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) 
με διάθεση επεξεργασμένων υγρών στο έδαφος για απεριόριστη 
άρδευση. 

04/020 Α2 

{Π=8.371[300, 100.000) ΜΙΠ} 

3. Κλειστοί αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων.  02/007 B 

ΣL=5.127m5,1km [2, 20] km 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το έργο του θέματος κατατάσσεται στην Α2 υποκατηγορία του Ν.4014/11.   
 
 

Δ. ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ.  

 

Δ.2 Όροι που αφορούν την κατασκευή υποδομών του έργου.  
Στον 29ο όρο της παρ. Δ.2 της ισχύουσας ΑΕΠΟ προστίθεται το κάτωθι εδάφιο:  
«Οι εργασίες του δικτύου αποχέτευσης δεν θα αλλάξουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών και τις 
προσβάσεις προς τα κτίρια του οικισμού του Λεωνιδίου. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα ληφθούν όλα 
τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην προκληθεί καμία βλάβη στα όμορα κτίσματα των οδών. Ο Δήμος Νότιας 
Κυνουρίας θα πρέπει να υποβάλει δύο (2) σειρές σχεδίων προς έλεγχο και θεώρηση από την 
Υ.ΝΕ.Μ.Τ.Ε.Δ.Ε.Π.Ν.Ι.».   
 

Δ.3 Ειδικοί όροι που αφορούν τη λειτουργία του έργου 

Δ.3.1. Μέθοδος επεξεργασίας 
Σύμφωνα με το Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ, η παρ. Δ.3.1 της ισχύουσας ΑΕΠΟ αντικαθίσταται από το 
κάτωθι εδάφιο, όπου τα σημαντικότερα των έργων της Β΄ Φάσης επισημαίνονται με διακριτό τρόπο:  
«Η μέθοδος επεξεργασίας των αστικών λυμάτων έχει ως εξής (ΣΧΕΔΙΟ Σ1: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΕΛ): 
i). Προσαγωγή λυμάτων.  

 Μέσω μεταφοράς βοθρολυμάτων των οικισμών Λάκκος και Πλάκα με βοθροφόρα οχήματα που 
εκκενώνουν στη μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του 
αποχετευτικού δικτύου.   

 Μέσω του ΚΑΑ μήκους 1.760m από HDPE (12,5atm & Φ225 για τα πρώτα 760m και 10atm & Φ200 
για τα υπόλοιπα) στο φρεάτιο εισόδου και πιεζοθραύσεως των λυμάτων. Ο ΚΑΑ οδεύει παράλληλα με 
τον αγωγό διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.  

ii). Επεξεργασία λυμάτων. 
(α). Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων. 

 Μονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων.  
Πρόκειται για κλειστό compact συγκρότημα από ανοξείδωτο χάλυβα δυναμικότητας 42lt/s με δυνατότητα 
εξυπηρέτησης 1 βυτιοφόρου 12m3 εντός 20min. Το βυτιοφόρο θα συνδέεται στον ταχυσύνδεσμο της 
εισόδου της διάταξης, στο οποίο εγκαθίσταται ηλεκτροβάνα ρύθμισης της παροχής βάσει μετρητή στάθμης 
που υπάρχει στο θάλαμο παραλαβής των λυμάτων. Πρώτα λαμβάνει χώρα η συγκράτηση των ογκωδών 
στερεών στη λιθοπαγίδα. Εν συνεχεία τα λύματα που προσάγονται στην ΕΕΛ μέσω του ΚΑΑ και τα 
βοθρολύματα υπόκεινται στα κάτωθι στάδια προεπεξεργασίας: 

 Αυτόματη εσχάρωση στα 6mm και εν σειρά στα 2 mm και συμπίεση των εσχαρισμάτων βαθμού 
αφυδάτωσης έως 30% SS. Για τις περιπτώσεις αιφνίδιας έμφραξης ή μηχανικής βλάβης προβλέπεται 
στατική χονδροεσχάρα παράκαμψης (διάκενο 15 mm).  

 Εξαγωγή και απόρριψη των εσχαρισμάτων σε κάδο. 

 Διαχωρισμό (σωματίδια >200μm), πλύση και αφυδάτωση της άμμου. 

 Εξαγωγή και απόρριψη της άμμου σε κάδο. 
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 Απομάκρυνση λιπών & ελαίων μέσω επιφανειακού ξέστρου. 

 Εξαγωγή, συμπίεση και απόρριψη των λιπών & ελαίων σε δοχείο. 
Σημείωση: Για την υποβοήθηση του διαχωρισμού των οργανικών υλικών και της άμμου, καθώς και της 
επίπλευσης των λιπών & ελαίων, διενεργείται διάχυση αέρα στον κύριο θάλαμο διαχωρισμού με διαχύτες 
χονδρής φυσαλίδας. Η μονάδα προεπεξεργασίας επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών 40ετίας.   
Τα προεπεξεργασμένα λύματα καταλήγουν μέσω βαρυτικού αγωγού στην παρακείμενη δεξαμενή 
εξισορρόπησης.  
(β). Δεξαμενή εξισορρόπησης – ομογενοποίησης εκ σκυροδέματος, κλειστή, υπέργεια ορθογωνική, 
ωφέλιμου όγκου 270m3, εξοπλισμένη με αεριστήρα venturi jet, διασφαλίζοντας δυναμικότητα >1,5m3/m2/h 
και με υπερχείλιση ασφαλείας υψηλής στάθμης. Στη συνέχεια, μέσω μιας υποβρύχιας αντλίας τροφοδοσίας 
(+1 εφεδρική) δυναμικότητας 30-60m3/h έκαστη, τα ομογενοποιημένα και προαερισμένα λύματα οδηγούνται 
στο μεριστή της βιολογικής βαθμίδας. Για την κάλυψη των αναγκών της 40ετίας, η δεξαμενή εξισορρόπησης 
θα επεκταθεί κατά 290m3 με αντίστοιχη αύξηση της δυναμικότητας του η/μ εξοπλισμού. 
(γ). Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας εκ σκυροδέματος με δυο παράλληλες γραμμές επεξεργασίας.  
Η κάθε γραμμή επεξεργασίας θα αποτελείται από τις κάτωθι επιμέρους μονάδες: 

 Ανοξική δεξαμενή ωφέλιμου όγκου 140m3 (Μήκος x Πλάτος x Ενεργό Ύψος)=(5,0x5,6x5,0)m.  

 Αερόβια δεξαμενή υγρών διαστάσεων (Μήκος x Πλάτος x Ενεργό Ύψος)=(9,2x5,6x5,0)m.  

 Δεξαμενή μεμβρανών υγρών διαστάσεων (Μήκος x Πλάτος x Ενεργό Ύψος)=(3,5x5,6x5,0)m.  
Στην επίλυση του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ, θεωρούνται 2 μονάδες των 2 συστοιχιών επίπεδων 
μεμβρανών ονομαστικού πορώδους <0,4μm και επιφανειακής φόρτισης<0,6m3/m2/ημ συνολικής επιφάνειας 
1.600m2 ανά γραμμή. Η πλήρης ανάπτυξη των εναλλακτικών δυνατοτήτων και οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
τους περιλαμβάνεται στο θεωρημένο Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ. Από το διαμέρισμα των μεμβρανών το 
διήθημα οδηγείται βαρυτικά στο φρεάτιο εισόδου της δεξαμενής χλωρίωσης.      

 Δεξαμενή αποξυγόνωσης ιλύος ωφέλιμου όγκου 30m3 – αντλιοστάσιο συνδυασμένης ανακυκλοφορίας 
(νιτρικών και ιλύος) προς την ανοξική δεξαμενή δυναμικότητας 60-100m3/h με μια αντλία (+1 εφεδρική) 
– αντλιοστάσιο μεταφοράς περίσσειας ιλύος προς τη δεξαμενή αποθήκευσής της δυναμικότητας 2m3/h 
με μια αντλία (+1 εφεδρική).  

Ως προς τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη λειτουργία της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας σημειώνονται 
τα εξής: 

 Για την αντιμετώπιση τόσο των έκτακτων περιπτώσεων εμφάνισης νηματοειδούς αφρισμού όσο και της 
απομάκρυνσης του περιεχομένου φωσφόρου στα λύματα σε περίπτωση εμφάνισης φαινομένων 
ευτροφισμού του αποδέκτη, προβλέπεται η εγκατάσταση υποδομής δοσομέτρησης χλωριούχου 
πολυαργίλιου (PAC) με δοσομετρική αντλία δυναμικότητας 8-15lt/h και δοχείο 3m3 για αποθήκευση του 
διαλύματος, εγκατεστημένο σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του κτιρίου εξυπηρέτησης της ΕΕΛ.   

 Η ανάμιξη εντός του ανοξικού διαμερίσματος θα πραγματοποιείται μέσω υποβρύχιου αναδευτήρα 
οριζόντιας ροής τύπου προπέλας.  

 H κάλυψη των αναγκών αερισμού των λυμάτων και καθαρισμού του συστήματος μεμβρανών των δύο 
γραμμών της βιολογικής βαθμίδας της ΕΕΛ γίνεται μέσω λοβοειδών φυσητήρων, δυο (+1 εφεδρικός) 
δυναμικότητας 420Νm3/h έκαστος και δυο (+1 εφεδρικός) δυναμικότητας 840Νm3/h έκαστος, 
αντίστοιχα, εγκατεστημένοι σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του κτιρίου εξυπηρέτησης της ΕΕΛ. 
Γίνεται χρήση ανοξείδωτων διαχυτών λεπτής φυσαλίδας με ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού 
διαχυτών, για μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης. 
Από αυτό το στάδιο της επεξεργασίας των λυμάτων οι δυο γραμμές επεξεργασίας επανασυγκλίνουν σε 
μια, αλλά τα λύματα πλέον έχουν χωριστεί σε δυο φάσεις: την υγρή και τη στερεά (ιλύς).  

Σημείωση: Για την κάλυψη των αναγκών της 40ετίας προστίθεται άλλη μία μονάδα με δύο συστοιχίες 
μεμβρανών ανά γραμμή και επομένως, η δεξαμενή διήθησης θα επεκταθεί κατά το μήκος της με νέο 
διαμέρισμα κατά (1,04+1)m=2,1m, πλάτους 5,6 m. Τα δύο διαμερίσματα θα επικοινωνούν υδραυλικά. 
Αντίστοιχες αλλαγές θα πρέπει να γίνουν και στον η/μ εξοπλισμό.    
(δ). Μονάδα απολύμανσης στην οποία οδηγείται η υγρή φάση των λυμάτων και η οποία αποτελείται από: 

 Μαίανδρο χλωρίωσης: ωφέλιμου όγκου 75,3m3, αποτελούμενη από 6 κανάλια. Ως απολυμαντικό μέσο 
θα χρησιμοποιείται δ. NaOCl περιεκτηκότητας 14% σε ενεργό χλώριο, η προσθήκη του οποίου θα 
γίνεται στο φρεάτιο ανάμιξης στην είσοδο της δεξαμενής, μέσω δοσομετρικής αντλίας, δυναμικότητας 
2lt/h. Για την αποθήκευση του αντιδραστηρίου χλωρίωσης εγκαθίσταται, σε κατάλληλο χώρο (χημικών) 
του κτιρίου εξυπηρέτησης της ΕΕΛ, δεξαμενή πολυαιθυλενίου ωφέλιμου όγκου 1m3.  
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 Φρεάτιο αποχλωρίωσης: ωφέλιμου όγκου 3m3 με μηχανική ανάδευση. Ως μέσο αποχλωρίωσης θα 
χρησιμοποιείται υδατικό δ. 36% NaHSO3, η προσθήκη του οποίου θα γίνεται μέσω δοσομετρικής 
αντλίας δυναμικότητας 1lt/h υπό συνθήκες τυρβώδους ροής με μηχανική ανάδευση. Η αποθήκευσης 
του μέσου αποχλωρίωσης θα γίνεται σε δεξαμενή ωφέλιμου όγκου 0,5m3.                                                                                                                                                                                                                             
Στη συνέχεια τα επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται μέσω του φρεατίου εξόδου στο σύστημα διάθεσης.  

(ε). Μονάδα επεξεργασίας ιλύος. 
Η δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος είναι κλειστή, υπέργεια, ωφέλιμου όγκου 56,2m3, εξοπλισμένη με 
αναδευτήρα και εφοδιασμένη με υπερχείλιση ασφαλείας, μέσω της οποίας εκτρέπεται το περιεχόμενό της 
στη δεξαμενή εξισορρόπησης, σε έκτακτα συμβάντα. Από την ως άνω δεξαμενή η ομογενοποιημένη ιλύς 
μέσω αντλίας δυναμικότητας 7m3/h τροφοδοτείται στην είσοδο του συστήματος μηχανικής αφυδάτωσης. 
Πριν από την είσοδό του στο σύστημα μηχανικής αφυδάτωσης, το ρεύμα τροφοδοσίας λάσπης υφίσταται 
συσσωμάτωση με προσθήκη δ/τος κατιονικού πολυηλεκτρολύτη στο εσωτερικό ενός μηχανικά 
αναδευόμενου κυλινδρικού δοχείου από ανοξείδωτο χάλυβα. Για την προετοιμασία του δ/τος 
πολυηλεκτρολύτη, εγκαθίσταται μία αυτόματη μονάδα παρασκευής δ/τος πολυηλεκτρολύτη, ελάχιστης 
δυναμικότητας 1000lt/h. Για τη δοσομέτρηση του δ/τος πολυηλεκτρολύτη, επιλέγεται κατάλληλη αντλία 
δυναμικότητας 450lt/h (διάλυμα 2%). Από το δοχείο κροκίδωσης, η συσσωματωμένη λάσπη τροφοδοτείται 
μέσω αγωγού PVC στην είσοδο διάταξης μηχανικής πάχυνσης-αφυδάτωσης, μέγιστης παροχής 
τροφοδοσίας 6m3/h & 1.5% DS. Η διάταξη πάχυνσης-αφυδάτωσης ιλύος αποτελεί κλειστή διάταξη και θα 
φέρει στο κάτω μέρος της λεκάνη συγκέντρωσης στραγγιδίων και φλάντζα για τη σύνδεση του υδραυλικού 
δικτύου απομάκρυνσης των στραγγιδίων και εξασφαλίζει εγγυημένη απόδοση τουλάχιστον 18% 
συγκέντρωση στερεών στην αφυδατωμένη ιλύ για συγκέντρωση στερεών της προς επεξεργασία περίσσειας 
ιλύος 1,5%. Στην έξοδο του συστήματος, η αφυδατωμένη ιλύς παραλαμβάνεται από σύστημα κοχλιών 
μεταφοράς μέσω του οποίου ανυψώνεται και απορρίπτεται σε μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων, οι οποίοι 
βρίσκονται εξωτερικά της μονάδας. 
Σημείωση: Για την επεξεργασία της ιλύος σε ορίζοντα στην 40ετίας προτείνεται να εξεταστούν οι εξής 
εναλλακτικές δυνατότητες: 1) Λειτουργία της μονάδας αφυδάτωσης για περισσότερες ώρες ή 2) 
Αντικατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού με μεγαλύτερης δυναμικότητας, καθώς πλέον θα έχει υπερβεί το όριο 
του χρήσιμου χρόνου ζωής του.  
(στ). Διαχείριση στραγγιδίων.  
Τα υγρά στραγγίδια που παράγονται από τη μηχανική διαχείριση της περίσσειας ιλύος (αφυδάτωση ιλύος 
και πλύσιμο κοχλιωτής πρέσας) συλλέγονται διά βαρύτητας σε υπόγειο ορθογωνικό φρεάτιο από 
σκυρόδεμα, το οποίο χωροθετείται πλησίον της αφυδάτωσης και έχει «υγρές» διαστάσεις (LxWxD)= 
1,50x1,20x1,15m και στο οποίο καταλήγουν τα λύματα του προσωπικού από το κτίριο διοίκησης της ΕΕΛ 
μέσω κατάλληλου υπεδάφιου αγωγού καθώς και τα στραγγίδια των compact μονάδων υποδοχής και 
προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων και λυμάτων. Τα συλλεγόμενα στραγγίδια επιστρέφουν στη δεξαμενή 
εξισορρόπησης της εγκατάστασης μέσω αντλίας δυναμικότητας τουλάχιστον 7m3/h.   
(ζ). Σύστημα απόσμησης 
Το σύστημα απόσμησης επεξεργάζεται το δύσοσμο αέρα από τα κλειστά συστήματα της προεπεξεργασίας 
λυμάτων και βοθρολυμάτων καθώς και της αφυδάτωσης ιλύος και στη συνέχεια θα τον διοχετεύει στην 
ατμόσφαιρα. Ο αέρας μέσω φυγοκεντρικών ανεμιστήρων από ανοξείδωτο χάλυβα που θα εξασφαλίζουν 
ανανέωση αέρα στους υπερκείμενους τουλάχιστον 6 φορές/h μεταφέρεται σε κλειστό σύστημα υγρού 
περιβάλλοντος, όπου υπάρχει εφυγραντήρας - πλυντρίδα για την εφύγρανση και τον καθαρισμό του αέρα. 
Η μονάδα του προκαθαρισμού διαθέτει δικό της διαχωριστή για τα σταγονίδια που χρησιμοποιούνται στην 
εφύγρανση, ώστε να εμποδίζεται η είσοδός τους στο φίλτρο. Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης διαλύματος 
καυστικής σόδας στο χώρο της πλυντρίδας, στην περίπτωση χαμηλού pH των οσμαερίων. Στη συνέχεια, ο 
αέρας οδηγείται στο βιόφιλτρο, όπου επιτελείται βιολογική οξείδωση των δύσοσμων ρυπαντικών ενώσεων. 
Το κάλυμμα του φίλτρου είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από FRP με υψηλού βαθμού αντιδιαβρωτική 
προστασία ακόμη και στα πιο ισχυρά χημικά. Γίνεται επίσης προσθήκη CaCO3 (4-6kg/m3) για ρύθμιση του 
pH και πριν το ξεκίνημα λειτουργίας του συστήματος, το πληρωτικό υλικό επεξεργάζεται με διάλυμα που 
περιέχει μικροοργανισμούς (π.χ. βιομάζα από τη βιολογική διεργασία της ΕΕΛ). Η απόδοση του βιoφίλτρου 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ποσοστό υγρασίας του, καθώς είναι αποτέλεσμα βιολογικών διεργασιών. 
Τα υλικά φίλτρων τοποθετούνται σε ορθογωνικές αβαθείς δεξαμενές από οπλισμένο σκυρόδεμα με 
εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία ή από ανοξείδωτη  αυλακωτή λαμαρίνα (Container), ή εναλλακτικά 
από πολυεστέρα πάχους 8 mm τουλάχιστον, οπλισμένο με υαλοβάμβακα. 
iii). Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων. 
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Από το τελικό φρεάτιο της μονάδας απολύμανσης, τα επεξεργασμένα υγρά οδηγούνται με βαρυτικό αγωγό 
στην εκ σκυροδέματος δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένης εκροής ωφέλιμου όγκου 418,5m3, 
εξασφαλίζοντας κατά τη Β’ φάση χρόνο αποθήκευσης ίσο με 6h για το καλοκαίρι της Β΄ Φάσης. Στη 
συνέχεια τα επεξεργασμένα υγρά (ανακτημένο νερό) θα οδηγούνται βαρυτικά με υπόγειο πιεστικό αγωγό 
από HDPE Φ180 ΡΝ16, που οδεύει κατά μήκος του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου προς το πεδίο 
άρδευσης έκτασης 300 στρεμμάτων, σε απόσταση περίπου 2,3km από την ΕΕΛ (ΣΧΕΔΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) καθώς η εν λόγω περιοχή βρίσκεται σε χαμηλότερο υψόμετρο από 
αυτήν. Ο ίδιος αγωγός θα συνεχίζει για 35m ως βαρυτικός μη πειστικός PVC Φ355 6atm και θα μεταφέρει 
την περίσσεια των επεξεργασμένων υγρών στο ρέμα του Δαφνώνα στη θέση με συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87): 
(X, Υ)=(399608, 4113149) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ.559/25-02-2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΔΑ: 
ΒΙΚΣ7Λ1-926) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στο ρέμα 
δεν θα είναι συνεχής αλλά περιοδική και κυρίως κατά το χρονικό διάστημα εκτός της αρδευτικής περιόδου. 
Οι λεπτομέρειες της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για απεριόριστη άρδευση θα 
οριστικοποιηθούν στη «Μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής του συστήματος της άρδευσης» του άρθρου 4 
της ΚΥΑ οικ.145116/11. Μέρος του ανακτημένου νερού θα αντλείται από τη δεξαμενή αποθήκευσης για τις 
ανάγκες αντίστροφης πλύσης των μεμβρανών και καθαρισμού των υπολοίπων μηχανημάτων και συσκευών 
της ΕΕΛ.  
Σημείωση: Στη Β΄ φάση του έργου, το πεδίο άρδευσης θα επεκταθεί στα 600 στρέμματα. Η επιπλέον έκταση 
διατίθεται ήδη, ευρίσκεται κατάντη της ΕΕΛ, καλύπτεται από δενδροκαλλιέργειες και υπερκαλύπτει τις 
απαιτήσεις παραλαβής των παραγομένων ποσοτήτων ανακτημένου υγρού. 

Ο έλεγχος της λειτουργίας της ΕΕΛ γίνεται μέσω συστήματος αυτομάτου ελέγχου – PLC».  

Δ.3.2. Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά εισερχόμενων και επεξεργασμένων λυμάτων 
Σύμφωνα με το Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ, η παρ. Δ.3.2 της ισχύουσας ΑΕΠΟ αντικαθίσταται από το 
κάτωθι εδάφιο:  
«Τα βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των εισερχόμενων (ανεπεξέργαστων) λυμάτων, βάσει των 
οποίων είναι σχεδιασμένη η ΕΕΛ έχουν ως εξής:  
   Υφιστάμενη κατάσταση Α΄ Φάση Β΄ Φάση 

Παράμετρος Μονάδες ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ 

Συνολική παροχή  m
3
/ημ 752,2  792,6  977,8  1.030,3  1.271,0  1.339,3 

Μέγιστη παροχή  m
3
/ημ 902,6  990,8  1.173,3  1.287,9  1.525,2  1.674,1 

BOD5  kg/ημ 225,7  297,2  293,3 386,4  381,3  502,2 

SS  kg/ημ 263,3  346,8  342,2  450,8  444,8  586,0 

Νtotal  kg/ημ 45,1  59,4  58,7  77,3  76,3  100,4 

Ptotal kg/ημ 15,0  19,8  19,6  25,8  25,4  33,5 

Η λειτουργία της μονάδας υπό μερικό φορτίο αντιμετωπίζεται μέσω του μεριστή παροχής με τη θέση σε 
λειτουργία μόνο της μιας γραμμής επεξεργασίας. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων θα πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται εντός των ορίων που τίθενται για το συγκεκριμένο 
αποδέκτη και προσδιορίζονται στο Κεφ. Γ της ισχύουσας ΑΕΠΟ».  

Δ.3.3. Ποσότητα παραγόμενης ιλύος και τρόπος διάθεσης  
Σύμφωνα με το Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ, ο πίνακας της παρ. Δ.3.3 της ισχύουσας 

ΑΕΠΟ,αντικαθίσταται από τον κάτωθι πίνακα:  

 Παράμετρος Μονάδες  Υφιστάμενη κατάσταση Α΄ Φάση Β΄ Φάση 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ 

Παραγωγή πίττας m
3
/ημ 1,79 2,37 2,34 3,10 3,04 4,03 

Δ.3.4. Τεχνικές απαιτήσεις 
Ο 1ος όρος της παρ. Δ.3.4 της ισχύουσας ΑΕΠΟ αντικαθίσταται από το κάτωθι εδάφιο:  
1. «Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΙΙΙ-19 σχετικό έγγραφο της ισχύουσας ΑΕΠΟ, που αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της ΜΠΕ, τυχόν αποκλίσεις ως προς τη δυναμικότητα και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των 
μονάδων της ΕΕΛ και του εξοπλισμού τους, που θα προκύψουν από τις οριστικές μελέτες ή κατά την 
κατασκευή, είναι αποδεκτές εφόσον τεκμηριώνονται επαρκώς και δεν αλλοιώνουν τη συνολική 
δυναμικότητα και τα βασικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης που αναφέρονται στην παρούσα 
απόφαση, την ισχύουσα ΑΕΠΟ, τη θεωρημένη ΜΠΕ και το θεωρημένο Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ».   
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Δ.3.5. Μέτρα ασφαλείας και προφύλαξης 
Το 16ο στοιχείο του 11ου όρου της παρ. Δ.3.5 της ισχύουσας ΑΕΠΟ, βάσει του Φακέλου Τροποποίησης 
ΑΕΠΟ, αντικαθίσταται από το κάτωθι εδάφιο:  

 «Την προληπτική συντήρηση των μεμβρανών σύμφωνα με το πρόγραμμα του κατασκευαστή τους. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συντήρηση συνίσταται: 
- Στην αντίστροφη πλύση τους: α) μέσω του αέρα που διοχετεύεται σε αυτές και β) τα επεξεργασμένα 

λύματα (ανακτημένο νερό) της ΕΕΛ. 
- Στο χημικό καθαρισμό τους (με NaOCl καθώς και με κιτρικό οξύ) είτε α) τον προληπτικό (χωρίς 

διακοπή λειτουργίας της μονάδας) είτε β) τον εντατικό, που διεξάγεται σε ξεχωριστή δεξαμενή 
καθαρισμού και αφορά διαδοχικά της μεμβράνες της μιας γραμμής επεξεργασίας της ΕΕΛ, η οποία 
λειτουργεί σε αυτό το διάστημα μόνο με τη μια (έτερη) γραμμή επεξεργασίας 

- Σε κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ΕΕΛ και η 
προστασία του περιβάλλοντος». 

Δ.3.6. Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων 
Στην παρ. Δ.3.6 της ισχύουσας ΑΕΠΟ προστίθεται ο κάτωθι όρος: 
5. «Με ευθύνη του φορέα του έργου, η εκτέλεση των εργασιών επί του αποχετευτικού δικτύου ή της ΕΕΛ 

θα πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο, ώστε να προλαμβάνονται οι τραυματισμοί εκ πτώσεων, 
κρούσεων, εκρήξεων ή άλλης τινός αιτίας, καθώς επίσης ασφυξία, δηλητηριάσεις ή μολύνσεις των 
εργαζομένων. Εντός της ΕΕΛ να υπάρχει πρόβλεψη για άμεση παροχή πρώτων βοηθειών σε 
περίπτωση ατυχήματος, προ της διακομιδής σε ιατρό».  

Δ.3.8 Ατμοσφαιρική ρύπανση 

Στην παρ. Δ.3.8 της ισχύουσας ΑΕΠΟ προστίθεται ο κάτωθι όρος: 
4. «Στην περίπτωση που αναπτυχθούν αναερόβιες συνθήκες αναμένεται να εκλυθούν δύσοσμα αέρια 

όπως NH3, N2Ο και CH4. Η αντιμετώπιση τέτοιων συνθηκών θα πρέπει να γίνεται με την άμεση 
διόρθωση των παραμέτρων που ρυθμίζουν την εξέλιξη της βιολογικής διεργασίας». 

Δ.3.9 Στερεά απόβλητα 
Στην παρ. Δ.3.9 της ισχύουσας ΑΕΠΟ: 
i) Το 2ο στοιχείο του 8ου όρου αντικαθίσταται από το κάτωθι εδάφιο:  

 Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), των 
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών 
οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ΚΥΑ ΗΠ/23615/651/Ε103/14, της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 και του Π.Δ. 109/04 
αντίστοιχα, όπως ισχύουν. ΑΗΗΕ που περιέχουν PCB (π.χ. σε πυκνωτές ή μετασχηματιστές που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο της ΚΥΑ 18083/1098/Ε.103/2003) θα πρέπει να διαχειρίζονται ως 
επικίνδυνα απόβλητα και σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις της ΚΥΑ 7589/731/11.4.00 και της ΚΥΑ 
18083/1098/Ε.103/2003.  

ii) Προστίθενται οι κάτωθι όροι:  
19. «Τα στερεά, η άμμος και τα λίπη που συλλέγονται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων να απομακρύνονται καταλλήλως είτε από τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη 
εταιρεία συλλογής αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β΄ 1909) και στο 
Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

20. Η επεξεργασία της λάσπης να γίνεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε η επεξεργασμένη λάσπη να είναι 
πλήρως σταθεροποιημένη, προκειμένου να διατεθεί κατάλληλα. 

21. Τήρηση του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)».  

 

Δ.5 Πρόγραμμα παρακολούθησης και εκθέσεις  
Στην παρ. Δ.5 της ισχύουσας ΑΕΠΟ προστίθεται ο κάτωθι όρος:  
6. «Ο φορέας του έργου κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην 

Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που 
παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα 
επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας 
μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
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http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006, ΚΥΑ 24944/1159/2006 και την ΚΥΑ 
50910/2727/2003 όπως εκάστοτε ισχύουν». 

 

Δ.6 Λοιποί όροι 
Η παρ. Δ.6 της ισχύουσας ΑΕΠΟ αντικαθίσταται από το κάτωθι εδάφιο: 
«Κατά τα λοιπά, θα πρέπει να τηρούνται όλα όσα αναφέρονται στη ΜΠΕ και στο Φάκελο Τροποποίησης 
ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία της θεωρημένης ΜΠΕ και του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ που εγκρίνονται με την 
παρούσα άδεια, αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτής κατά το μέρος της που δεν έρχονται σε αντίθεση 
με τους ανωτέρω επιβαλλόμενους όρους και περιορισμούς καθώς και την ισχύουσα ΑΕΠΟ. Το κόστος του 
συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους, 
περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν τον Κύριο του έργου». 
 
 

Ε. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Ο. – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ / 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
 
Η παρούσα Απόφαση Έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων δεν μεταβάλει τη διάρκεια ισχύος της ισχύουσας 
ΑΕΠΟ και ισχύει, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Η περίοδος 
ισχύος τους δύναται να επαυξηθεί υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ.8α του Ν.4014/11. Οι 
προϋποθέσεις ανανέωσης / τροποποίησής της ΑΕΠΟ αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6, αντίστοιχα, του 
Ν.4014/11. Επιπλέον αναφέρεται ότι: 

 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 του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη 
ΜΠΕ και στο Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ 
απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011.   

 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, 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. 

 
 

ΣΤ.  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
1. Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και 

υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του 
με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, 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. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ και το Φάκελο 
Τροποποίησης ΑΕΠΟ, με ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. 

2. Η ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που 
τυχόν κατισχύουν αυτής. 

3. Άρση της ισχύος της παρούσας ΑΕΠΟ είναι δυνατόν να γίνει εάν κατά την κατασκευή ή την λειτουργία 
του έργου προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή 
επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η μη 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή προστίμων ή και την 
προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις.  

http://www.ypeka.gr/
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4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 26966/912/25-04-2014 Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Γεν. Γραμ. Αποκ. Διοίκησης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.  
 

 

Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 
 
1. Η ισχύουσα ΑΕΠΟ, η σχετική θεωρημένη ΜΠΕ και ο φάκελος που τη συνοδεύει καθώς και η παρούσα 

ΑΕΠΟ και ο θεωρημένος Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ που τη συνοδεύει πρέπει να είναι διαθέσιμες 
στο χώρο του εξεταζόμενου έργου ή της δραστηριότητας 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 κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς 
όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της 
δραστηριότητας. 

 Να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο. 

 Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες. 

 Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων 
ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

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

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

 
 

Η. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 
Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον 

ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 19α του Ν.4014/2011, καθώς και στην Κ.Υ.Α. 21398/2012). Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί 
να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την 
έκδοσή της από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

Ο Γενικός Διευθυντής 
Χωρ/κής & Περιβ/κής Πολιτικής 

 
 
 

Διονύσιος Παναγιωτόπουλος 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν 
1 Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου 
2 Τμήμα Περιβ/ντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αρκαδίας 
3 Ενδιαφερόμενος: Αναπτυξιακή Πάρνωνα – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ  

(με συνημμένο ένα θεωρημένο τεύχος του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ) 
Ταχ. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300 

4 Δήμος Νότιας Κυνουρίας 
Ταχ. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300 

5 Νόμιμο Κοινό Εκπ/πο συμπραττόντων μελετητικών γραφείων: κ Σπύρο Φράγκο Δρ. Πολιτικό Μηχ/κό 
Ταχ. Δ/νση: Κορίνθου 291-293 Τ.Κ. 26221 Πάτρα. 

6 Εσωτερική Διανομή: Χ.Α.: Φ.5.4 Αρκαδίας 
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