














































                                                 

 Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2011                   

Α.Π. οικ. 204457 

ΠΡΟΣ: 1. ΟΑ∆ΥΚ 

Όαση Ν. Κυδωνίας, 75100 Χανιά 

2. ∆ΕΥΑΒΑ 

730 14 Γεράνι Χανίων 

(συν 1 αντίγραφο Π.Ε.) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΥΠΕ (ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 

ΤΜΗΜΑ Β’ 

Ταχ. ∆/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 

Τ.Κ.: 11473 

Πληροφορίες: Σ. Πολυχρονάκης, Α. Καϊτατζή 

Τηλέφωνο: 210 6412362 – 210 6417802 

Fax: 210 6430625 
ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

 

Θέµα : Ανανέωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση περιβαλλοντικών όρων για την 

εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων της περιοχής Χανίων Κολυµπαρίου 

που βρίσκεται στην περιοχή Γεράνι του Νοµού Χανίων. 

  

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 
τροποποιήθηκε από το α) Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) «Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε 
τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα 
και άλλες διατάξεις» και β) Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α’) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων κ.α.». 

2. Το Ν.4014/19.9.2011 (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». 

3. Το Ν.998/79 (ΦΕΚ 289/Α/29.12.79) «Περί προστασίας των ∆ασών και των ∆ασικών εν 
γένει εκτάσεων της χώρας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/92) 
«Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών προσώπων 
εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το Ν.3208/24.12.03 (ΦΕΚ 303/Α/2003) «περί 
προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση 
εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες 
διατάξεις». 

4. Το Ν. 2971/19.12.2001 (ΦΕΚ 285/Α/19.12.2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες 
διατάξεις». 

5. To N.3028/28.6.02 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.02) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 
γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 

6. Το Ν. 3199/5.12.2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – 
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 23

ης
 Οκτωβρίου 2000». 
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7. Το Ν. 3378/05 (ΦΕΚ 203/Α/2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την 
προστασία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς (αναθεωρηµένη)». 

8. Το Ν. 3852/4-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

9. Το Ν. 3937/29.3.11 (ΦΕΚ 60/Α/31.3.11) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 
διατάξεις». 

10. Το Π.∆. 1180/29.9.81 (ΦΕΚ 293/Α/6.10.81) «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις 
τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του 
περιβάλλοντος εν γένει». 

11. Το Π.∆. 274/25.9.97 (ΦΕΚ 195/Α/97) «Χαρακτηρισµός Χηµικών Εγκαταστάσεων κλπ». 

12. Το Π.∆. 55/11.3.98 (ΦΕΚ 58/Α/20.3.1998) «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος». 

13. Το Π.∆. 221/2.7.98 (ΦΕΚ 174/Α/24.7.98) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 
(ΕΥΠΕ) στο ΥΠΕΧΩ∆Ε», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.269/7-8-2001 (ΦΕΚ 192/Α/ 27-
8-2001) και 35/20.3.2009 (ΦΕΚ 51/Α/27.3.2009). 

14. Το Π.∆. 256/18.7.98 (ΦΕΚ 190/Α/12.8.98) «Συµπλήρωση των διατάξεων του Π.∆. 
541/1978 (Α΄ 116) “Περί κατηγοριών Μελετών”». 

15. Το Π.∆. 82/25.2.2004 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.2004) «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 Αποβλήτων 
Λιπαντικών Ελαίων». 

16. Το Π.∆. 189/5.11.09 (ΦΕΚ 221/Α/5.11.09) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων 
των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 24/14.4.10 (ΦΕΚ 56 Α’).   

17. Την Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1β 221/22.1.65 (ΦΕΚ 138/Β/24.2.1965) «Περί διαθέσεως 
λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε το υπ’ αρ. 
Γ1/17831/7.12.1971 (ΦΕΚ 986 Β), το υπ’ αρ. Γ4/1305/2.8.1974 (ΦΕΚ 801 Β) και την ΚΥΑ 
µε α.π. ∆ΥΓ2/ΓΠ οικ. 133551/30.9.08 (ΦΕΚ 2089 Β/9.10.08). 

18. Την ΚΥΑ 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β/90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός 
περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, 
σύµφωνα µε το Ν. 1650/1986». 

19. Την ΚΥΑ 80568/4225/22.3.91 (ΦΕΚ 641/Β/7.8.91) «Μέθοδοι, όροι και περιορισµοί για 
την χρησιµοποίηση στη γεωργία της ιλύος, που προέρχεται από επεξεργασία αστικών 
λυµάτων». 

20. Την ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία 
αστικών λυµάτων». 

21. Την ΚΥΑ 33318/3028/11.12.98 (ΦΕΚ1289/28.12.98) «Καθορισµός µέτρων και 
διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, κλπ), όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

22. Την ΚΥΑ 19661/1982/31.8.99 (ΦΕΚ 1811/Β/29.9.99) «Τροποποίηση της ΚΥΑ 
5673/400/1997 - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών». 

23. Την ΚΥΑ 48392/939/28.3.02 (ΦΕΚ 405/Β/3.4.02) «Συµπλήρωση της 19661/1982/1999 
ΚΥΑ: Τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/1997.κλπ (Β’ 122) Κατάλογος ευαίσθητων 
περιοχών για τη διάθεση αστικών λυµάτων, σύµφωνα µε το Άρθρο 5 (παρ.1) της 
Απόφασης αυτής (Β’ 1811) και ειδικότερα του Άρθρου 2 (παρ. Β) αυτής».  
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24. Την ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) «Κατάταξη δηµόσιων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το Αρθρο 1 του Ν. 
3010/2002 “Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. 
(Α΄91)”», όπως έχει συµπληρωθεί και ισχύει. 

25. Την ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) «∆ιαδικασία 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Εγκρισης 
Περιβαλλοντικών Ορων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το Αρθρο 4 του Ν. 1650/1986, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το Άρθρο 2 του Ν. 3010/2002». 

26. Την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26.9.2003 (ΦΕΚ 1391/Α/29.9.2003) «Καθορισµός τρόπου 
ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του 
Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 
3010/2002». 

27. Την ΚΥΑ 37393/2028/29.9.2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003) «Μέτρα και όροι για τις 
εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους», όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 9272/471/2.3.2007 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007). 

28. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/16.12.2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) «Μέτρα και όροι για τη 
∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης».  

29. Την ΚΥΑ 145116/2-2-2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) «Καθορισµός µέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες 
διατάξεις». 

30. Την Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε 6453/1373/5.3.98 για την υποχρέωση έκδοσης 
άδειας οικοδοµής σε κατασκευές έργων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών 
λυµάτων.  

31. Την ΚΥΑ 107157/26-8-1999 «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση 
επεξεργασίας και καθαρισµού λυµάτων της περιοχής Χανίων Κολυµπαρίου που βρίσκεται 
στην περιοχή Γερανίου του Νοµού Χανίων». 

32. Την υπ’ αρ. 1037/12-3-2007Απόφαση του Γεν. Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης µε 
θέµα την παράταση ισχύος της παραπάνω ΚΥΑ. 

33. Τα υποβληθέντα στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ 
απαραίτητα δικαιολογητικά και την Π.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 της 
ΚΥΑ 11014/2003 που υποβλήθηκε µε το υπ’ αρ. 1369/11-3-2010 έγγραφο της ∆/νσης 
ΠΕ.ΧΩ. Κρήτης (Α.Π. 123401/19-3-2010 της ΕΥΠΕ), καθώς και τα συµπληρωµατικά 
στοιχεία που υποβλήθηκαν µε το έγγραφο υπ’ αρ. 2625/5-7-2010  του ΟΑ∆ΥΚ (Α.Π. 
126680/6-7-2010  της ΕΥΠΕ). 

34. Το γεγονός ότι: 
α)  η ισχύς των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί µε την ΚΥΑ 107157/26-8-
1999 για το εν λόγω έργο έχει παρέλθει από τις 31.12.2006 και η χορηγηθείσα 
παράταση ισχύος αυτών µέχρι 11-3-2009. 

β)  από την εξέταση του φακέλου ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων που έχουν 
επιβληθεί µε την ΚΥΑ 107157/26-8-1999 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο, 
προκύπτει ότι δεν προτείνεται καµία αλλαγή των βασικών χαρακτηριστικών του έργου, 
όπως αυτό έχει εγκριθεί µε την προαναφερόµενη ΚΥΑ, και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η 
υποβολή νέας περιβαλλοντικής µελέτης. 

γ)  πρέπει να γίνει αναθεώρηση – τροποποίηση και συµπλήρωση περιβαλλοντικών 
όρων, λόγω αλλαγών στην κείµενη Νοµοθεσία. 

δ)  πρέπει να γίνει κωδικοποίηση όλων των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων που 
αφορούν στην ΕΕΛ Χανίων – Κολυµπαρίου, σύµφωνα µε τις βασικές αρχές της 
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περιβαλλοντικής επιστήµης και του θεσµού εκτίµησης των επιπτώσεων στο φυσικό και 
ανθρωπογενές  περιβάλλον από έργα και δραστηριότητες, ώστε να προωθείται η 
αειφόρος ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

Την ανανέωση, τροποποίηση, συµπλήρωση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών 
όρων και περιορισµών, η εφαρµογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την υλοποίηση και λειτουργία του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης  και λειτουργίας 
του, για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων της περιοχής Χανίων – Κολυµβαρίου 
που βρίσκεται στην περιοχή Γεράνι του Νοµού Χανίων, όπως αναφέρονται στην ΚΥΑ 
107157/26-8-1999. 

Η παρούσα Απόφαση αφορά στην αναθεώρηση – τροποποίηση, συµπλήρωση και 
κωδικοποίηση περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί µε την ΚΥΑ 107157/26-8-
1999.  

α) Είδος και µέγεθος δραστηριότητας 

           α1. Η εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισµού λυµάτων της περιοχής Χανιά – 
Κολυµπάρι έχει κατασκευασθεί στη περιοχή Γερανίου σε χώρο έκτασης 50 
στρεµµάτων εκατέρωθεν του ρέµατος «Καβούσι» και σε απόσταση 200m νότια του 
βορείου οδικού άξονα της Κρήτης. 

           α2.  Στην εγκατάσταση θα οδηγούνται τα λύµατα 59 οικισµών, που ανήκουν στους 
τέως  ∆ήµους Νέας Κυδωνίας, Θερισού, Μουσούρων, Πλατανιά, Βουκολίων και 
Κολυµβαρίου και σήµερα στους ∆ήµους Χανίων και Πλατανιά, καθώς και τα υγρά 
απόβλητα των βιοτεχνικών µονάδων/βιοµηχανιών της περιοχής,  που είναι οµοειδή 
ως προς την σύσταση τους µε τα αστικά λύµατα. 

           α3.  Τα λύµατα οδηγούνται στην εγκατάσταση µέσω δικτύου κεντρικών αποχετευτικών 
αγωγών (ΚΑΑ), που διέρχονται από νόµιµα υφιστάµενη οδοποιΐα στο µεγαλύτερο 
µήκος τους, κεντρικών αντλιοστασίων (ΚΑ) και συλλεκτήρων ως εξής: 

1. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Κάτω ∆αράτσου µήκους 
400 m περίπου. 

2. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Κάτω Σταλού µήκους 500 
m περίπου. 

3. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Αγίας Μαρίνας µήκους 100 
m περίπου. 

4. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Πλατανιά 1 µήκους 550 m 
περίπου. 

5. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Πλατανιά 2 µήκους 250 m 
περίπου από τον Πλατανιά έως το Λιµανάκι. 

6. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Πλατανιά 3 µήκους 100 m 
περίπου από τον οικισµό Πλατανιά έως το ξενοδοχείο Caldera. 

7. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Κάτω Γερανίου 1 µήκους 
1.200 m περίπου. 

8. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Κάτω Γερανίου 2 µήκους 
1.200 m περίπου από τον οικισµό κάτω Γεράνι. 
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9. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Μάλεµε µήκους 400 m 
περίπου. 

10. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Ταυρωνίτη 1 µήκους 200 
m περίπου. 

11. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Ταυρωνίτη 2 µήκους 800 
m περίπου. 

12. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Μινωθιανών 1 µήκους 750 
m περίπου. 

13. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Κολυµπαρίου µήκους 450 
m περίπου. 

14. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Μινωθιανών 2 µήκους 300 
m περίπου. 

15. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Ραπανιών µήκους 400 m 
περίπου. 

16. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Ταυρωνίτη 3 µήκους 300 
m περίπου. 

       Για την εξυπηρέτηση του δικτύου προβλέπονται τα ακόλουθα αντλιοστάσια: 

1. Κεντρικό αντλιοστάσιο Α2 και δευτερεύον αντλιοστάσιο Α1. 

2. Κεντρικό αντλιοστάσιο Α3. 

3. Κεντρικό αντλιοστάσιο Α4 και δευτερεύοντα αντλιοστάσια Α4α  και Α4β. 

4. Κεντρικά αντλιοστάσια Α5  και Α5α  και δευτερεύον αντλιοστάσιο Α5β. 

5. Κεντρικά αντλιοστάσια Α6, Α7 και Α8  και δευτερεύοντα αντλιοστάσια Α9, Α10, Α11 
και Α12. 

Στο δίκτυο ακαθάρτων συµπεριλαµβάνονται συλλεκτήρες συνολικού µήκους 66 χλµ. 
περίπου. 

Το δίκτυο αποτυπώνεται στα Σχέδια Α10.1, Α10.2, Α10.3 «Γενική Οριζοντιογραφία 
έργων» σε    κλίµακα 1 : 10.000. 

       α4. Ο σχεδιασµός της εγκατάστασης έγινε µε βάση τα παρακάτω δεδοµένα: 

 

 

 Αρχική Φάση 2000 Τελική Φάση 2035 

 Χειµώνας Καλοκαίρι Χειµώνας Καλοκαίρι 

Εξυπηρετούµενος 
Πληθυσµός (κάτοικοι) 14.000 30.000 47.000 100.000 

Μέση ηµερήσια παροχή 
(m

3
/ηµ) 2.200 5.400 7.200 18.000 

BOD5                              
kg/ηµ 850 1.800 3.000 6.000 

Αιωρούµενα στερεά 
kg/ηµ 1.000 2.100 3.300 7.000 

Ολικό Άζωτο                  ‘’ 170 360 570 1.200 

Φώσφορος                     
‘’ 50 110 170 350 
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Η επιλεγείσα µέθοδος επεξεργασίας είναι της ενεργού ιλύος µε παρατεταµένο αερισµό και 
περιλαµβάνει τα εξής στάδια επεξεργασίας: 

1. Μονάδα υποδοχής λυµάτων 

� Φρεάτιο άφιξης 

2. Μονάδα προκαταρκτικής επεξεργασίας µε: 

� Εσχάρωση 

� Εξάµµωση – Λιποσυλλογή 

� Μέτρηση παροχής 

� Κεντρικό αγωγό παράκαµψης (by – pass) 

3. Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας (2 ανεξάρτητες γραµµές επεξεργασίας) µε: 

i. ∆εξαµενές αερισµού για πλήρη νιτροποίηση 

ii. ∆εξαµενές καθίζησης 

4. Μονάδα απολύµανσης µε: 

� Χλωρίωση 

5. Μονάδα επεξεργασίας της λάσπης µε: 

� Πάχυνση µε βαρύτητα  

� Αφυδάτωση µε ταινιοφιλτροπρέσες 

 

         α5.   Τα επεξεργασµένα λύµατα θα διατίθενται στη θαλασσιά περιοχή του Κόλπου των 
Χανίων σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 2673/27-3-91 Απόφαση του Νοµάρχη Χανίων.                   
Εναλλακτικά τα λύµατα θα µπορούν να διατίθενται για άρδευση καλλιεργειών κατά 
τη θερινή κυρίως περίοδο. 

               Τα παραπάνω περιέχονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κείµενο 
και σχέδια), που συνοδεύει την ΚΥΑ 107157/1999 και την Περιβαλλοντική Έκθεση  
και αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα της, µε τους όρους και περιορισµούς που 
τίθενται σε αυτές. 

 

β)   Ειδικές οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις.  

          

β1) Αέρια απόβλητα και συγκεντρώσεις στην ατµόσφαιρα 

Οι οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας αναφέρονται στις 

ακόλουθες διατάξεις: 

i.     ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103/24-3-11 (ΦΕΚ 488/Β/30-3-11) «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 21
ης

 

Μαΐου 2008».    

ii. ΚΥΑ µε α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β 920), µε την οποία καθορίζονται τιµές – 

στόχοι και όρια 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 
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αρωµατικούς υδρογονάνθρακες στον ατµοσφαιρικό αέρα» του Συµβουλίου της 15
ης

 

∆εκεµβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκποµπής αναφέρονται στο Άρθρο 2 του π.δ. 1180/1981. 

β2) Υγρά απόβλητα και συγκεντρώσεις στον αποδέκτη 

Για τα όρια διάθεσης των υγρών αποβλήτων και τις συγκεντρώσεις στον αποδέκτη να 

τηρούνται αυτά που αναφέρονται στις οικείες Νοµαρχιακές Αποφάσεις και πάντως όχι 

µεγαλύτερα από τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (Οδηγία 91/271 ΕΟΚ). 

Συγκεκριµένα καθορίζονται τα εξής όρια: 

BOD5 < 20 mg/l  

COD < 100 mg/l 

Αιωρούµενα στερεά SS < 30 mg/l 

Καθιζάνοντα στερεά εντός 2 ωρών σε κώνο Imhoff < 0,3 ml/l 

Άζωτο 10mg/l 

Aµµωνιακό άζωτο Ν-ΝΗ4 ≤ 2 mg/l 

Λίπη - Έλαια  ≤  0,1 mg/l 

Επιπλέοντα στερεά ≤  0,1 mg/l 

Το ποσοστό των λαµβανοµένων δειγµάτων που µπορούν να βρίσκονται εκτός των 

ανωτέρω ορίων, καθώς και η ποιότητα των δειγµάτων αυτών, καθορίζεται στο Παράρτηµα 

1 της ΚΥΑ 5673/400/97». 

γ) Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης της κατασκευής της µονάδας ισχύουν οι δεσµεύσεις για τα 

µηχανήµατα που καθορίζονται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003. 

Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου που εκπέµπεται στο περιβάλλον  από το 

εργοτάξιο κατά την κατασκευή του έργου, καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του 

Π.∆. 1180/1981. 

Για τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων δεν καθορίζεται από τη σχετική 

Νοµοθεσία ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου. 

Στην οδό πρόσβασης της µονάδας θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόµενα από την 

Υπουργική Απόφαση 17252/1992, όρια θορύβου. 

δ) Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του 

περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν. 

δ1. Γενικές Ρυθµίσεις 

1.1 Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν: 

� τον κύριο του έργου 
� τις αρµόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για την κατασκευή και λειτουργία του έργου   

ΑΔΑ: 45ΟΓ0-ΕΕΜ



 8 

� όλους όσους εκ της θέσεως 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 

� τον ανάδοχο του έργου    

1.2 Κατά τις διαδικασίες δηµοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής και ολοκλήρωσης του στο 

θέµα αναφερόµενου 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 
� η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά 

καταστάσεων οφειλόµενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του ανάδοχου κατά 
παράβαση των περιβαλλοντικών όρων 

1.3 Από τις πιστώσεις για την ολοκλήρωση της κατασκευής και την λειτουργία του έργου, να 
εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα προστασίας 
του περιβάλλοντος (έργα αποκατάστασης, φύτευσης κλπ).   

1.4 Πριν την έναρξη κατασκευής του κάθε τµήµατος του έργου που δεν έχει ακόµα 
κατασκευασθεί να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρµόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, 
τουλάχιστον 15 ηµέρες νωρίτερα. 

Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία των αρµοδίων 

Αρχαιολογικών Υπηρεσιών (ΚΕ’ ΕΠΚΑ – 28
η
 ΕΒΑ, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και 

Τεχνικών Έργων Κρήτης και Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων)και σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις τους. Σε περίπτωση εντοπισµού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν για να 

ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο για την επαρκή τεκµηρίωση 

των αρχαιολογικών δεδοµένων, η ανασκαφική έρευνα είναι δυνατό να επεκταθεί και 

πέραν των ορίων του έργου.  

Η δαπάνη για την παρακολούθηση των εργασιών, για τις απαιτούµενες ανασκαφικές 

εργασίες, καθώς και για το κόστος συντήρησης, µελέτης και δηµοσίευσης των ευρηµάτων, 

θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του 

Ν. 3028/2002.  

Όταν η δαπάνη αυτή υπερβεί το 10% του προϋπολογισµού του έργου, ή το 5% ένα το 

έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτείται µετά από 

σχετικό ερώτηµα της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού, έγγραφη 

δήλωση του φορέα του έργου ότι επιθυµεί τη συνέχιση του.   

1.5 Για τυχόν επεµβάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα πρέπει προηγουµένως να έχει 
χορηγηθεί η απαιτούµενη από το Ν.998/79  έγκριση επέµβασης. Σε περίπτωση κατά την 
οποία η χάραξη διέρχεται από αναδασωτέα έκταση, να εκδοθεί σχετική απόφαση άρσης 
αναδάσωσης πριν την λήψη της άδειας έγκρισης επέµβασης. 

Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή µε 

ευθύνη της ∆ασικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα να αποφευχθούν καταστροφές φυτοφρακτών 

µεµονωµένων δέντρων ή συστάδων, που τυχόν φύονται στην περιοχή του έργου και να 

αποκατασταθούν αναλόγως, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση.  Να 

προτιµηθούν αυτόχθονα είδη φυτών.  

1.6 Ο φορέας του έργου θα πρέπει να ενηµερώσει το Λιµεναρχείο Χανίων, προκειµένου να 
ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να µη δηµιουργούνται προβλήµατα στη ναυσιπλοΐα 
από τη λειτουργία του υποθαλάσσιου αγωγού.  
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1.7 Ειδικότερα, προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, τα απαραίτητα µέτρα θα 
υποδειχθούν από την οικεία Λιµενική Αρχή, σύµφωνα: 

• µε το Ν.743/77 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π.∆. 55/98, 

• µε την ΚΥΑ 5673/97, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΚΥΑ 19661/99 και ΚΥΑ 
48392/2002) 

• µε την Ε1β/221/65 Υγειονοµική διάταξη όπως ισχύει και 

• µε την ισχύουσα απόφαση της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.  

δ2. Κατασκευή της µονάδας 

2.1 Ύπαρξη πλήρους προγράµµατος ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου που θα 
λαµβάνει υπόψη τη λειτουργία της περιοχής και τους οικολογικούς παράγοντες, ώστε να 
προκαλέσει τις λιγότερες  δυνατές βλάβες. Συγκεκριµένα: 

i) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόµενης 
σκόνης κατά τη διάρκεια των χωµατουργικών εργασιών, ιδιαίτερα όταν οι 
µετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την διασπορά και µεταφορά της σκόνης σε 
µεγάλη απόσταση. 

ii) Να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωµάτων και τα µέτωπα εκσκαφών για την 
ελαχιστοποίηση των εκποµπών σκόνης. 

iii) Να γίνουν µόνο οι απαραίτητες χωµατουργικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν 
άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. 

iv) Να γίνει πρόβλεψη για την αποκατάσταση του τοπίου του χώρου των εκσκαφών της 
κύριας µονάδας επεξεργασίας και των συνοδών της έργων, για τις αποθέσεις υλικών 
κλπ. 

v) Απαιτούµενα για την  κατασκευή του έργου υλικά να εξασφαλιστούν είτε από νοµίµως 
λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε 
την απαραίτητη ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και µε την προϋπόθεση ότι 
αυτοί τηρούνται επακριβώς, είτε από τα τυχόν πλεονάζοντα υλικά που θα προκύψουν 
από τις προβλεπόµενες εκσκαφές για την κατασκευή του έργου. 

vi) Τα προϊόντα εκσκαφών, που θα προκύψουν από την κατασκευή του κυρίως έργου 
και των συνοδών έργων υποδοµής να χρησιµοποιηθούν για την επανεπίχωσή τους 
καθώς και για την  διαµόρφωση επιφανειών µέσα στο γήπεδο. Η αφαιρούµενη φυτική 
γη να διαφυλαχθεί κατάλληλα, έτσι ώστε να χρησιµοποιηθεί στις φυτοτεχνικές 
αποκαταστάσεις. 

vii) Το ή τα εργοτάξια, που τυχόν εγκατασταθούν στην περιοχή να καταλάβουν την 
µικρότερη δυνατή έκταση µε ευθύνη της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και σε όλη την 
διάρκεια του έργου ο ανάδοχος να λαµβάνει µέριµνα για τον περιορισµό των 
αιωρούµενων σωµατιδίων από τη διαχείριση των αδρανών υλικών µε τον ψεκασµό 
τους και την συχνή διαβροχή των υπαίθριων χώρων των εργοταξίων. Είναι 
υποχρεωτικό το σκέπασµα των φορτηγών κατά τη µεταφορά των υλικών και ο 
κατάλληλος προγραµµατισµός για αποφυγή µεταφορών σε ώρες αιχµής και κοινής 
ησυχίας. Να απαγορευτούν οι οχλούσες εργασίες κατά τη θερινή περίοδο. 

viii) Απαγορεύεται η απόρριψη υλικών κατασκευής και περίσσειας όγκων εκσκαφής στη 
θάλασσα ή στο έδαφος ή στα επιφανειακά νερά (κοίτες ποταµών, ρεµάτων, 
χειµάρρων) της περιοχής. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών από το κυρίως έργο 
και τα συνοδά του (αγωγός προσαγωγής ακαθάρτων και διάθεσης επεξεργασµένων) 
να απορριφθούν σε κατάλληλους χώρους (π.χ. ανενεργά λατοµεία, ΧΥΤΑ),  ύστερα 
από άδεια του αρµοδίου Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. 
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ix) Απαγορεύεται η διάθεση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων του εργοταξίου σε 
επιφανειακά ύδατα της περιοχής, στη θάλασσα ή στο έδαφος. Κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου, η διαχείριση και διάθεση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων 
των µηχανηµάτων των εργοταξίων να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο Π.∆. 82/2004, την ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-2006), 
την ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β/30-6-2006) και την ΚΥΑ 8668/2-3-2007 (ΦΕΚ 
287/Β/07). Η αποθήκευση και η µετάγγιση καυσίµων και ορυκτελαίων να 
πραγµατοποιούνται µε τρόπο που να µην επιτρέπει διαρροές (π.χ. επί µεταλλικής 
δεξαµενής σχαρωτής οροφής). 

x) Αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης της 
κατασκευής του έργου.  

Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία της υγείας του προσωπικού 

κατασκευής. 

xi) Εάν κατά το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών αποκαλυφθεί υπόγειος 
υδροφόρος ορίζοντας να εκπονηθεί κατάλληλη µελέτη αποστράγγισης της περιοχής. 

xii) Να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα εγκαίρως και πριν την θέση σε λειτουργία των 
εγκαταστάσεων προκειµένου να αποφεύγονται ατυχήµατα λόγω ανωµάλων ή/και 
επικινδύνων καταστάσεων. 

2.2 Η διάταξη και ο σχεδιασµός των επί µέρους µονάδων θα πρέπει να προσαρµοστούν 
στην τοπογραφία της περιοχής και να ελαχιστοποιηθούν οι αλλοιώσεις του ανάγλυφου 
της περιοχής επέµβασης. 

Επιπλέον να υπάρχει οµαδοποίηση των λειτουργιών, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη 

εικόνα του συνόλου της εγκατάστασης. 

Κατά τον σχεδιασµό των κτισµάτων της µονάδας, να ληφθεί υπόψη η αρχιτεκτονική και  η 

αισθητική εικόνα της περιοχής (κατασκευή υπόγειων δεξαµενών και χαµηλών κτιρίων, 

όσο βέβαια επιτρέπουν οι κανονισµοί λειτουργίας η/µ εξοπλισµού), για να επιτευχθεί η 

αρµονική ένταξη της εγκατάστασης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δοµηµένου και του 

φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. 

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός της µονάδας να εγκριθεί από την αρµόδια ΕΠΑΕ.  

Ειδικότερα για τα κτίρια που συνοδεύουν το έργο, όπως γραφεία κλπ, να εκδοθεί 

οικοδοµική άδεια σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 6453/98. 

2.3 Στις περιοχές διέλευσης των αγωγών ακαθάρτων εκτός νοµίµως υφιστάµενης οδοποιΐας 
(π.χ. κατά µήκος ρέµατος), να γίνει αποκατάσταση της ζώνης διέλευσης στην αρχική της 
µορφή και σε καµία περίπτωση να µη γίνει διάνοιξη νέας οδού. 

2.4 Κατά την διάνοιξη της οδού πρόσβασης προς την µονάδα επεξεργασίας, να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στη χάραξη της, έτσι ώστε να ακολουθείται το ανάγλυφο του εδάφους 
µε σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 

δ3. Συλλογή και µεταφορά των λυµάτων 

3.1 Με την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και το έργο 
της αποχέτευσης της εξυπηρετούµενης περιοχής και να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες 
συνδέσεις σ’ αυτό, αφού εφοδιασθούν οι χρήστες µε την απαιτούµενη άδεια σύνδεσης.  Η 
άδεια σύνδεσης θα χορηγείται από τον αρµόδιο φορέα εφόσον τα προς επεξεργασία 
λύµατα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κανονισµού καλής λειτουργίας του 
δικτύου αποχέτευσης, που πρέπει να συντάξει και να τηρεί µε ακρίβεια η ∆ΕΥΑΒΑ πριν 
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την έναρξη λειτουργίας του δικτύου ή εντός εξαµήνου από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας ΚΥΑ, εφόσον το δίκτυο έχει ήδη λειτουργήσει.  Ο Κανονισµός θα πρέπει να 
καταρτισθεί και να εγκριθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

3.2 Το αποχετευτικό δίκτυο της εξυπηρετούµενης από την εγκατάσταση περιοχής να είναι 
χωριστικού τύπου. 

Να προβλεφθεί ο άρτιος τεχνικός σχεδιασµός του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και η 

οµαλή είσοδος των λυµάτων στο φρεάτιο άφιξης της εγκατάστασης. 

Να εξασφαλιστεί η στεγανότητα των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών (ΚΑΑ) και των 

αντλιοστασίων (ΚΑ) της περιοχής, µε χρήση ανθεκτικών υλικών στην διάβρωση. 

Η ταχύτητα των λυµάτων στους κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς (ΚΑΑ) δεν θα πρέπει 

να προσεγγίζει την ελάχιστη τιµή αυτοκαθαρισµού του αγωγού, ενώ παράλληλα θα 

πρέπει να αποφευχθεί η στροβιλώδης ροή. 

δ4. Σχεδιασµός και λειτουργία των αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσης 

4.1 Στα αντλιοστάσια προσαγωγής των ακαθάρτων, θα πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες 

προβλέψεις για την αποφυγή πληµµυρίσµατος κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων 

(πρόβλεψη κατάλληλων διατάξεων και δεξαµενών υπερχείλισης, κατάλληλος σχεδιασµός 

για την ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων υπερχείλισης) και η αποφυγή έκλυσης 

δυσοσµιών (σωστός σχεδιασµός των αντλιοστασίων µε την  εφαρµογή συστηµάτων 

αερισµού και απόσµησης).  

Ειδικότερα σε κάθε αντλιοστάσιο προσαγωγής ακαθάρτων: 

� Να τοποθετηθεί ανοξείδωτη εσχάρα (χειροκαθαριζόµενη) στο φρεάτιο εισόδου του, 
ώστε να αποµακρύνονται τα µεγάλα αντικείµενα. 

� Να υπάρχει αναδευτήρας για αποφυγή καθιζήσεων στο φρεάτιο συγκέντρωσης των 
λυµάτων προς άντληση (υγρός θάλαµος). 

� Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία αντλιών. 

� Να προβλεφθεί σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου. 

 

4.2 Να λαµβάνονται γενικά όλα τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα καθώς και τα µέτρα 

αντιµετώπισης δυσλειτουργιών στο πλαίσιο του Κανονισµού λειτουργίας του δικτύου 

αποχέτευσης, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία οχλήσεων στους περιοίκους και το 

περιβάλλον. Η εποπτεία του όλου συστήµατος θα πρέπει να στοχεύει στην αµεσότητα 

επέµβασης µε κατάλληλη οργάνωση και επάρκεια προσωπικού και µέσων. Ο Κανονισµός 

λειτουργίας θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας  της 

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.     . 

4.3 Να γίνεται τακτικός έλεγχος της ορθής λειτουργίας των µηχανηµάτων των αντλιοστασίων.  

4.4 Να γίνεται τακτική αποµάκρυνση των εσχαρισµάτων από τις σχάρες εισόδου των 

λυµάτων στη δεξαµενή των αντλιοστασίων. 
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Τα απορρίµµατα που συλλέγονται στις εσχάρες και τα φρεάτια επιθεώρησης (άχρηστες 

ύλες, υλικά όπως χαρτί, πλαστικό, µέταλλα και εσχαρίσµατα) – να αποµακρύνονται 

τακτικά και η διάθεσή τους να γίνεται σε νόµιµα λειτουργούντα ΧΥΤΑ. 

4.5 Η ∆ΕΥΑΒΑ πρέπει να λαµβάνει κάθε απαραίτητο µέτρο για την αποφυγή όσο αυτό είναι 

εφικτό υπερχειλίσεων τόσο από το δίκτυο όσο και από τα αντλιοστάσια.  Για το λόγο αυτό 

να υπάρχουν στα αντλιοστάσια διατάξεις ασφαλείας και εφεδρικά συστήµατα για 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

Τέτοια µέτρα είναι: 

i) Σε κάθε αντλιοστάσιο πρέπει να υπάρχει διαθέσιµο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

ανάλογης ισχύος, ώστε να καλύπτεται η οµαλή λειτουργία του αντλιοστασίου σε 

περιπτώσεις διακοπών παροχής ρεύµατος από το δίκτυο της ∆ΕΗ. 

ii) Σε κάθε αντλιοστάσιο να υπάρχει διαθέσιµος σε λειτουργία ικανοποιητικός αριθµός 

αντλητικών συγκροτηµάτων ώστε να καλύπτονται οι παροχές του δικτύου και οι 

συνήθεις αιχµές. 

 Να προβλέπονται κατά περίπτωση εφεδρικές δεξαµενές αποθήκευσης των λυµάτων, 

όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

iii) Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας επιτρέπεται να λειτουργεί η υπερχείλιση ασφαλείας 

των αντλιοστασίων, κατά προτίµηση σε αγωγούς οµβρίων, αλλά και, εφόσον είναι 

αναγκαίο, σε παρακείµενα ρέµατα ή τη θάλασσα για την αποφυγή καταστάσεων 

υπερχείλισης και καταστροφών σε οικίες, δίκτυα, δρόµους, αποφυγή ζηµιών στο 

δίκτυο κ.λ.π. 

iv) Να καταγράφονται οι περιπτώσεις υπερχειλίσεων µε όσο το δυνατόν περισσότερα 

στοιχεία, στα οποία θα συµπεριλαµβάνονται τουλάχιστον η ηµεροµηνία, η διάρκεια 

του επεισοδίου, µία εκτίµηση των ποσοτήτων λυµάτων, που διέφυγαν στο περιβάλλον 

και µία έστω µακροσκοπική παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (π.χ. 

κηλίδα ρύπανσης στη θάλασσα, ρύπανση σε ρέµα κ.λ.π.). 

 Η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών να γίνεται µε συστηµατικό τρόπο και να 

αποτελεί τη βάση για περαιτέρω ενέργειες βελτίωσης της λειτουργίας του όλου 

δικτύου αποχέτευσης. 

4.6 Να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική συντήρηση των αντλιοστασίων (αντλίες, Η/Ζ), και των 

αγωγών υπερχείλισης , ώστε να βρίσκονται πάντα σε αξιόπιστη κατάσταση λειτουργίας. 

δ5.Είσοδος λυµάτων  στην εγκατάσταση 

5.1 Από το κεντρικό (τελικό) αντλιοστάσιο συλλογής των λυµάτων της εξυπηρετούµενης 
περιοχής, τα λύµατα να οδηγούνται µε καταθλιπτικό αγωγό στα έργα εισόδου (φρεάτιο 
άφιξης) της εγκατάστασης. 

Το φρεάτιο άφιξης να διαθέτει και πιεζοθραυστική διάταξη. 
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Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην σταθερότητα της παροχής άντλησης. 

Στο φρεάτιο εισόδου του αντλιοστασίου να λειτουργεί ανοξείδωτη εσχάρα 

(χειροκαθαριζόµενη) για την αποµάκρυνση µεγάλων αντικειµένων. 

Στο φρεάτιο συγκέντρωσης των λυµάτων προς άντληση (υγρός θάλαµος) να υπάρχει 

αναδευτήρας για αποφυγή καθιζήσεων. 

Στο αντλιοστάσιο να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία αντλιών. 

Να προβλεφθεί σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου. 

Να προβλεφθεί εναλλακτική διάταξη παροχής ρεύµατος του αντλιοστασίου σε περίπτωση 

διακοπής του ρεύµατος για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 48 ωρών, ώστε να 

εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη ροή των ανεπεξέργαστων λυµάτων από το κεντρικό 

αντλιοστάσιο στη εγκατάσταση επεξεργασίας.  

5.2 Το φρεάτιο άφιξης των λυµάτων: 

- να είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να δέχεται τη µέγιστη παροχή των λυµάτων και 
των βοθρολυµάτων της εξυπηρετούµενης από την εγκατάσταση περιοχής. 

- να έχει διπλό θάλαµο εισόδου του οποίου τα δύο τµήµατα να µπορούν να 
αποµονωθούν εναλλάξ µε θυροφράγµατα. Σε κάθε θάλαµο να τοποθετηθεί εσχάρα. 
Οι δύο θάλαµοι να εκβάλλουν σε κοινό θάλαµο διανοµής. 

- να είναι κλειστό, στεγανό όσον αφορά την έκλυση οσµών, και εύκολα επισκέψιµο. 

- να περιλαµβάνει σύστηµα αερισµού και ανάµιξης των εισερχοµένων λυµάτων. 

Ο χώρος να αερίζεται και εξαερίζεται πολύ καλά. 

Να προβλεφθεί χώρος συγκέντρωσης των εσχαρισµάτων. 

5.3 ∆εν προβλέπεται να κατασκευαστεί δεξαµενή υποδοχής βοθρολυµάτων, καθώς µε την 
ολοκλήρωση των έργων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων θα πρέπει όλοι οι 
ενδιαφερόµενοι οικισµοί να έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή των αποχετευτικών των 
δικτύων και να έχουν συνδεθεί µε τη µονάδα. 

δ6. Επεξεργασία λυµάτων  

6.1 Το στάδιο της εσχάρωσης να περιλαµβάνει µια µηχανικά αυτοκαθαριζόµενη  ανοξείδωτη 

εσχάρα και ένα κανάλι παράκαµψης µε απλή εσχάρα. 

- Η διάταξη των καναλιών να είναι τέτοια, ώστε σε περίπτωση βλάβης ή έµφραξη της 
µίας εσχάρας, τα λύµατα να υπερχειλίζουν προς το κανάλι της άλλης εσχάρας. 

- Σε κάθε κανάλι εσχάρας θα υπάρχει ένα θυρόφραγµα έκπλυσης µε αποχέτευση στο 
φρεάτιο εισόδου. 

- Τα συλλεγόµενα εσχαρίσµατα να συµπιέζονται µηχανικά σε πρέσα, να 
συγκεντρώνονται σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης και να αποθηκεύονται προσωρινά 
µέσα στο κτίριο της εσχάρωσης. 

- Τυχόν κακοσµίες κατά την αποθήκευση, να καταπολεµούνται µε χλωράσβεστο. 

6.2 Στους αεριζόµενους εξαµµωτές να επιτυγχάνεται επαρκής αποµάκρυνση της άµµου (µε 

διάµετρο µεγαλύτερη τουλάχιστον από 0,2 mm).   

Να προβλεφθεί διάταξη συλλογής και αποµάκρυνσης των λιπών και ελαίων. 
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        Η συλλεγόµενη άµµος να οδηγείται σε στραγγιστήριο. Τα συλλεγόµενα στραγγίσµατα να 

επιστρέφουν στο φρεάτιο εισόδου. 

6.3 Να γίνεται έγκαιρη και τακτική αποκοµιδή των εσχαρισµάτων, της άµµου και των λιπών, 

ώστε να µη δηµιουργούνται εστίες συγκέντρωσης εντόµων ιδιαίτερα κατά τους θερινούς 

µήνες. 

- Οι διατάξεις µεταφοράς των εσχαρισµάτων, της άµµου και των λιπών να είναι 
κλειστές. 

- Οι φυσητήρες των αεριζόµενων εξαµµωτών να τοποθετούνται σε κτίριο, ώστε να 
µειώνονται οι θόρυβοι. 

6.4 Ο µετρητής παροχής να τοποθετηθεί µετά την εσχάρωση/εξάµµωση ή πριν την 

απολύµανση των λυµάτων. Πριν από την είσοδο στον µετρητή να υπάρχει ανεµπόδιστο 

µήκος ροής σε οµαλό κανάλι. 

6.5 Η τροφοδοσία του έργου µετά την εξάµµωση να µπορεί να αποµονωθεί πλήρως µε 

θυροφράγµατα, ώστε να είναι δυνατή η γενική παράκαµψη του έργου µέσω αγωγού 

απευθείας στο φρεάτιο εξόδου. Αυτός θα είναι και ο κεντρικός αγωγός παράκαµψης (by 

pass) της εγκατάστασης. 

Να περιορισθεί η χρήση της παράκαµψης στις απολύτως αναγκαίες ελάχιστες 

περιπτώσεις. Για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και λεπτοµερής 

ενηµέρωση των αρµοδίων Τµηµάτων Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας καθώς και 

∆ηµόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. 

 

6.6 Στις δεξαµενές βιολογικής επεξεργασίας να γίνεται περιορισµός των θορύβων και της 
εκποµπής σταγονιδίων από τις διατάξεις αερισµού µε την χρησιµοποίηση ειδικών 
σιγαστήρων και πετασµάτων. 

Το σύστηµα αερισµού να είναι επαρκώς διαστασιολογηµένο, ώστε να µη δηµιουργούνται 

περιοχές µε αναερόβιες συνθήκες. 

Οι χρησιµοποιούµενες διατάξεις αερισµού θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επαρκή 

ανάµιξη όλου του περιεχοµένου της δεξαµενής αερισµού, ώστε να µην παρατηρούνται 

καθιζήσεις ενεργού ιλύος στις γωνίες της δεξαµενής. Η παροχή οξυγόνου στις δεξαµενές 

αερισµού µπορεί να γίνει είτε µε εµφύσηση ατµοσφαιρικού αέρα ή καθαρού οξυγόνου, είτε 

µε βραδύστροφους επιφανειακούς αεριστήρες.  

Σε περίπτωση χρήσης επιφανειακών αεριστήρων να φέρουν ανακλαστήρες – 

διαφράγµατα για την αποφυγή δηµιουργίας αερολυµάτων. Το πρόβληµα των 

αερολυµάτων µπορεί να αντιµετωπισθεί µε την χρησιµοποίηση διαχυτήρων (αερισµός 

φυσαλίδων). 

Για λόγους ασφάλειας να γίνεται τοποθέτηση των δεξαµενών αερισµού σε ικανή 

απόσταση από τα όρια του οικοπέδου. 

Να γίνεται τακτικός καθαρισµός των τοιχωµάτων των δεξαµενών αερισµού για την 

αποφυγή δηµιουργίας αναερόβιου στρώµατος. 
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Η παραγόµενη λάσπη πρέπει να είναι πλήρως σταθεροποιηµένη.  Για το λόγο αυτό κατά 

την οριστική µελέτη του έργου πρέπει να γίνει προσεκτική διαστασιολόγηση των όγκων 

αερισµού και σταθεροποίησης καθώς και των διατάξεων αερισµού. 

6.7 Στις δεξαµενές καθίζησης να γίνεται τακτικός καθαρισµός των ξέστρων των 
υπερχειλιστών καθώς και των τοιχωµάτων των δεξαµενών. 

Η λάσπη που καθιζάνει στις χοάνες των πυθµένων των δεξαµενών θα πρέπει να 

αποµακρύνεται γρήγορα. 

Να αποφεύγεται ο µεγάλος χρόνος παραµονής της ενεργού ιλύος στις δεξαµενές καθίζησης. 

6.8 Η απολύµανση των επεξεργασµένων λυµάτων να γίνεται µε χλωρίωση, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της Ε1β/221/65 Υγειονοµικής ∆ιάταξης. 

Η απολύµανση των επεξεργασµένων λυµάτων να γίνεται µε υποχλωριώδες νάτριο 

(NaOCl), διαθέσιµο χλώριο 14%, µετά από χρόνο επαφής 30 min να ανιχνεύεται 

υπολειµµατικό χλώριο 0,3-0,5 mg/l. 

6.9 Αποκλείεται η χλωρίωση των ανεπεξέργαστων ή ηµιεπεξεργασµένων λυµάτων. 

6.10 Να ακολουθεί η αποχλωρίωση των χλωριωµένων λυµάτων πριν τη διάθεσή τους στον 

αποδέκτη. 

       6.11 Τα επεξεργασµένα λύµατα µετά το στάδιο της απολύµανσης να µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την ικανοποίηση εσωτερικών αναγκών της εγκατάστασης σε 

βιοµηχανικό νερό. 

6.12 Εφόσον από τη χρήση χλωρίου δηµιουργηθούν προβλήµατα στον αποδέκτη, ή στις προς 

άρδευση εκτάσεις, είτε άµεσα στις διάφορες µορφές ζωής, είτε έµµεσα µε τον σχηµατισµό 

οργανοχλωριούχων ενώσεων, να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικές µέθοδοι απολύµανσης 

όπως οζονισµός (Ο3), υπεριώδης ακτινοβολία UV, µετά από αναθεώρηση της παρούσας 

ΚΥΑ. 

        Συγκεκριµένα προκειµένου να γίνει η απολύµανση µε τη µέθοδο της υπεριώδους 

ακτινοβολίας/ του οζονισµού, θα πρέπει να γίνει ειδική µελέτη, στην οποία θα 

τεκµηριώνεται η επάρκεια και η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου, ώστε να εκδοθεί 

σχετική Απόφαση του Υπ.Υγείας και Πρόνοιας, σύµφωνα µε την Ε1β/221/65 Υγ. ∆ιάταξη. 

         Σε κάθε περίπτωση κατά την εφαρµογή εναλλακτικών µεθόδων απολύµανσης (UV, 

όζον) θα πρέπει να προβλέπονται κατάντη αυτών και η ύπαρξη συστήµατος 

απολύµανσης µε χλώριο για έκτακτες συνθήκες ή ως συµπληρωµατικό µέτρο. 

6.13 Ο έλεγχος της συµµόρφωσης µε τα όρια εκροής (πλην των µικροβιολογικών 

παραµέτρων) θα πρέπει να γίνεται µε λήψη σύνθετου ηµερήσιου δείγµατος µε τη βοήθεια 

κατάλληλου δειγµατολείπτη εγκατεστηµένου σε κατάλληλο σηµείο της εξόδου των 

λυµάτων, πριν από το σηµείο απολύµανσης. Ο δειγµατολήπτης θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα λήψης δειγµάτων σε αναλογία µε την παροχή (flow proportionate sampler) και 

διατήρησης τους σε χαµηλή θερµοκρασία µέσω ψύξης. 
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Το 95% των λαµβανοµένων δειγµάτων θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του 

Κεφαλαίου β και θα τηρούνται οι λεπτοµερειακές ρυθµίσεις του Παραρτήµατος 1 της ΚΥΑ 

5673/97. 

 Θα πρέπει να µετρώνται στην αφυδατωµένη ιλύ ανά εξάµηνο οι συγκεντρώσεις των 

µετάλλων που καθορίζονται στην ΚΥΑ 80568/91 και τα αποτελέσµατα των αναλύσεων θα 

πρέπει να κοινοποιούνται στην Κ.Υ.Υ. 

δ7. ∆ιάθεση επεξεργασµένων λυµάτων 

7.1 Ως αποδέκτης των επεξεργασµένων και απολυµασµένων λυµάτων ορίζεται η θαλάσσια 
περιοχή    Γερανίου του Κόλπου των Χανίων σύµφωνα µε την υπ’ αρ.  2673/27-3-91                     
Απόφαση του Νοµάρχη  Χανίων . 

7.2 Ο αγωγός διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων από το φρεάτιο εξόδου της 
εγκατάστασης και µέχρι τον αποδέκτη να τοποθετηθεί υπόγεια.  

Για την κατασκευή του αγωγού διάθεσης να χρησιµοποιηθούν υλικά µε ικανοποιητική 

αντοχή και ελαστικότητα, τα οποία δεν κινδυνεύουν να διαβρωθούν και µπορούν να 

τοποθετηθούν εύκολα κάτω από την επιφάνεια του νερού. 

Το φρεάτιο φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού να εξυπηρετείται από αντλιοστάσιο στην 

έξοδο της εγκατάστασης. 

Το φρεάτιο φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού να είναι διθάλαµο, ώστε να είναι εφικτός 

ο καθαρισµός και η συντήρησή του χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του. 

Προκειµένου να υπάρχουν κατά το δυνατόν σταθερές συνθήκες εκροής από τον 

διαχυτήρα, να κατασκευασθεί δεξαµενή αναρρύθµισης της παροχής. 

- Η δεξαµενή να καλυφθεί ή να διαµορφωθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην αλλοιωθεί 
το φυσικό τοπίο από την κατασκευή της. 

- Η δεξαµενή να είναι διθάλαµη, ώστε να είναι εφικτός ο καθαρισµός και η συντήρησή 
της, χωρίς διακοπή της λειτουργίας της. 

- Να προβλεφθεί  ο εξαερισµός της δεξαµενής. 

7.3 Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασµένων λυµάτων, τα οποία 
οδηγούνται στη θάλασσα, να υπάρχει: 

  i)   Φρεάτιο δειγµατοληψίας πριν από την είσοδό τους στον υποθαλάσσιο αγωγό. 

   ii) Σηµαδούρα στο σηµείο εξόδου του αγωγού, ώστε να γίνεται έλεγχος της 

περιεκτικότητας του νερού σε κολοβακτηρίδια, γύρω από το σηµείο εξόδου στη 

θάλασσα και να διαπιστώνεται η τήρηση του ορίου των 500/100 ml νερού (στο 80% 

των λαµβανόµενων δειγµάτων). 

iii) Έλεγχος της ποιότητας των νερών στις γειτονικές ακτές κολύµβησης σύµφωνα µε την 
κείµενη Νοµοθεσία. 

Ο έλεγχος της συµµόρφωσης µε τα όρια εκροής (πλην των µικροβιολογικών 

παραµέτρων) να γίνεται µε λήψη σύνθετου ηµερησίου δείγµατος µε τη βοήθεια 

κατάλληλου δειγµατολήπτη εγκατεστηµένου σε κατάλληλο σηµείο εξόδου των λυµάτων 

πριν από την απολύµανση. Ο δειγµατολήπτης θα έχει τη δυνατότητα λήψης δειγµάτων σε 

αναλογία µε τη παροχή και διατήρησής τους σε χαµηλή θερµοκρασία µέσω ψύξης. 
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7.4 Ο αρµόδιος φορέας του έργου να µεριµνήσει για τον καλό σχεδιασµό και συντήρηση  του 

υποθαλάσσιου αγωγού και του συστήµατος  διάχυσης (διαχυτήρα). 

- Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία του υποθαλάσσιου αγωγού 
από κυµατισµούς, ρεύµατα, αγκυροβολήσεις σκαφών, εισόδου θαλασσινού νερού, 
αέρα κλπ. 

- Να πραγµατοποιείται τακτικός έλεγχος και περιοδική συντήρηση του υποθαλάσσιου 
αγωγού. 

- Να εξασφαλιστεί σταθερό βάθος εκροής από όλα τα στόµια του διαχυτήρα, καθώς και 
η οµοιόµορφη κατανοµή παροχών σε όλα τα στόµια του διαχυτήρα. 

- Να υπάρχει δυνατότητα καθαρισµού του υποβρυχίου αγωγού σε περίπτωση 
εναποθέσεως φερτών. 

- Να µη δηµιουργηθούν οποιασδήποτε µορφής προβλήµατα εύρυθµης λειτουργίας και 
ασφάλειας ναυσιπλοΐας. 

- Να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία Φάρων για την τυχόν φωτοσήµανση των 
έργων κατά τη φάση κατασκευής τους και µετά την αποπεράτωσή τους και για την 
υπόδειξη του κατάλληλου φωτισµού προς αποφυγή δηµιουργίας προβληµάτων στη 
θάλασσα. 

7.5 Προκειµένου να προστατευθεί ικανοποιητικά το υδάτινο οικοσύστηµα, να γίνεται 
συστηµατική παρακολούθηση των νερών της µείζονος περιοχής του διαχυτήρα µε 
µετρήσεις και αναλύσεις, οι οποίες θα προσκοµίζονται ανά τρίµηνο στο αρµόδιο Τµήµα 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, όπως: 

α)  Αναλύσεις θρεπτικών αλάτων (NH4, NO2, NO3, PO4) σε διάφορα βάθη µέχρι τον 

πυθµένα. 

β)  Προσδιορισµός  Τ
ο
C, αιωρούµενων στερεών. 

γ)  Σύσταση ιζήµατος, οργανική ιλύς, βαρέα µέταλλα. 

δ)  Έλεγχος και περιγραφή της κατάστασης της βενθικής πανίδας. 

7.6  ∆εν αποκλείεται η επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων για περιορισµένη 

ή απεριόριστη άρδευση επιλεγµένων καλλιεργειών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 

άρθρο 4 της ΚΥΑ 145116/2011 και εφόσον τηρούνται τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια και 

οι περιορισµοί που τίθενται στα Παραρτήµατα του άρθρου 16 αυτής. 

        Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται εκπόνηση µελέτης σχεδιασµού και εφαρµογής του 

συστήµατος της άρδευσης (εφεξής θα αναφέρεται ως µελέτης άρδευσης) ανάλογα µε το 

συγκεκριµένο είδος της καλλιέργειας και τη συγκεκριµένη περιοχή. 

       Ειδικότερα η µελέτη άρδευσης, και µε γνώµονα την προστασία της δηµόσιας υγείας, του 

περιβάλλοντος και των καλλιεργειών, θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα εξής: 

�  Το σε συνάρτηση και µε τις αρδευόµενες καλλιέργειες, υδατικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο 

οργανικού φορτίου και θρεπτικών, καθώς και κρίσιµων ιχνοστοιχείων, προκειµένου να 

προσδιοριστεί η ανά µονάδα αρδευόµενης επιφάνειας επιτρεπόµενη φόρτιση µε 

επεξεργασµένα  λύµατα. 

Τα κριτήρια φόρτισης του εδάφους (υδραυλικά, οργανικά) θα πρέπει να 

πιστοποιούνται µε κατάλληλης δοκιµές διήθησης του εδάφους, ώστε να τεκµηριώνεται 

ο βαθµός διαπερατότητας του εδάφους και να διαστασιολογείται κατάλληλα η 
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επιφάνεια ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι αλλοίωσης των χαρακτηριστικών των 

επηρεαζόµενων υδάτων. 

�   Τον υπολογισµό της συνολικά απαιτούµενης εδαφικής έκτασης, λαµβάνοντας υπόψη 

τα εδαφολογικά στοιχεία της περιοχής. 

�   Τα απαιτούµενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασµένων λυµάτων και τα 

προγράµµατα παρακολούθησης αυτών, καθώς και κατά περίπτωση τα απαιτούµενα 

προγράµµατα παρακολούθησης των χαρακτηριστικών του εδάφους και των 

αρδευόµενων καλλιεργειών 

�   Τα τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα µέτρα και όρια για τη συγκεκριµένη εφαρµογή 

(ενδεχόµενη περίφραξη της αρδευόµενης έκτασης, τρόπος άρδευσης, κλπ). 

�   Τα απαιτούµενα µέτρα ενηµέρωσης και προστασίας για τους χρήστες και τους 

καταναλωτές, που πρέπει να λαµβάνονται µε ευθύνη του φορέα υλοποίησης της 

άρδευσης. 

�   Τον προσδιορισµό των τυχόν ελάχιστων απαιτούµενων αποστάσεων της 

συγκεκριµένης εφαρµογής από υφιστάµενες ή µελλοντικές υδροληψίες ή άλλες 

χρήσεις. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η τήρηση επαρκούς απόστασης ασφάλειας της αρδευόµενης 

περιοχής από πηγές, φρεάτια, σωλήνες υδραγωγείων, ακτές κολύµβησης, θεµέλια 

κτιρίων και οριογραµµές, σύµφωνα µε την § 2γ του άρθρου 8 της Ε1β/221/65 

Υγειονοµικής ∆ιάταξης. 

7.7     Για το περιεχόµενο της µελέτης άρδευσης θα γνωµοδοτήσουν η αρµόδια ∆/νση 

Υδάτων της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης και οι αρµόδιες ∆/νσεις Υγείας και 

Αγροτικής Οικονοµίας, της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο της έκδοσης της άδειας 

επαναχρησιµοποίησης. Ειδικότερα ο χρήστης ή ο φορέας διαχείρισης του 

ανακτηµένου νερού (επεξεργασµένα λύµατα) οφείλει πριν τη λειτουργία της 

επαναχρησιµοποίησης των επεξεργασµένων λυµάτων για άρδευση να προµηθευτεί 

µε άδεια επαναχρησιµοποίησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 της 

ΚΥΑ 145116/2011 µε την υποβολή της προαναφερόµενης µελέτης άρδευσης. 

δ8. Επεξεργασία λάσπης 

8.1 Η επεξεργασία της λάσπης (πάχυνση, αφυδάτωση) να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε 

η επεξεργασµένη λάσπη να είναι πλήρως σταθεροποιηµένη, προκειµένου να διατεθεί 

κατάλληλα, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Το συγκρότηµα επεξεργασίας της λάσπης να είναι εγκατεστηµένο σε κτίριο κατάλληλων 

διαστάσεων, µε πρόβλεψη για τη µελλοντική εγκατάσταση και άλλου παρόµοιου 

συγκροτήµατος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Σε περίπτωση βλάβης να υπάρχει δυνατότητα άµεσης επιδιόρθωσης. 

8.2 Τα υγρά υπερχειλίσµατα από όλα τα στάδια επεξεργασίας της λάσπης να επιστρέφουν 

από το αντλιοστάσιο συλλογής στην είσοδο της εγκατάστασης. 
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8.3 Η αποθήκευση της ιλύος να γίνεται σε ειδικά δοχεία σε κλειστό αποσµούµενο χώρο. 

        Εάν χρησιµοποιηθεί δεξαµενή αποθήκευσης, να αερίζεται µε σύστηµα διάχυτου 

αερισµού για την ανάµιξη της λάσπης και αποφυγή οσµών. Είναι δυνατόν, εφόσον 

απαιτηθεί για την απολύµανση της λάσπης, να χρησιµοποιηθεί ασβέστης. 

8.4 Η αφυδατωµένη λάσπη να µεταφέρεται από τον χώρο παραγωγής στο χώρο διάθεσής 

της µε καλυµµένο όχηµα µεταφοράς. 

        Η επεξεργασµένη λάσπη να διατίθεται σε νοµίµως λειτουργούντα χώρο διάθεσης 

απορριµµάτων, µε τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου φορέα και έγκριση του αρµοδίου 

Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. 

Προκειµένου να διατεθεί η λάσπη στην γεωργία ως βελτιωτικό εδάφους απαιτείται η 

τήρηση των διατάξεων  της ΚΥΑ 80568/91. 

Να µετρώνται στην αφυδατωµένη ιλύ ανά εξάµηνο οι συγκεντρώσεις των µετάλλων που 

καθορίζονται στην ΚΥΑ 80568/4225/91 (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ). 

8.5 Η ∆ΕΥΑΒΑ οφείλει το συντοµότερο δυνατόν, πάντως όχι αργότερα από ένα 6µηνο από 

σήµερα, να υποβάλει στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ Περιβαλλοντική Έκθεση µε αντικείµενο τη 

διαχείριση της λάσπης και γενικότερα των βιοστερεών. 

Συγκεκριµένα θα πρέπει να δίδονται στοιχεία ποσοτικά και ποιοτικά για τα βιοστερεά 

(παραγόµενη λάσπη, εσχαρίσµατα, λίπη κλπ) και τους τρόπους διάθεσής των. 

Υπενθυµίζεται η ανάγκη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις των ΚΥΑ 50910/2003, 

13588/2006, 29444/2006 και 8668/2007 κατά περίπτωση.  

Η συµµόρφωση αυτή αφορά ιδίως το Παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ 50910/2003 για τον Εθνικό 

Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης των µη επικίνδυνων Στερών Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) ή / και το 

Παράρτηµα της ΚΥΑ 8668/2007 για τον Εθνικό Σχεδιασµό επικίνδυνων αποβλήτων. 

δ9. Εξειδικευµένα µέτρα αντιρρύπανσης 

9.1 Όλα τα στάδια της προκαταρκτικής επεξεργασίας των λυµάτων, ο χώρος υποδοχής των 
βοθρολυµάτων, το αντλιοστάσιο ανύψωσης, καθώς και τα στάδια επεξεργασίας της 
λάσπης, να βρίσκονται µέσα σε κτίρια µε εξαερισµό και απόσµηση. Συγκεκριµένα: 

- Να υπάρχει πλήρες σύστηµα απόσµησης, το οποίο να περιλαµβάνει την κυρίως 
µονάδα απόσµησης και δίκτυο αεραγωγών. 

Να προτιµηθεί φίλτρο απόσµησης που θα αναγεννάται, ώστε να µειωθεί το κόστος από 

την πολλαπλή χρησιµοποίησή του.  Μπορεί να χρησιµοποιηθούν και άλλα συστήµατα 

απόσµησης (πλυντρίδες, καύση κλπ) εφόσον αυτά αποδεικνύονται αποτελεσµατικά 

και µετά από τεχνικοοικονοµική και περιβαλλοντική αξιολόγηση στηριζόµενη σε 

κατάλληλη τεκµηρίωση. 

- Οι αεραγωγοί να αναρροφούν αέρα και από τα κύρια σηµεία έκπλυσης οσµών και 
από τον ευρύτερο εσωτερικό χώρο των κτιρίων. 

- Ο αέρας που θα απαλλάσσεται από οσµές να µην επανακυκλοφορεί, αλλά να 
διατίθεται στην ατµόσφαιρα, σε ύψος τουλάχιστον 1,5 m πάνω από την οροφή του 
κτιρίου. 
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9.2 Παράλληλα το πρόβληµα των οσµών να αντιµετωπίζεται µε την καλή συντήρηση του 

εξοπλισµού και την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. Συγκεκριµένα να γίνεται: 

- Συχνή και πλήρη απόξεση της λάσπης από τα τοιχώµατα των φρεατίων για να 
αποφεύγεται η δηµιουργία σηπτικών συνθηκών. 

- Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και συνεχής καθαρισµός των επιφανειών των 
υπερχειλιστών, που κατακρατούν γλίτσα. 

- Αποµάκρυνση των αφρών και της ιλύος από τις ανοικτές δεξαµενές και φρεάτια. 

- Συνεχές πλύσιµο των θέσεων συγκέντρωσης ακαθαρσιών και γενικά διατήρηση του 
χώρου της εγκατάστασης καθαρού. 

- Μείωση στο ελάχιστο της πιθανότητας αστοχίας του εξοπλισµού µε συνεπή 
συντήρηση από εξειδικευµένο προσωπικό. 

- Επαρκή συντήρηση και έλεγχο του δικτύου προσαγωγής ακαθάρτων και του 
φρεατίου εισόδου της εγκατάστασης. 

9.3 Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου που εκπέµπεται στο περιβάλλον από τη 

λειτουργία της εγκατάστασης καθορίζεται σε 60 dBA µετρούµενο στα όρια του οικοπέδου 

της εγκατάστασης. 

       Όλα τα θορυβώδη µηχανήµατα (γεννήτριες, φυσητήρες, κλπ), να βρίσκονται εντός     

ηχοµονωµένου οικίσκου. 

9.4 Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία στον εξοπλισµό της εγκατάστασης (π.χ. αντλίες, 
εσχάρες, αεροσυµπιεστές κλπ). 

9.5 Το γήπεδο της εγκατάστασης να αποµονωθεί οπτικά από τις γύρω εκτάσεις και την 
ευρύτερη περιοχή µε τη δηµιουργία περιµετρικά φράκτη περίφραξης και ανεµοφράκτη, 
που θα αποτελείται από δένδρα µη φυλλοβόλα και από ταχυαυξή αναρριχώµενα 
ενδηµικά φυτά.  

- Η περίφραξη πέραν της οπτικής αποµόνωσης να εµποδίζει την δηµιουργία 
κυµατισµού στις δεξαµενές καθίζησης.   

- Να γίνει κατάλληλη διαµόρφωση και φύτευση δένδρων, καλλωπιστικών φυτών και 
πράσινου στον χώρο εσωτερικά του γηπέδου. 

- Τα επεξεργασµένα λύµατα να χρησιµοποιηθούν και για το πότισµα των δένδρων, των 
καλλωπιστικών φυτών και του πράσινου στο χώρο της εγκατάστασης. 

9.6 Ο χώρος κατασκευής και λειτουργίας του έργου να έχει περίφραξη και κεντρική πόρτα 
που να κλειδώνει µε ασφάλεια, για αποφυγή άτυπων επισκέψεων ατόµων της περιοχής 
απουσία του εργαζοµένου προσωπικού και για αποφυγή βανδαλισµών. 

9.7 Να προβλεφθεί εναλλακτική διάταξη παροχής ρεύµατος για τις περιπτώσεις διακοπών 

παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος του δικτύου. 

9.8 Να τοποθετηθεί σύστηµα προστασίας της εγκατάστασης από πτώση κεραυνών. Το 

σύστηµα προστασίας δεν πρέπει να συνδέεται µε την γείωση της ηλεκτρικής 

εγκατάστασης ούτε µε κανένα τµήµα της εγκατάστασης. 

δ10. Έλεγχος λειτουργίας της µονάδας 

10.1 Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί εκ µέρους της ∆ΕΥΑΒΑ στη σύνδεση οποιασδήποτε 

παραγωγικής µονάδας µε το αποχετευτικό δίκτυο, ώστε να αποφευχθεί η είσοδος 

ουσιών που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν λειτουργικό πρόβληµα στην 
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εγκατάσταση.  Για τον λόγο αυτό η ∆ΕΥΑΒΑ οφείλει να υιοθετήσει Κανονισµό σύνδεσης 

µε τα εσωτερικά δίκτυα των ∆ήµων, που συνδέονται µε την ΕΕΛ, πριν την έναρξη 

λειτουργίας του δικτύου ή εντός εξαµήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας ΚΥΑ, 

εφόσον το δίκτυο έχει ήδη λειτουργήσει. 

Να υπάρχει συνεχής επαφή της ∆ΕΥΑΒΑ  µε τις παραγωγικές µονάδες που συνδέονται 

µε το αποχετευτικό δίκτυο, καθώς και παρακολούθηση της ποιότητας των εισερχοµένων 

στο αποχετευτικό δίκτυο υγρών αποβλήτων. 

Η ενδεχόµενη συνεπεξεργασία βιοµηχανικών αποβλήτων από µονάδες που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Άρθρου 16 της ΚΥΑ 5673/1997 είναι επιτρεπτή µε 

ενδεχόµενο προαπαιτούµενο κατάλληλη προεπεξεργασία. Για τα βιοµηχανικά απόβλητα 

όλων των άλλων µονάδων η απόρριψή τους στο αποχετευτικό δίκτυο και η επεξεργασία 

τους µαζί µε αστικά λύµατα θα µπορεί να γίνει αποδεκτή, εφόσον τα απόβλητα αυτά 

έχουν υποστεί κατάλληλη προεπεξεργασία. Οι προϋποθέσεις διοχέτευσης σε δίκτυα 

αποχέτευσης των αποβλήτων αυτών αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι του Άρθρου 16 της 

ΚΥΑ 5673/1997. 

Όπου απαιτείται, να γίνεται προεπεξεργασία των υγρών αποβλήτων στον χώρο που 

παράγονται,  προτού διατεθούν στο δίκτυο αποχέτευσης. 

Η διάθεση να γίνεται εφόσον η ποιοτική σύσταση των αποβλήτων δε διαφέρει αισθητά 

από τον µέσο όρο της σύστασης των αστικών λυµάτων. 

       Σε κάθε περίπτωση η διάθεση των παραπάνω βιοµηχανικών αποβλήτων πρέπει να 

έχει   λάβει την αναγκαία αδειοδότηση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της ΚΥΑ  5673/1997. 

Αποκλείεται η διάθεση των προεπεξεργασµένων αποβλήτων µαζί µε τα επεξεργασµένα 

λύµατα στον αποδέκτη. 

10.2 Για τη σωστή λειτουργία της µονάδας απαιτούνται τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι, 

επίβλεψη χειρισµών από επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό καθώς και µόνιµη 

απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού για τη λειτουργία και συντήρηση της 

εγκατάστασης. 

Ο φορέας λειτουργίας του έργου είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη ειδικευµένου 

προσωπικού και µέσων για την παρακολούθηση της λειτουργίας, τη συντήρηση και τον 

έλεγχο της απόδοσης του έργου, µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης να γίνεται 

όπως προβλέπεται από το Π.∆. 274/1997. 

10.3 Ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας του έργου είναι υπεύθυνος για: 

i) την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της µονάδας. 

ii) την τήρηση των µέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζόµενους. 

iii) τον τακτικό έλεγχο και την συντήρηση του η/µ εξοπλισµού. 

iv) την τήρηση αρχείου µε εργαστηριακές αναλύσεις για όλα τα στάδια λειτουργίας της 
µονάδας καθώς και προγράµµατος παρακολούθησης της ποιότητας των 
επεξεργασµένων λυµάτων και του αποδέκτη. 
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v) την εξασφάλιση εξοπλισµού προστασίας έναντι συγκεκριµένων κινδύνων. 

10.4 Ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας του έργου µε σκοπό την ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, θα πρέπει να διαβιβάζει στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ) του Υπ. 

Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλ. Αλλαγής τον τελευταίο µήνα κάθε χρόνου τις κάτωθι 

πληροφορίες: 

1)   εξυπηρετούµενος πληθυσµός (κάτοικοι) 

2) παροχή λυµάτων και βοθρολυµάτων που δέχεται η µονάδα (m
3
/d) 

3) ρυπαντικά φορτία εισόδου (mg/l) όπως BOD5,COD, Αιωρούµενα Στερεά SS, ολικό 
άζωτο και ολικός φωσφόρος 

4) ρυπαντικά φορτία εξόδου (mg/l) όπως BOD5, COD, Αιωρούµενα στερεά, ολικό 
άζωτο, Αµµωνιακό άζωτο, ολικός φωσφόρος και διαλυµένο οξυγόνο 

5) συγκεντρώσεις µετάλλων στην αφυδατωµένη ιλύ που καθορίζονται στην ΚΥΑ 
80568/91 (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ)  

Πέραν των ανωτέρω, που αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφοράς, θα 

καταγράφονται και θα αποστέλλονται στην Ε.Γ.Υ. όσα πρόσθετα στοιχεία καθορίζονται 

από την Ε.Γ.Υ. µέσω σχετικών εγκυκλίων. 

Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων να εφαρµόζονται 

κατάλληλες διεθνώς εργαστηριακές πρακτικές, µε στόχο τη µείωση στο ελάχιστο της 

αποικοδοµήσεως των δειγµάτων µεταξύ συλλογής και αναλύσεως. Επιπλέον θα πρέπει 

να τηρούνται οι διατάξεις του Παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β), 

σχετικά µε τη συχνότητα και το σηµείο συλλογής των δειγµάτων, καθώς και τον αριθµό 

αυτών, κ.λπ. 

10.5 Ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας του έργου θα πρέπει να υποβάλει για ενηµέρωση τις 

εργαστηριακές µετρήσεις των επεξεργασµένων λυµάτων κάθε τρεις µήνες στο Τµήµα 

Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας και στη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Το σώµα των θεωρηµένων µετρήσεων 

θα πρέπει να φυλάσσεται στα γραφεία της εγκατάστασης και θα αποτελεί τεκµήριο για 

τη λειτουργία της.  

10.6 Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων να εφαρµόζονται 

κατάλληλες διεθνείς εργαστηριακές πρακτικές, µε στόχο τη µείωση στο ελάχιστο της 

αποικοδοµήσεως των δειγµάτων µεταξύ συλλογής και αναλύσεως. Επιπλέον θα πρέπει 

να τηρούνται οι διατάξεις του Παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ 5673/400/1997, σχετικά µε τη 

συχνότητα, το σηµείο συλλογής των δειγµάτων, τον αριθµό τους κ.λπ. 

10.7 Ο αρµόδιος Φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να ειδοποιεί το αρµόδιο Τµήµα 

Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας και τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται 

ρύπανση στον αποδέκτη, όπου εκβάλουν τα επεξεργασµένα λύµατα της µονάδας. 

Εφόσον το επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε δυσλειτουργία της µονάδας επεξεργασίας, 

ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας του έργου γνωστοποιεί στις υπηρεσίες αυτές τα 

επανορθωτικά µέτρα που προστίθεται να λάβει και το συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 

για την ολοκλήρωση τους.                      
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         Τα µέτρα αυτά και το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής τους εγκρίνονται µε απόφαση του 

Περιφερειάρχη Κρήτης εφόσον η διάρκεια ολοκλήρωσής τους υπερβαίνει τον ένα µήνα. 

Η τήρηση των µέτρων και του χρονοδιαγράµµατος είναι ευθύνη του φορέα του έργου, 

που συντάσσει και σχετική έκθεση µετά την ολοκλήρωση των µέτρων. Οι σχετικές 

εκθέσεις κρατούνται στο αρχείο της εγκατάστασης και αποτελούν, µαζί µε όλα τα άλλα 

στοιχεία, το ιστορικό λειτουργίας της. Το αρχείο αυτό θα είναι στη διάθεση των 

συναρµόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς και των ∆/νσεων των συναρµόδιων 

Υπουργείων. 

δ11. Περιβαλλοντικοί όροι της ΜΠΕ 

      Ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην ΜΠΕ του έργου, που συνοδεύει την 

ΚΥΑ 107157/26-8-1999 και την Περιβαλλοντική Έκθεση. 

 

ε1) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόµενες ζώνες 

Τα έργα µεταφοράς επεξεργασίας και διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων βρίσκονται 

στα όρια των περιοχών «Λίµνη Αγίας – Πλατανιάς – Ρέµα και εκβολή Κερίτη – Κοιλάδα 

Φάσα» (GR 4340006) και «Χερσόνησος Ροδόπου – Παραλία Μάλεµε» (GR 4340003), οι 

οποίες έχουν ενταχθεί στο δίκτυο «Natura 2000». 

ε2) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων 

Αρκούν τα µέτρα της παραγράφου δ, που θα πρέπει να τηρηθούν µε σχολαστικότητα. Πέραν 

αυτών επιβάλλεται ο περιορισµός του χρόνου κατασκευής του έργου εκτός της περιόδου 

αναπαραγωγής των πουλιών, δηλ. πέραν της περιόδου Φεβρουάριος – Μάιος. Για την 

προστασία του τόπου αναπαραγωγής της Caretta – caretta η κατασκευή του αγωγού 

διάθεσης µέσω της αµµώδους παραλίας δεν πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια της θερινής 

περιόδου. Κατά τη διέλευση αυτή θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η επέµβαση στους 

καλαµιώνες και τους αµµόλοφους. Κατά την διέλευση των αποχετευτικών αγωγών από τους 

ποταµούς Κερίτη και Ταυρωνίτη θα πρέπει να προστατευθεί η παραποτάµια βλάστηση µε 

ελαχιστοποίηση της επέµβασης, ενώ η στεγανοποίηση των αγωγών θα προλαµβάνει τυχόν 

διαρροές. 

Απαιτείται ιδιαίτερη επιµέλεια στην τήρηση της ποιότητας εκροής, δεδοµένου ότι η εκροή θα 

διοχετεύεται στον αβαθή κόλπο των Χανίων.    

στ) Χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η χορηγούµενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων – 

Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της 

Οι ανωτέρω αναφερόµενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν µέχρι 30.4.2021 και µε την 

προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται µε ακρίβεια. Πριν την παρέλευση της ηµεροµηνίας αυτής 

ο ενδιαφερόµενος οφείλει να εφοδιασθεί µε Απόφαση ανανέωσης ή παράτασης της χρονικής 

ισχύος της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις. 
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Για την βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισµό βασικών χαρακτηριστικών του 

έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, υπό τους όρους και περιορισµούς της παρούσας, 

απαιτείται η τήρηση από την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13 

της ΚΥΑ 11014/2003, όπως εκάστοτε θα ισχύει. 

Η παρούσα Απόφαση δύναται να τροποποιηθεί εάν κατά την υλοποίηση ή την λειτουργία του 

έργου, διαπιστωθεί ότι η παρεχόµενη απ’ αυτήν προστασία στο περιβάλλον δεν είναι 

επαρκής.  Επίσης η Απόφαση δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των αποτελεσµάτων των 

προγραµµάτων παρακολούθησης του έργου και των ποσοτικών και ποιοτικών παραµέτρων 

του ανεπεξέργαστου και επεξεργασµένου νερού, µε γνώµονα την προστασία του 

περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας.  Εξάλλου ενόψει του µεγάλου χρονικού ορίζοντα 

λειτουργίας του έργου, η παρούσα Απόφαση δύναται να τροποποιηθεί, εάν τούτο απαιτηθεί, 

προκειµένου να προσαρµοσθεί στα νέα δεδοµένα της περιβαλλοντικής επιστήµης και 

τεχνικής. 

ζ) Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης 

Η υποβληθείσα ΜΠΕ και η Περιβαλλοντική Έκθεση, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται 

στο χώρο της εγκατάστασης και να επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδιο σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία. 

η) Παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης 

Η µη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγµατοποίηση έργων και 

δραστηριοτήτων µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν 

των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους 

των προβλεποµένων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 κυρώσεων, 

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

θ) Η παρούσα Απόφαση τροποποιεί, συµπληρώνει, κωδικοποιεί και ανανεώνει τους 

περιβαλλοντικούς όρους της ΚΥΑ 107157/1999. 

ι) ∆ηµοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης  

Το Περιφερειακό  Συµβούλιο Κρήτης, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, υποχρεούται στη 

δηµοσιοποίησή της εφαρµοζόµενων αντίστοιχα των διατάξεων των Άρθρων 188, 282 § 1α 

και 283 § 3 του Ν. 3852/2010, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 

37111/2003. Το κόστος της δηµοσιοποίησης βαρύνει τον κύριο του έργου, σύµφωνα µε την 

παραπάνω ΚΥΑ. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

                                                   Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1. Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής  
α) ∆/νση Χωροταξίας  

      Αµαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα 

β) ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού 

 Τ.∆.Φ.Π. 

 Τρικάλων 36, Αθήνα 

γ) Ειδική Γραµµατεία Υδάτων 

Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα 

δ)    Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος  

(Ε.Υ.Ε.Π.) – Γενική Επιθεώρηση 

Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα  

2. Υπ. Εσωτερικών    
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα 

3. Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος 

Αριστοτέλους 17, 101 87 Αθήνα 

4. Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 
 ∆/νση Λιµενικών Υποδοµών 

 Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1, (Κτίριο πρώην ΥΕΝΑΝΠ),185 10 Πειραιάς 

5. Υπ. Πολιτισµού & Τουρισµού 
α) ∆/νση Προϊστ. & Κλασικών Αρχαιοτήτων 

     Μπουµπουλίνας 20, 106 82 Αθήνα 

β) ∆/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων 

     Μπουµπουλίνας 20, 106 82 Αθήνα 

γ) Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων 

      Ερεχθείου 59, 117 42 Αθήνα 

δ) ΚΕ’ ΕΠΚΑ  

        Στοά Βαρδινογιάννη, 731 34 Χανιά 

ε) 28
η
 ΕΒΑ 

       Αρκαδίου 214, 741 00 Ρέθυµνο 

στ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης 

        ∆ικαιοσύνης 57, 712 02 Ηράκλειο 

6. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης  

       α) ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού 

       β) ∆/νση Υδάτων  

           Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2 – 71307 Ηράκλειο 

7.    Περιφέρεια  Κρήτης 

α) Περιφερειακό Συµβούλιο 

           Αρχ. Μακαρίου 22, Πλ. Ελευθερίας, 71202 Ηράκλειο 
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           (συν. 1 φάκελος ΠΕ) 

β) ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

           β1) Τµήµα Περιβάλλοντος  

                 Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2 – Τ.Θ 2241 Ηράκλειο 

                   β2) Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 

                 Πλ. Ελευθ. Βενιζέλου – 731 00 Χανιά 

γ)        ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας  

           Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 

           Πολυτεχνείου 11 

           73100 Χανιά 

8.   ∆ήµος Χανίων 

731 00 Χανιά 

9. ∆ήµος Πλατανιά 

731 00 Πλατανιά 

 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. ΕΥΠΕ (1 τεύχος ΠΕ) 

2. Χρον. Αρχείο 

3. Τµήµα Β’ 

4. Α. Καϊτατζή 

5.   ∆ρ Στ. Πολυχρονάκης 

  

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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 Αθήνα, 29 Μαΐου  2013             

Α.Π. οικ. 168460 

ΠΡΟΣ: 1. ΟΑ∆ΥΚ 

Όαση Ν. Κυδωνίας,  

73100 Χανιά 

(συν. 1 φάκελος τροποποίησης) 

2. ∆ΕΥΑΧ 

Αριστοτέλους, Πιθάρι 

Ακρωτηρίου, 731 00 Χανιά 

(συν. 1 φάκελος τροποποίησης) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΥΠΕ (ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 

ΤΜΗΜΑ Β’ 

Ταχ. ∆/νση     : Λ. Αλεξάνδρας 11 

Τ.Κ.                   : 11473 

Πληροφορίες: Καϊτατζή Αθανασία  

Τηλέφωνο      : 210 6417802 

Fax                  : 210 6430625 

E-mail              : sec.eype@ypeka.gr  

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ∆/ΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ   

 

ΘEMA: Ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν 

επιβληθεί µε την ΥΑ 204457/2011 για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας 

λυµάτων της περιοχής Χανίων Κολυµπαρίου, που βρίσκεται στην περιοχή 

Γεράνι του Νοµού Χανίων». 

  

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν. 1650/10.10.86 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», 

όπως τροποποιήθηκε από το: α) Ν.3010/22.4.2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.02) 

«Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία 

οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις», β) 

Ν.4014/19.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, κ.ά.» και γ) Ν. 4042/13.2.2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). 

2. Το Ν.4014/19.9.2011 (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». 

3. Το Ν.998/79 (ΦΕΚ 289/Α/29.12.79) «Περί προστασίας των ∆ασών και των ∆ασικών 

εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2040/92 (ΦΕΚ 

70/Α/92) «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών 

προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το Ν. 3208/24.12.03 (ΦΕΚ 

303/Α/2003) «Περί προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση 

δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει 
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εκτάσεων και άλλες διατάξεις». 

4. Το Ν. 2971/19.12.2001 (ΦΕΚ 285/Α/19.12.2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες 

διατάξεις». 

5. To N.3028/28.6.02 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.02) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 

γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 

6. Το Ν. 3199/5.12.03 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.03) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – 

Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».  

7. Το Ν. 3378/05 (ΦΕΚ 203/Α/2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την 

προστασία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς (αναθεωρηµένη)». 

8. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.10) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

9. Το Ν. 3937/28.3.11 (ΦΕΚ 60/Α/31.3.11) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 

διατάξεις». 

10. Το Π.∆. 1180/29.9.81 (ΦΕΚ 293/Α/6.10.81) «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων 

εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως 

µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως 

του περιβάλλοντος εν γένει». 

11. Το Π.∆. 274/25.9.97 (ΦΕΚ 195/Α/97) «Χαρακτηρισµός Χηµικών Εγκαταστάσεων 

κλπ». 

12. Το Π.∆. 55/11.3.98 (ΦΕΚ 58/Α/20.3.1998) «Προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος». 

13. Το Π.∆. 221/2.7.1998 (ΦΕΚ 174/Α/24.7.1998) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας 

Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο ΥΠΕΧΩ∆Ε», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.269/7-8-

2001 (ΦΕΚ 192/Α/ 27-8-2001) και 35/20.3.2009 (ΦΕΚ 51/Α/27.3.2009). 

14. Το Π.∆. 256/18.7.98 (ΦΕΚ 190/Α/12.8.98) «Συµπλήρωση των διατάξεων του Π.∆. 

541/1978 (Α΄ 116) “Περί κατηγοριών Μελετών”». 

15. Το Π.∆. 82/25.2.2004 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.2004) «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 Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

16. Την ΚΥΑ 80568/4225/22.3.91 (ΦΕΚ 641/Β/7.8.91) «Μέθοδοι, όροι και περιορισµοί για 

την χρησιµοποίηση στη γεωργία της ιλύος, που προέρχεται από επεξεργασία 

αστικών λυµάτων». 

17. Την ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία 

αστικών λυµάτων». 

18. Την ΚΥΑ 33318/3028/11.12.98 (ΦΕΚ1289/28.12.98) «Καθορισµός µέτρων και 

διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, κλπ), όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

19. Την ΚΥΑ 19661/1982/31.8.99 (ΦΕΚ 1811/Β/29.9.99) «Τροποποίηση της ΚΥΑ 

5673/400/1997 - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών», όπως αυτή έχει συµπληρωθεί 
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µε την ΚΥΑ 48392/939/28.3.02 (ΦΕΚ 405/Β/3.4.02).  

20. Την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26.9.2003 (ΦΕΚ 1391/Α/29.9.2003) «Καθορισµός τρόπου 

ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε τις 

παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002». 

21. Την ΚΥΑ 145116/2-2-2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) «Καθορισµός µέτρων, όρων και 

διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και 

άλλες διατάξεις». 

22. Την ΥΑ µε αρ. πρ. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) «Κατάταξη δηµόσιων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα 

µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21.9.2011)», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

23. Την ΥΑ 15277/23.3.2012 (ΦΕΚ 1077/Β/9.4.2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την 

ενσωµάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ∆ασικής 

Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και 

Β της υπουργικής απόφασης µε αρ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), σύµφωνα µε 

το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011». 

24. Την ΥΑ 48963/5.10.2012 (ΦΕΚ 2703/5.10.2012) «Προδιαγραφές περιεχοµένου 
Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και 
δραστηριότητες κατηγορίας Α’ της υπ’ αρ. 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)». 

25. Την ΥΑ 204457/25.10.2011 «Ανανέωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση των 

περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων της περιοχής 

Χανίων Κολυµπαρίου, που βρίσκεται στην περιοχή Γεράνι του Νοµού Χανίων». 

26. Την υπ’ αρ. 2673/27.3.1991 Απόφαση του Νοµάρχη Χανίων, που καθορίζει τον 

αποδέκτη των επεξεργασµένων λυµάτων και την ποιότητά του.  

27. Το υπ’ αρ. 3516/8.5.2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Ν. Χανίων της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, µε συνηµµένο χάρτη, όπου εκφράζεται η 

θετική άποψή της για την ολοκλήρωση των δικτύων ακαθάρτων της ∆.Ε. Νέας 

Κυδωνίας το ∆ήµου Χανίων, δεδοµένου ότι τα δίκτυα θα κατασκευαστούν επί 

υφισταµένου οδικού δικτύου, και δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της ∆ασικής 

Νοµοθεσίας. 

28. Το υπ’ αρ. 2673/9.5.2013 έγγραφο της ΚΕ’ ΕΠΚΑ του Υπ. Παιδείας & 

Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού, µε συνηµµένο χάρτη, όπου εκφράζεται 

η θετική υπό όρους άποψή της για την ολοκλήρωση των δικτύων ακαθάρτων της 

∆.Ε. Νέας Κυδωνίας το ∆ήµου Χανίων. 

29. Το υπ’ αρ. 2724/10.5.2013 έγγραφο της 28ης ΕΒΑ του Υπ. Παιδείας & 

Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού, µε συνηµµένο χάρτη, όπου εκφράζεται 

η θετική υπό όρους άποψή της για την ολοκλήρωση των δικτύων ακαθάρτων της 

∆.Ε. Νέας Κυδωνίας το ∆ήµου Χανίων. 
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30. Το υπ’ αρ. 34457/30.4.2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Χανίων, µε συνηµµένο χάρτη, όπου επισηµαίνεται ότι το σύνολο των  δικτύων 

ακαθάρτων θα κατασκευαστεί επί υφισταµένων δηµοτικών οδών.  

31. Το υπ’ αρ. 2115/10.5.2013 έγγραφο του Οργανισµού Ανάπτυξης ∆υτικής Κρήτης 

(ΟΑ∆ΥΚ), για την υποβολή φακέλου τροποποίησης της ΥΑ 204457/2011 του έργου 

του θέµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’), και ο οποίος 

αφορά στην ολοκλήρωση των δικτύων ακαθάρτων της ∆.Ε. Νέας Κυδωνίας του 

∆ήµου Χανίων (Α.Π. 168055/13.5.2013 της ΕΥΠΕ) 

32. Το υπ' αρ. οικ. 168308/23.5.2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο 
διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου προς 
το Περιφερειακό Συµβούλιο Περιφέρειας Κρήτης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 
του άρθρου 6 του Ν. 4014/19.9.2011 (ΦΕΚ 209 Α’). 

33. Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία του φακέλου τροποποίησης της ΥΑ 
204457/25.10.2011, προκύπτει: 

α) Η ανάγκη τροποποίησης της προαναφερόµενης ΥΑ του έργου του θέµατος, 
προκειµένου να συµπεριληφθούν σε αυτή τα υπολειπόµενα δευτερεύοντα και 
τριτεύοντα δίκτυα (κυρίως σε πυκνοδοµηµένες περιοχές) της ∆.Ε. Νέας 
Κυδωνίας του ∆ήµου Χανίων, τα οποία δεν αποτυπώνονται στους χάρτες που 
συνοδεύουν την εν λόγω ΥΑ, και να υποβληθεί αίτηµα χρηµατοδότησης για το 
έργο: «Ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων ∆.Ε. Νέας Κυδωνίας» στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης µε κωδικό 83 της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Κρήτης. 

β)  Ότι η περιοχή µελέτης των προτεινόµενων έργων (δίκτυα ακαθάρτων ∆.Ε. Νέας 
Κυδωνίας) δεν εµπίπτει σε προστατευόµενη περιοχή Natura 2000. 

γ)  Ότι το συνολικό µήκος των αγωγών ακαθάρτων (φυσικής ροής) είναι 25 km 
περίπου, εκ των οποίων τα 16 km περίπου είναι εκτός εγκεκριµένων ορίων 
οικισµών ή σχεδίου πόλης, και πρόκειται να κατασκευαστούν στο σύνολό τους 
επί νοµίµως υφισταµένης οδοποιίας (σύµφωνα και µε το υπ’ αρ. 
34457/30.4.2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χανίων). 

δ) Ότι πρέπει να γίνει αναθεώρηση – τροποποίηση και συµπλήρωση 
περιβαλλοντικών όρων, λόγω αλλαγών στην κείµενη Νοµοθεσία.     

34. Το γεγονός ότι από την εξέταση του φακέλου τροποποίησης της ΥΑ 
204457/25.10.2011 διαπιστώνεται ότι από την προτεινόµενη αλλαγή (ένταξης των 
δευτερευόντων και τριτευόντων δικτύων ακαθάρτων) δεν επέρχονται ουσιαστικές 
διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σχέση µε το αρχικά 
εγκριθέν έργο, αλλά αντιθέτως συµβάλλουν στην πληρέστερη και πλέον αυξηµένη 
προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής, µε την 
συλλογή και επεξεργασία των ατικών λυµάτων της περιοχής, οπότε δεν απαιτείται 
η υποβολή νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

Την ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί µε 
την ΥΑ 204457/2011 για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων της περιοχής 
Χανίων Κολυµπαρίου, που βρίσκεται στην περιοχή Γεράνι του Νοµού Χανίων», η 
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εφαρµογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων και βαρύνει το φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας τους. 

Η παρούσα Απόφαση αφορά: α) στη συµπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων που 
έχουν επιβληθεί µε την ΥΑ 204457/2011 και αφορά στην ολοκλήρωση των δικτύων 
ακαθάρτων της ∆.Ε. Νέας Κυδωνίας του ∆ήµου Χανίων, και β) στην αναθεώρηση – 
τροποποίηση και συµπλήρωση περιβαλλοντικών όρων, λόγω αλλαγών στην κείµενη 
Νοµοθεσία.        

Συγκεκριµένα η τροποποίηση αφορά στα παρακάτω:  

Α. Η ενότητα (α) «Είδος και µέγεθος δραστηριότητας» της ΥΑ 204457/2011 

τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) Είδος και µέγεθος δραστηριότητας 

α1. Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) της περιοχής Χανίων – 
Κολυµπαρίου έχει κατασκευασθεί στη περιοχή Γερανίου σε χώρο έκτασης 50 
στρεµµάτων εκατέρωθεν του ρέµατος «Καβούσι» και σε απόσταση 200m νότια 
του βορείου οδικού άξονα της Κρήτης. 

α2.  Στην εγκατάσταση θα οδηγούνται τα λύµατα 59 οικισµών που ανήκουν στις 
∆ηµοτικές Ενότητες (∆.Ε.) Νέας Κυδωνίας και Θερισού του ∆ήµου Χανίων και 
στις ∆.Ε. Μουσούρων, Πλατανιάς, Βουκολίων και Κολυµβαρίου του ∆ήµου 
Πλατανιάς, καθώς και τα υγρά απόβλητα των βιοτεχνικών µονάδων/ 
βιοµηχανιών της περιοχής,  που είναι οµοειδή ως προς τη σύστασή τους µε τα 
αστικά λύµατα. 

α3. Τα λύµατα οδηγούνται στην ΕΕΛ µέσω δικτύου κεντρικών αποχετευτικών 
αγωγών (ΚΑΑ), που διέρχονται από νόµιµα υφιστάµενη οδοποιΐα στο 
µεγαλύτερο µήκος τους, κεντρικών αντλιοστασίων (ΚΑ) και συλλεκτήρων ως 
εξής: 

1. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Κάτω ∆αράτσου 
µήκους 400 m περίπου. 

2. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Κάτω Σταλού µήκους 
500 m περίπου. 

3. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Αγίας Μαρίνας 
µήκους 100 m περίπου. 

4. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Πλατανιά 1 µήκους 
550 m περίπου. 

5. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Πλατανιά 2 µήκους 
250 m περίπου από τον Πλατανιά έως το Λιµανάκι. 

6. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Πλατανιά 3 µήκους 
100 m περίπου από τον οικισµό Πλατανιά έως το ξενοδοχείο Caldera. 

7. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Κάτω Γερανίου 1 
µήκους 1.200 m περίπου. 

8. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Κάτω Γερανίου 2 
µήκους 1.200 m περίπου από τον οικισµό κάτω Γεράνι. 

9. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Μάλεµε µήκους 400 
m περίπου. 
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10. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Ταυρωνίτη 1 µήκους 
200 m περίπου. 

11. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Ταυρωνίτη 2 µήκους 
800 m περίπου. 

12. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Μινωθιανών 1 
µήκους 750 m περίπου. 

13. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Κολυµπαρίου µήκους 
450 m περίπου. 

14. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Μινωθιανών 2 
µήκους 300 m περίπου. 

15. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Ραπανιών µήκους 
400 m περίπου. 

16. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Ταυρωνίτη 3 µήκους 
300 m περίπου. 

       Για την εξυπηρέτηση του δικτύου προβλέπονται τα ακόλουθα αντλιοστάσια: 

1. Κεντρικό αντλιοστάσιο Α2 και δευτερεύον αντλιοστάσιο Α1. 

2. Κεντρικό αντλιοστάσιο Α3. 

3. Κεντρικό αντλιοστάσιο Α4 και δευτερεύοντα αντλιοστάσια Α4α  και Α4β. 

4. Κεντρικά αντλιοστάσια Α5  και Α5α  και δευτερεύον αντλιοστάσιο Α5β. 

5. Κεντρικά αντλιοστάσια Α6, Α7 και Α8  και δευτερεύοντα αντλιοστάσια Α9, Α10, 
Α11 και Α12. 

Στο δίκτυο ακαθάρτων συµπεριλαµβάνονται συλλεκτήρες συνολικού µήκους 66 
χλµ. περίπου. 

Το δίκτυο αποτυπώνεται στα Σχέδια Α10.1α, Α10.2, Α10.3 «Γενική Οριζοντιογραφία 
έργων» σε κλίµακα 1 : 10.000. 

Επισηµαίνεται ότι το Σχέδιο χάρτου Α10.1α, αφορά και στα νέα δίκτυα ακαθάρτων 
(δευτερεύοντες και τριτεύοντες αγωγοί) της ∆.Ε. Νέας Κυδωνίας του ∆ήµου 
Χανίων.   

       α4. Ο σχεδιασµός της εγκατάστασης έγινε µε βάση τα παρακάτω δεδοµένα: 

 

 Αρχική Φάση 2000 Τελική Φάση 2035 

 Χειµώνας Καλοκαίρι Χειµώνας Καλοκαίρι 

Εξυπηρετούµενος Πληθυσµός 
(κάτοικοι) 14.000 30.000 47.000 100.000 

Μέση ηµερήσια παροχή (m3/ηµ) 2.200 5.400 7.200 18.000 

BOD5     (kg/ηµ) 850 1.800 3.000 6.000 

Αιωρούµενα στερεά  (kg/ηµ) 1.000 2.100 3.300 7.000 

Ολικό Άζωτο (kg/ηµ) 170 360 570 1.200 

Φώσφορος (kg/ηµ) 50 110 170 350 

 

Η επιλεγείσα µέθοδος επεξεργασίας είναι της ενεργού ιλύος µε παρατεταµένο 
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αερισµό και περιλαµβάνει τα εξής στάδια επεξεργασίας: 

1. Μονάδα υποδοχής λυµάτων 

� Φρεάτιο άφιξης 

2. Μονάδα προκαταρκτικής επεξεργασίας µε: 

� Εσχάρωση 

� Εξάµµωση – Λιποσυλλογή 

� Μέτρηση παροχής 

� Κεντρικό αγωγό παράκαµψης (by – pass) 

3. Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας (2 ανεξάρτητες γραµµές επεξεργασίας) 
µε: 

i. ∆εξαµενές αερισµού για πλήρη νιτροποίηση 

ii. ∆εξαµενές καθίζησης 

4. Μονάδα απολύµανσης µε: 

� Χλωρίωση 

5. Μονάδα επεξεργασίας της λάσπης µε: 

� Πάχυνση µε βαρύτητα  

� Αφυδάτωση µε ταινιοφιλτροπρέσες 

 

α5.  Τα επεξεργασµένα λύµατα θα διατίθενται στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου 
των Χανίων σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 2673/27-3-91 Απόφαση του Νοµάρχη 
Χανίων. Εναλλακτικά τα λύµατα θα µπορούν να διατίθενται για άρδευση 
καλλιεργειών κατά τη θερινή κυρίως περίοδο.». 

Β.  Τα παραπάνω περιέχονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κείµενο και 
σχέδια), που συνοδεύει την ΥΑ 204457/2011 και το φάκελο τροποποίησης αυτής 
που συνοδεύει της παρούσα απόφαση, και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα 
αυτών, µε τους όρους και περιορισµούς που τίθενται σε αυτές. 

Γ. Η ενότητα (δ) «Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης 

της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να 

ληφθούν» της ΥΑ 204457/2011, τροποποιείται και συµπληρώνεται ως εξής:  

Γ1. Ο περιβαλλοντικός όρος δ.1.4 της παραγράφου δ.1 «Γενικές ρυθµίσεις» 

συµπληρώνεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«δ1.4 Πριν την έναρξη κατασκευής του κάθε τµήµατος του έργου που δεν έχει 
ακόµα κατασκευασθεί να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρµόδιες 
Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, τουλάχιστον 15 ηµέρες νωρίτερα. 

Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία των 
αρµοδίων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών (ΚΕ’ ΕΠΚΑ, 28η ΕΒΑ, Υπηρεσία 
Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης και Εφορεία Ενάλιων 
Αρχαιοτήτων) και σύµφωνα µε τις υποδείξεις τους. Σε περίπτωση εντοπισµού 
αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν για να ακολουθήσει ανασκαφική 
έρευνα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο για την επαρκή τεκµηρίωση των 

ΑΔΑ: ΒΕΧ70-9ΗΗ



 8 

αρχαιολογικών δεδοµένων, η ανασκαφική έρευνα είναι δυνατό να επεκταθεί 
και πέραν των ορίων του έργου.  

Η δαπάνη για την παρακολούθηση των εργασιών, για τις απαιτούµενες 
ανασκαφικές εργασίες, καθώς και για το κόστος συντήρησης, µελέτης και 
δηµοσίευσης των ευρηµάτων, θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002.  

Όταν η δαπάνη αυτή υπερβεί το 10% του προϋπολογισµού του έργου, ή το 
5% ένα το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
απαιτείται µετά από σχετικό ερώτηµα της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπ. 
Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού, έγγραφη δήλωση του 
φορέα του έργου ότι επιθυµεί τη συνέχιση του. 

Σύµφωνα µε το υπ’ αρ. 2673/9-5-2013 έγγραφο της ΚΕ’ ΕΠΚΑ του Υπ. 
Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού, σε ότι αφορά στο 
έργο: «Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων ∆.Ε. Νέας Κυδωνίας ∆ήµου 
Χανίων», το οποίο προβλέπεται να συγχρηµατοδοτηθεί από Κοινοτικούς 
Πόρους, είναι απαραίτητη σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, η σύνταξη 
και υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του φορέα εκτέλεσης του 
έργου και της ΚΕ’ ΕΠΚΑ για την παρακολούθηση των εκσκαφικών 
εργασιών».    

Γ2. Οι περιβαλλοντικοί όροι δ.10.4 έως και δ.10.7 της παραγράφου δ.10 «Έλεγχος 

λειτουργίας της µονάδας» τροποποιούνται και αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

«δ.10.4 Ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να   καταχωρεί τα τεχνικά 
και λειτουργικά δεδοµένα της εγκατάστασης στην Εθνική Βάση ∆εδοµένων 
των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων της χώρας, η οποία είναι 
αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr) στην υποενότητα 
‘’Υδάτινο Περιβάλλον - ∆ιαχείριση Λυµάτων’’.  

Η καταχώρηση των στοιχείων είναι υποχρεωτική, σύµφωνα µε την υπ. αρ’ 
421/ 30- 3-2012  Εγκύκλιο της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων (Α∆Α: Β4Β70-ΩΓΚ) 
και πρέπει να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και να ολοκληρώνεται 
οπωσδήποτε στα τέλη κάθε έτους, ώστε να είναι εφικτή η σύνταξη και η 
έγκαιρη αποστολή στην Ε.Ε. των προβλεπόµενων εκθέσεων εφαρµογής της 
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στη χώρα µας (συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των 
αστικών λυµάτων και της ιλύος). 
Πέρα των ανωτέρω που αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφοράς, θα 
καταγράφονται και θα αποστέλλονται στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων 
(Ε.Γ.Υ.) όσα πρόσθετα στοιχεία καθορίζονται από την Ε.Γ.Υ. µέσω άλλων 
σχετικών Εγκυκλίων.  

δ.10.5 Όλες οι εργαστηριακές µετρήσεις της ποιότητας των επεξεργασµένων 
λυµάτων να υποβάλλονται µια φορά το έτος για ενηµέρωση στις αρµόδιες 
Υπηρεσίες Υγείας και Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.  

 δ.10.6 Ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να ειδοποιεί άµεσα την αρµόδια 
Περιφερειακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος σε κάθε περίπτωση που 
διαπιστώνεται ρύπανση στον αποδέκτη των λυµάτων. Εφόσον το επεισόδιο 
ρύπανσης οφείλεται σε δυσλειτουργία της µονάδας, ο φορέας λειτουργίας 
οφείλει να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία αυτή τα επανορθωτικά µέτρα που 
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προτίθεται να λάβει και το συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για την 
ολοκλήρωση τους. 

δ.10.7 Τα µέτρα αυτά και το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής τους να εγκρίνονται µε 
Απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας, εφόσον η διάρκεια 
ολοκλήρωσής τους υπερβαίνει τον ένα µήνα.  Η τήρηση των µέτρων και του 
χρονοδιαγράµµατος είναι ευθύνη του φορέα του έργου, που συντάσσει και 
σχετική έκθεση µετά την ολοκλήρωση των µέτρων. Οι σχετικές εκθέσεις 
κρατούνται στο αρχείο της εγκατάστασης και αποτελούν, µαζί µε όλα τα 
άλλα στοιχεία, το ιστορικό λειτουργίας της. Το αρχείο αυτό να είναι στη 
διάθεση των συναρµόδιων Υπηρεσιών της οικείας Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης και της οικείας Περιφέρειας, καθώς και των ∆/νσεων των 
συναρµόδιων Υπουργείων.».  

Γ3. Ο περιβαλλοντικός όρος της παραγράφου δ.11 «Περιβαλλοντικοί όροι της ΜΠΕ» 
τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στις περιβαλλοντικές µελέτες 
του συνόλου των έργων που συνοδεύουν την ΥΑ 204457/2011, καθώς και την 
παρούσα Απόφαση, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα παραπάνω και µε 
τους όρους που έχουν επιβληθεί µε τις προαναφερόµενες Αποφάσεις.». 

∆. Χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η χορηγούµενη έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων –  Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της  

Η παρούσα Απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ΥΑ 204457/25.10.2011, 
τους περιβαλλοντικούς όρους της οποίας τροποποιεί και συµπληρώνει.   

Οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν επιβληθεί µε την ΥΑ 204457/2011, και δεν 
έρχονται σε αντίθεση µε την παρούσα Απόφαση, καθώς και οι όροι της 
παρούσας, ισχύουν για 10 έτη από την έκδοση της παρούσας Απόφασης, εφόσον 
δεν επέρχεται µεταβολή των δεδοµένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Πριν από την 
παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήµατος, ο φορέας του έργου οφείλει να 
εκκινήσει τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011 όπως εκάστοτε ισχύει. 

Ε. Προϋποθέσεις για την αναθεώρηση -τροποποίηση της Απόφασης 

1. Για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως 
αυτό περιγράφεται στις περιβαλλοντικές µελέτες, µε τους όρους και 
περιορισµούς της ΥΑ 204457/2011 και της παρούσας Απόφασης, απαιτείται η 
τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, από την 
Υπηρεσία που είναι αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. 

2. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασµού του έργου σε συµµόρφωση 
µε την ΥΑ 204457/2011 και την παρούσα Απόφαση του έργου και σε στάδια 
της τεχνικής µελέτης που έπονται της παρούσας απόφασης, ο φορέας του 
έργου δύναται, πριν από την έναρξη της κατασκευής, να υποβάλλει Φάκελο 
Συµµόρφωσης Τελικού Σχεδιασµού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του 
Ν.4014/2011. 

3. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις 
διαπιστωθούν σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή αν 
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παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τις 
περιβαλλοντικές µελέτες του έργου, την ΥΑ 204457/2011 και την παρούσα 
απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι 
όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 (σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 6) του Ν. 4014/2011. 

4. Κάθε όρος της ΥΑ 204457/2011 και της παρούσας Απόφασης δύναται να 
τροποποιηθεί, σύµφωνα µε το  Ν.4014/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με 
το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο 
προκύψει από νέα δεδοµένα της επιστήµης και της τεχνικής στον τοµέα της 
προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος. 

5. Η ΥΑ 204457/2011 και η παρούσα Απόφαση αφορούν µόνο στους 
περιβαλλοντικούς όρους του συγκεκριµένου έργου χωρίς να εξετάζονται το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς και τίτλοι ιδιοκτησίας. Επίσης δεν απαλλάσσει τον 
ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση λήψης τυχόν άλλων απαιτούµενων 
εγκρίσεων και αδειών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

6. Η ΥΑ 204457/2011 και η παρούσα απόφαση ισχύουν µε την επιφύλαξη ότι δεν 
αντίκειται σε πολεοδοµικές και άλλες ισχύουσες διατάξεις που τυχόν 
κατισχύουν αυτής. 

ΣΤ. Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης 

Η ΥΑ 204457/2011 και η παρούσα Απόφαση, καθώς και οι περιβαλλοντικές µελέτες 
που συνοδεύουν αυτές, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο χώρο της 
εγκατάστασης και να επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδιο για το έργο φορέα, 
σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία.   

Ελέγχους για την τήρηση ή µη των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για 
το έργο δύναται να διενεργούν οι, κατά την κείµενη Νοµοθεσία, αρµόδιες 
Υπηρεσίες. 

Ζ. Κυρώσεις για την µη εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων 

Η µη τήρηση των όρων της ΥΑ 204457/2011 και της παρούσας καθώς και κάθε 

πραγµατοποίηση έργων και δραστηριοτήτων που θα έχουν σαν αποτέλεσµα την 

υποβάθµιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες 

διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, την επιβολή στους υπεύθυνους των 

προβλεπόµενων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 & 30 του Ν. 1650/86, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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Η. ∆ηµοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης 

 

Η επιβαλλόµενη από το Νόµο δηµοσίευση της παρούσας απόφασης γίνεται µε την 

ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr 

(σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/11, καθώς και στην 

ΚΥΑ µε αριθµό 21398/12 – ΦΕΚ 1470/Β/2012). 

  

                               Ο ΓΕΝ. ∆/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΕΚΑ 

                                                            ∆ρ.  Ε. ΤΗΛΙΓΑ∆ΑΣ 

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1. Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής  
α) ∆/νση Χωροταξίας  
      Αµαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα 
β) ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού 
 Τ.∆.Φ.Π. 
 Τρικάλων 36, Αθήνα 
γ) Ειδική Γραµµατεία Υδάτων 

Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα 
δ)    Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος  

(Ε.Υ.Ε.Π.) – Γενική Επιθεώρηση 
Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα  

2. Υπ. Εσωτερικών    
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα 

3. Υπ. Υγείας   
∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος 
Αριστοτέλους 17, 101 87 Αθήνα 

4. Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου 
 ∆/νση Λιµενικών Υποδοµών 
 Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1, 185 10 Πειραιάς 

5. Υπ. Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού 
α) ∆/νση Προϊστ. & Κλασικών Αρχαιοτήτων 
     Μπουµπουλίνας 20, 106 82 Αθήνα 
β) ∆/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων 
     Μπουµπουλίνας 20, 106 82 Αθήνα 
γ) Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων 
      Ερεχθείου 59, 117 42 Αθήνα 
δ) ΚΕ’ ΕΠΚΑ  
        Στοά Βαρδινογιάννη, 731 34 Χανιά 
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ε) 28η ΕΒΑ 
       Σουρµελή 24, 731 00 Χανιά 
στ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης 
        ∆ικαιοσύνης 57, 712 02 Ηράκλειο 

6. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης  

       α) ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού 
           Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, 71307 Ηράκλειο 
       β) ∆/νση Υδάτων  
           Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, 71307 Ηράκλειο 
       β) ∆/νση ∆ασών Χανίων  
           Χρυσοπηγή, 731 00 Χανιά 

7.    Περιφέρεια  Κρήτης 

α) Περιφερειακό Συµβούλιο 

           Αρχ. Μακαρίου 22, Πλ. Ελευθερίας, 71202 Ηράκλειο 

β) ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 

     β1) Τµήµα Περιβάλλοντος  
          Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2 – Τ.Θ 2241 Ηράκλειο 

           β2) Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Χανίων 
           Πλ. Ελευθ. Βενιζέλου – 731 00 Χανιά 

γ)        ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας  
           Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 
           Πολυτεχνείου 11 
           73100 Χανιά 

8.   ∆ήµος Χανίων 
Γρηγορίου Ε’ 50, 731 35 Χανιά 

9. ∆ήµος Πλατανιά 
731 00 Πλατανιά 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. ΕΥΠΕ (συν. 1 φάκελος τροποποίησης) 

2. Χρον. Αρχείο 
3. Τµήµα Β’ 
4. Α. Καϊτατζή 
5.   Β. Πάτση 
 

  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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                                     ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

(∆ΙΠΑ) – ΤΜΗΜΑ Γ’ 
Ταχ. ∆/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 
Τ.Κ. : 114 73 
Πληροφορίες   : A. Καϊτατζή 
Τηλέφωνο : 210 6417955 
FAX : 210 6430637 
E-mail : sec.dipa@prv.ypeka.gr  
 
 

       Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015 
       Α.Π. οικ. 150163   
 
      
ΠΡΟΣ:  
1. Οργανισµός Ανάπτυξης Κρήτης 

Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου  
73100 Χανιά 
(συν. 1 φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ) 

2. ∆ΕΥΑΧ 
Μεγίστης Λαύρας 15 & 
Αρπακουλάκηδων, 733 00 Μουρνιές  

     (συν. 1 φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ) 

3. ∆ΕΥΑΒΑ 
Γεράνι ∆ήµος Πλατανιάς  
731 00 Νοµός Χανίων Κρήτης  

     (συν. 1 φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ) 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ∆/ΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΘEMA: Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί µε την ΥΑ 

204457/2011 για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων της 

περιοχής Χανίων Κολυµπαρίου, που βρίσκεται στην περιοχή Γεράνι του 

Νοµού Χανίων», όπως αυτή έχει ανανεωθεί και τροποποιηθεί µε την α.π. 

168460/2013 Απόφαση του Γ. ∆/ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ 

  

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α’) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.   

2. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως εκάστοτε ισχύει. 

3. Το Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289 Α’) «Περί προστασίας των ∆ασών και των ∆ασικών εν γένει 
εκτάσεων της χώρας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   

4. Το Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α’) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». 

5. To N.3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α’) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 

6. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α’) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρµόνιση µε 
την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000».  
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7. Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203 Α’) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία 
της αρχαιολογικής κληρονοµιάς (αναθεωρηµένη)». 

8. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α’) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 

9. Το Π.∆. 55/1998 (ΦΕΚ 58 Α’) «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος». 

10. Το Π.∆. 221/1998 (ΦΕΚ 174 Α’) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) 
στο ΥΠΕΧΩ∆Ε», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 269/2001 (ΦΕΚ 192 Α’) και το Π.∆. 
35/2009 (ΦΕΚ 51 Α’). 

11. Το Π.∆. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α’) «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής». 

12. Το Π.∆. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α’) «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της 
Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 

13. Το Π.∆. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α’) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

14. Την ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641 Β’) «Μέθοδοι, όροι και περιορισµοί για την 
χρησιµοποίηση στη γεωργία της ιλύος, που προέρχεται από επεξεργασία αστικών 
λυµάτων». 

15. Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β’) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών 
λυµάτων», όπως έχει τροποποιηθεί µε την ΚΥΑ 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811 Β’) και την 
ΚΥΑ 48392/939/2002 (ΦΕΚ 405 Β’). 

16. Την ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289 Β’) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων), καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

17. Την ΥΑ Α.Π. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β’) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

18. Την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β’) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου 
για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των 
αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, ...». 

19. Την ΚΥΑ οικ. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703 Β’) «Προδιαγραφές περιεχοµένου Αποφάσεων 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α’ της 
υπ’ αριθµ. 1958/13.1.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄ 21), ...». 

20. Την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 1077 Β’) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωµάτωση στις 
Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
∆εσµεύσεις της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας έγκρισης 
επέµβασης, για έργα και δραστηριότητες ...». 

21. Την ΚΥΑ 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964 Β’) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των 
ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων 
των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, ...». 

22. Την ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 Β’) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και 
τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια 
διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της 
Κατηγορίας Α’ της Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ υπ’ αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α’ 
21)...». 

23. Την ΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ 135 Β’) «Εξειδίκευση των περιεχοµένων των φακέλων 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’...». 
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24. Την ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β’) «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως 
έχει τροποποιηθεί µε την ΚΥΑ 191002/2013 (ΦΕΚ 2220 Β’).  

25. Την ΥΑ 204457/25.10.2011 (Α∆Α: 45ΟΓ0-ΕΕΜ) «Ανανέωση, τροποποίηση και 
κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων 
της περιοχής Χανίων Κολυµπαρίου, που βρίσκεται στην περιοχή Γεράνι του Νοµού 
Χανίων». 

26. Την µε Α.Π. οικ. 168460/29.5.2013 (Α∆Α: ΒΕΧ70-9ΗΗ) «Ανανέωση και τροποποίηση 
των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί µε την ΥΑ 204457/2011 για την 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων της περιοχής Χανίων Κολυµπαρίου, που βρίσκεται 
στην περιοχή Γεράνι του Νοµού Χανίων». 

27. Την υπ’ αρ. 2673/27.3.1991 Απόφαση του Νοµάρχη Χανίων, που καθορίζει τον 
αποδέκτη των επεξεργασµένων λυµάτων και την ποιότητά του.  

28. Το υπ’ αρ. ∆2-71/20.1.2015 έγγραφο του Οργανισµού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. 
Α.Ε.), για την υποβολή φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου του θέµατος, σύµφωνα 
µε το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011 (Α.Π. ∆ΙΠΑ: 145499/21.1.2015). 

29. Το υπ’ αρ. 1543/30.3.2015 έγγραφο της ∆ΕΥΑ Χανίων (Α.Π. ∆ΙΠΑ: 147652/31.3.2015), 
για την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων για τον φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ του 
έργου του θέµατος που αφορούν στη διαβίβαση των κάτωθι γνωµοδοτήσεων: 
α) Το υπ’ αρ. 2760/20.1.2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Χανίων. 
β) Το υπ’ αρ. 203/21.1.2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων.   
γ) Το υπ’ αρ. 54/2.2.2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών 

Έργων Κρήτης. 

30. Το υπ' αρ. οικ. 148467/4.5.2015 έγγραφο της ∆ΙΠΑ/ ΥΠΑΠΕΝ, µε το οποίο διαβιβάστηκε 
ένα αντίγραφο του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου προς το Περιφερειακό 
Συµβούλιο Περιφέρειας Κρήτης, για τη δηµοσιοποίηση του φακέλου, µόνο για ενηµέρωση 
του κοινού, χωρίς να απαιτείται σχετική διαδικασία διαβούλευσης, σύµφωνα µε  τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 6 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) όπως ισχύει, και τις διατάξεις 
της  ΚΥΑ 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964 Β’). 

31. Το υπ’ αρ. 125085/1591/25.5.2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆ασικού 
Περιβάλλοντος – Τµήµα ∆’ του ΥΠΑΠΕΝ (Α.Π. ∆ΙΠΑ: 149177/28.5.2015), µε συνηµµένα 
σε αυτό τα παρακάτω έγγραφα: 

α) µε Α.Π. 755/27.4.2015 της ∆/νσης Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, και 

β) µε Α.Π. 260/23.3.2015 της ∆/νσης ∆ασών Χανίων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Κρήτης, 

στο οποίο διατυπώνονται οι παρατηρήσεις της για το έργο του θέµατος και τίθενται όροι 
και προϋποθέσεις για την έγκριση επέµβασης, σύµφωνα µε την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 
1077 Β’), για την περίπτωση που προκύψει από την Πράξη Χαρακτηρισµού δασικός 
χαρακτήρας των περιοχών επέµβασης  για την κατασκευή των δικτύων ακαθάρτων που 
διέρχονται µέσω ιδιοκτησιών και εκτός σχεδίου εκτάσεις.    

32. Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ προκύπτει: 
α) Η ανάγκη προσθήκης µίας νέας µονάδας φυγόκεντρου διαχωριστή για την αφυδάτωση 

της ιλύος για την οµαλή λειτουργία της εγκατάστασης.  
β) Η ανάγκη συµπλήρωσης στοιχείων του έργου του θέµατος, προκειµένου να 

συµπεριληφθούν υπολειπόµενα δευτερεύοντα και τριτεύοντα δίκτυα περιοχών της 
∆.Ε. Νέας Κυδωνίας του ∆ήµου Χανίων. 
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Τα πρόσθετα δίκτυα ακαθάρτων συνολικού μήκους 7,5 km περίπου εκτός ορίων οικισμών, 

τα οποία αποτυπώνονται στο σχέδιο Α10.1(β) με τίτλο «Συμπλήρωση δικτύων ακαθάρτων 

Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας». Για τα τμήματα των δικτύων ακαθάρτων, τα οποία θα τοποθετηθούν 

εκτός υφιστάμενης οδοποιίας, δεν πρόκειται να διανοιχτεί νέα οδός και η ζώνη επέμβασης 

για την τοποθέτησή τους θα αποκατασταθεί πλήρως.    

γ) Ότι η περιοχή μελέτης των προτεινόμενων έργων (δίκτυα ακαθάρτων Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας) 

δεν εμπίπτει σε προστατευόμενη περιοχή Natura 2000. 

33. Το γεγονός ότι από την εξέταση του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ διαπιστώνεται ότι 
από την προτεινόµενη αλλαγή (ένταξης των δευτερευόντων και τριτευόντων δικτύων 
ακαθάρτων και προσθήκης µονάδας αφυδάτωσης ιλύος) δεν επέρχονται ουσιαστικές 
διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σχέση µε το αρχικά 
εγκριθέν έργο, αλλά αντιθέτως συµβάλλουν στην πληρέστερη και πλέον αυξηµένη 
προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής, οπότε δεν 
απαιτείται η υποβολή νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

Την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της ΥΑ 204457/2011 και της µε Α.Π. 
168460/2013 Απόφασης του Γεν. ∆/ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ για το έργο: «Εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυµάτων της περιοχής Χανίων Κολυµπαρίου, που βρίσκεται στην περιοχή 
Γεράνι του Νοµού Χανίων», η εφαρµογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και βαρύνει το φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας τους. 

Η παρούσα Απόφαση αφορά: α) στη συµπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν 
επιβληθεί για το έργο και αφορά ειδικότερα σε δίκτυα ακαθάρτων περιοχών της ∆.Ε. Νέας 
Κυδωνίας του ∆ήµου Χανίων, και β) στην προσθήκη µονάδας φυγόκεντρου διαχωριστή για 
την αφυδάτωση της ιλύος.        

Συγκεκριµένα η τροποποίηση αφορά στα παρακάτω:  

Α. Η ενότητα (α) «Είδος και µέγεθος δραστηριότητας» της µε Α.Π. 168460/2013 Απόφασης 
του Γεν. ∆/ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) Είδος και µέγεθος δραστηριότητας 

α1. Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) της περιοχής Χανίων Κολυµπαρίου 
έχει κατασκευασθεί στη περιοχή Γερανίου σε χώρο έκτασης 50 στρεµµάτων 
εκατέρωθεν του ρέµατος «Καβούσι» και σε απόσταση 200m νότια του βορείου 
οδικού άξονα της Κρήτης. 

α2. Στην εγκατάσταση θα οδηγούνται τα λύµατα 59 οικισµών που ανήκουν στις 
∆ηµοτικές Ενότητες (∆.Ε.) Νέας Κυδωνίας και Θερισού του ∆ήµου Χανίων και στις 
∆.Ε. Μουσούρων, Πλατανιάς, Βουκολίων και Κολυµβαρίου του ∆ήµου Πλατανιάς, 
καθώς και τα υγρά απόβλητα των βιοτεχνικών µονάδων/ βιοµηχανιών της περιοχής,  
που είναι οµοειδή ως προς τη σύστασή τους µε τα αστικά λύµατα. 

α3. Τα λύµατα οδηγούνται στην ΕΕΛ µέσω δικτύου κεντρικών αποχετευτικών αγωγών 
(ΚΑΑ), που διέρχονται από νόµιµα υφιστάµενη οδοποιΐα στο µεγαλύτερο µήκος 
τους, κεντρικών αντλιοστασίων (ΚΑ) και συλλεκτήρων ως εξής: 

1. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Κάτω ∆αράτσου µήκους 
400 m περίπου. 

2. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Κάτω Σταλού µήκους 500 
m περίπου. 
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3. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Αγίας Μαρίνας µήκους 100 
m περίπου. 

4. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Πλατανιά 1 µήκους 550 m 
περίπου. 

5. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Πλατανιά 2 µήκους 250 m 
περίπου από τον Πλατανιά έως το Λιµανάκι. 

6. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Πλατανιά 3 µήκους 100 m 
περίπου από τον οικισµό Πλατανιά έως το ξενοδοχείο Caldera. 

7. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Κάτω Γερανίου 1 µήκους 
1.200 m περίπου. 

8. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Κάτω Γερανίου 2 µήκους 
1.200 m περίπου από τον οικισµό κάτω Γεράνι. 

9. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Μάλεµε µήκους 400 m 
περίπου. 

10. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Ταυρωνίτη 1 µήκους 200 
m περίπου. 

11. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Ταυρωνίτη 2 µήκους 800 
m περίπου. 

12. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Μινωθιανών 1 µήκους 750 
m περίπου. 

13. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Κολυµπαρίου µήκους 450 
m περίπου. 

14. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Μινωθιανών 2 µήκους 300 
m περίπου. 

15. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Ραπανιών µήκους 400 m 
περίπου. 

16. Καταθλιπτικός κεντρικός αποχετευτικός αγωγός ΚΑΑ Ταυρωνίτη 3 µήκους 300 
m περίπου. 

Για την εξυπηρέτηση του δικτύου προβλέπονται τα ακόλουθα αντλιοστάσια: 

1. Κεντρικό αντλιοστάσιο Α2 και δευτερεύον αντλιοστάσιο Α1. 

2. Κεντρικό αντλιοστάσιο Α3. 

3. Κεντρικό αντλιοστάσιο Α4 και δευτερεύοντα αντλιοστάσια Α4α  και Α4β. 

4. Κεντρικά αντλιοστάσια Α5  και Α5α  και δευτερεύον αντλιοστάσιο Α5β. 

5. Κεντρικά αντλιοστάσια Α6, Α7 και Α8  και δευτερεύοντα αντλιοστάσια Α9, Α10, Α11 
και Α12. 

Στο δίκτυο ακαθάρτων συµπεριλαµβάνονται συλλεκτήρες συνολικού µήκους 66 χλµ 
περίπου, το οποίο αποτυπώνεται στα σχέδια Α10.1(α), Α10.2, Α10.3 «Γενική 
οριζοντιογραφία έργων σε κλίµακα 1:10.000.  

Στο ανωτέρω δίκτυο ακαθάρτων θα προστεθούν πρόσθετα δίκτυα ακαθάρτων 
(δευτερεύοντες και τριτεύοντες αγωγοί) της ∆.Ε. Νέας Κυδωνίας του ∆ήµου Χανίων 
συνολικού µήκους 7,5 km περίπου εκτός ορίων οικισµών, τα οποία αποτυπώνονται 
στο σχέδιο Α10.1(β) µε τίτλο «Συµπλήρωση δικτύων ακαθάρτων ∆.Ε. Νέας 
Κυδωνίας». Για τα τµήµατα των δικτύων ακαθάρτων, τα οποία θα τοποθετηθούν 
εκτός υφιστάµενης οδοποιίας, δεν πρόκειται να διανοιχτεί νέα οδός και η ζώνη 
επέµβασης για την τοποθέτησή τους θα αποκατασταθεί πλήρως.    

       α4. Ο σχεδιασµός της εγκατάστασης έγινε µε βάση τα παρακάτω δεδοµένα: 
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 Αρχική Φάση 2000 Τελική Φάση 2035 

 Χειµώνας Καλοκαίρι Χειµώνας Καλοκαίρι 

Εξυπηρετούµενος Πληθυσµός 
(κάτοικοι) 14.000 30.000 47.000 100.000 

Μέση ηµερήσια παροχή (m
3
/ηµ) 2.200 5.400 7.200 18.000 

BOD5     (kg/ηµ) 850 1.800 3.000 6.000 

Αιωρούµενα στερεά  (kg/ηµ) 1.000 2.100 3.300 7.000 

Ολικό Άζωτο (kg/ηµ) 170 360 570 1.200 

Φώσφορος (kg/ηµ) 50 110 170 350 

Η επιλεγείσα µέθοδος επεξεργασίας είναι της ενεργού ιλύος µε παρατεταµένο αερισµό 
και περιλαµβάνει τα εξής στάδια επεξεργασίας: 

1. Μονάδα υποδοχής λυµάτων 

� Φρεάτιο άφιξης 

2. Μονάδα προκαταρκτικής επεξεργασίας µε: 

� Εσχάρωση 

� Εξάµµωση – Λιποσυλλογή 

� Μέτρηση παροχής 

� Κεντρικό αγωγό παράκαµψης (by – pass) 

3. Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας (2 ανεξάρτητες γραµµές επεξεργασίας) µε: 

i. ∆εξαµενές αερισµού για πλήρη νιτροποίηση 

ii. ∆εξαµενές καθίζησης 

4. Μονάδα απολύµανσης µε: 

� Χλωρίωση 

5. Μονάδα επεξεργασίας της λάσπης µε: 

� Πάχυνση µε βαρύτητα  

� Αφυδάτωση µε ταινιοφιλτροπρέσες ή φυγόκεντρο διαχωριστή (decanter) 

α5.  Τα επεξεργασµένα λύµατα θα διατίθενται στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου των 
Χανίων σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 2673/27-3-91 Απόφαση του Νοµάρχη Χανίων. 
Εναλλακτικά τα λύµατα θα µπορούν να διατίθενται για άρδευση καλλιεργειών κατά 
τη θερινή κυρίως περίοδο.». 

Β. Η παράγραφος 1.5 της υποενότητας δ1 «Γενικές Ρυθµίσεις» της µε ΥΑ 204457/2011, 
τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: 

«1.5 Σε ότι αφορά στα προβλεπόµενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων που διέρχονται 
µέσω ιδιοκτησιών σε εκτός σχεδίου εκτάσεις, θα πρέπει πριν από οποιαδήποτε 
επέµβαση να εκδοθεί Πράξη Χαρακτηρισµού από την ∆/νση ∆ασών Χανίων, όπως 
προβλέπεται στην ΥΑ 15277/2012. Σε περίπτωση που προκύψει επέµβαση σε 
δασικές περιοχές τότε θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω: 

1.5.1 Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 4 της ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σχετικά µε τον χαρακτηρισµό της έκτασης επέµβασης, σύµφωνα µε 
το άρθρο 14 Ν.998/79 και το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής. 
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1.5.2 Για τις επεµβάσεις στο χώρο να συνταχθεί πρωτόκολλο εγκατάστασης 
από το αρµόδιο ∆ασαρχείο. 

1.5.3 Από τον φορέα του έργου να λαµβάνεται µέριµνα για την προστασία του 
περιβάλλοντος, κυρίως στην πρόληψη των πυρκαγιών και να λαµβάνονται 
µέτρα φύλαξης του χώρου για την αποφυγή ατυχηµάτων . 

1.5.4 Πριν την έναρξη εργασιών υλοποίησης του έργου θα υποβληθεί για 
έγκριση στο αρµόδιο  ∆ασαρχείο Ειδική ∆ασοτεχνική Προµελέτη όπως 
προβλέπεται από την µε α.π. 15277/2012 Υ.Α. για την αποκατάσταση της 
δασικής βλάστησης και τη βελτίωση της αισθητικής του τοπίου από την 
κατασκευή του έργου. Τα είδη φυτών που θα χρησιµοποιηθούν να είναι 
αυτόχθονα και να µην είναι ξένα προς τη φυσική φυτοκοινωνία της 
περιοχής. Η αφαιρούµενη φυτική γη να διαφυλαχθεί κατάλληλα έτσι ώστε 
να χρησιµοποιηθεί στις φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις. 

1.5.5 Το υλικό εκσκαφής θα πρέπει να φυλάσσεται εντός του εγκεκριµένου 
χώρου επέµβασης ή σε χώρους που θα υποδειχθούν από την ∆ασική 
Υπηρεσία και όχι σε όµορες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 

1.5.6 Η οποιαδήποτε φθορά δασικής και εν γένει βλάστησης κατά την 
κατασκευή του έργου να περιορισθεί στην απολύτως αναγκαία έκταση και 
οι επεµβάσεις στο τοπίο στις απολύτως απαραίτητες. Η υλοτοµία ή 
εκρίζωση δασικών θάµνων και δέντρων και η διάθεση των προϊόντων της 
να γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και τις 
υποδείξεις της τοπικής δασικής υπηρεσίας. 

1.5.7 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πραγµατοποιηθούν εργασίες 
αποκατάστασης των ζωνών επέµβασης που χρήζουν αποκατάστασης µε 
την προσθήκη κατάλληλης φυτικής γης.  

1.5.8 Η παρούσα έγκριση ισχύει για όσο διάστηµα θα λειτουργήσει το έργο. Σε 
περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε να 
µεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίο χορηγείται η έγκριση αυτή ή δεν 
τηρηθούν οι προαναφερόµενοι όροι, παύει αυτοδίκαια και χωρίς άλλες 
διατυπώσεις η ισχύς της και η έκταση επανέρχεται στη διαχείριση της 
∆ασικής Αρχής . 

1.5.9 Η µη τήρηση των ανωτέρω όρων συνεπάγεται την ποινική δίωξη των 
υπευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 998/79 και σε 
περίπτωση υποτροπής την ανάκληση της παρούσας απόφασης. 

1.5.10 Η παρακολούθηση και η εφαρµογή των όρων της Απόφασης που θα 
εκδοθεί , που αφορούν εφαρµογή των διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας , 
ανατίθεται στο οικείο ∆ασαρχείο.». 

Γ.  Τα παραπάνω περιέχονται (κείµενο - σχέδια) στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(κείµενο και σχέδια) που συνοδεύει την ΥΑ 204457/2011, στον φάκελο τροποποίησης 
που συνοδεύει την µε Α.Π. 168460/2013 Απόφαση του Γεν. ∆/ντή Περιβάλλοντος 
ΥΠΕΚΑ, καθώς και στον φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ που συνοδεύει την παρούσα 
απόφαση, και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των Αποφάσεων αυτών, µε τους όρους 
και περιορισµούς που τίθενται σε αυτές. 

∆.  Χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η χορηγούµενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων –  
Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της  

Η παρούσα Απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ΥΑ 204457/25.10.2011, και της 
µε Α.Π. 168460/29.5.2013 Απόφασης του Γεν. ∆/ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ τους 
περιβαλλοντικούς όρους των οποίων τροποποιεί και συµπληρώνει.   
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Οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν επιβληθεί µε τις προαναφερόµενες αποφάσεις, και δεν 
έρχονται σε αντίθεση µε την παρούσα Απόφαση, καθώς και οι όροι της παρούσας, 
ισχύουν έως τις 29 Μαΐου 2023, εφόσον δεν επέρχεται µεταβολή των δεδοµένων βάσει 
των οποίων εκδόθηκε.   

Ο φορέας του έργου, εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ, και εφόσον επιθυµεί 
τη συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει µε νεότερη αίτησή του προς την 
εκάστοτε αρµόδια Περιβαλλοντική Αρχή, προκειµένου να τηρηθούν τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 5 του Ν. 4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει. 

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 τα τµήµατα του έργου που τυχόν χωροθετούνται εντός εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, 
η παρούσα Απόφαση αποτελεί και έγκριση επέµβασης του έκτου κεφαλαίου του Ν. 
998/79 κατά τα προβλεπόµενα από το άρθρο 12 του Ν.4014/2011 και την ΥΑ 
15277/2012, όπως ισχύει. 

Ε.  Προϋποθέσεις για την αναθεώρηση -τροποποίηση της Απόφασης 

1. Για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό 
περιγράφεται στις περιβαλλοντικές µελέτες, µε τους όρους και περιορισµούς των 
ΑΕΠΟ, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει. 

2. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασµού του έργου σε συµµόρφωση µε τις 
ΑΕΠΟ του έργου και σε στάδια της τεχνικής µελέτης που έπονται της παρούσας 
απόφασης, ο φορέας του έργου δύναται, πριν από την έναρξη της κατασκευής, να 
υποβάλλει Φάκελο Συµµόρφωσης Τελικού Σχεδιασµού, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 7 του Ν.4014/2011. 

3. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις 
διαπιστωθούν σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή αν 
παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τις 
περιβαλλοντικές µελέτες του έργου, την ΥΑ 204457/2011, την Απόφαση µε Α.Π. 
168460/2013 και την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί 
όροι ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του 
άρθρου 2 (σε συνδυασµό µε το άρθρο 6) του Ν. 4014/2011. 

4. Κάθε όρος της ΥΑ 204457/2011, της Απόφασης µε Α.Π. 168460/2013 και της 
παρούσας Απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, σύµφωνα µε το  Ν.4014/11, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι 
περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο προκύψει από νέα δεδοµένα της επιστήµης και της 
τεχνικής στον τοµέα της προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος. 

5. Η ΥΑ 204457/2011, η Απόφαση µε Α.Π. 168460/2013  και η παρούσα Απόφαση 
αφορούν µόνο στους περιβαλλοντικούς όρους του συγκεκριµένου έργου χωρίς να 
εξετάζονται το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τίτλοι ιδιοκτησίας. Επίσης δεν απαλλάσσει 
τον ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση λήψης τυχόν άλλων απαιτούµενων 
εγκρίσεων και αδειών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

6. Η ΥΑ 204457/2011, η Απόφαση µε Α.Π. 168460/2013 και η παρούσα απόφαση 
ισχύουν µε την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδοµικές και άλλες ισχύουσες 
διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 

ΣΤ.  Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης 
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Η ΥΑ 204457/2011, η Απόφαση µε Α.Π. 168460/2013   και η παρούσα Απόφαση, καθώς 
και οι περιβαλλοντικές µελέτες που συνοδεύουν αυτές, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να 
βρίσκονται στο χώρο της εγκατάστασης και να επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδιο για το 
έργο φορέα, σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία.   

Ελέγχους για την τήρηση ή µη των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το 
έργο δύναται να διενεργούν οι, κατά την κείµενη Νοµοθεσία, αρµόδιες Υπηρεσίες. 

Ζ. Κυρώσεις για την µη εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων 

Η µη τήρηση των όρων της ΥΑ 204457/2011 και της παρούσας καθώς και κάθε 
πραγµατοποίηση έργων και δραστηριοτήτων που θα έχουν σαν αποτέλεσµα την 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, την επιβολή στους υπεύθυνους των προβλεπόµενων 
στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 & 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η.  ∆ηµοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης 

Η επιβαλλόµενη από το Νόµο δηµοσίευση της παρούσας απόφασης γίνεται µε την 
ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr 
(σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/11, καθώς και στην ΚΥΑ µε 
αριθµό 21398/12 – ΦΕΚ 1470/Β/2012). 

  

Ο ΓΕΝ. ∆/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Ν. ΜΑΝΑΛΗΣ 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1.   ∆ΙΠΑ (συν. 1 φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ) 

2. Χρον. Αρχείο 
3. Τµήµα Γ’ 
4. Α. Καϊτατζή 

  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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                                     ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
(ΔΙΠΑ) – ΤΜΗΜΑ Γ’ 
Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 
Τ.Κ. : 114 73 
Πληροφορίες    : A. Καϊτατζή 
Τηλέφωνο : 210 6417955 
FAX : 210 6430637 
E-mail : sec.dipa@prv.ypeka.gr  
 
 

       Αθήνα, 19/12/2016 
       Α.Π. οικ. 61712     
 
      
ΠΡΟΣ:  
1. ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων 

Γεράνι Δήμος Πλατανιάς  
731 00 Νομός Χανίων Κρήτης  

      (συν. 1 φακ. τροποποίησης ΑΕΠΟ) 
 
2. ΔΕΥΑΧ 

Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων  
733 00 Μουρνιές  

      (συν. 1 φακ. τροποποίησης ΑΕΠΟ) 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΘEMA: Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΥΑ 204457/2011 
για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής Χανίων Κολυμπαρίου, 
που βρίσκεται στην περιοχή Γεράνι του Νομού Χανίων», όπως αυτή ισχύει. 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως εκάστοτε ισχύει. 

2. Το Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289 Α’) «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει 
εκτάσεων της χώρας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   

3. Το Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α’) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». 
4. To N.3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α’) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 
5. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α’) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000».  

6. Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203 Α’) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της 
αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)». 

7. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α’) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 
8. Το Π.Δ. 55/1998 (ΦΕΚ 58 Α’) «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος». 
9. Το Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής». 
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10. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) «Ανασύσταση των Υπουργείων […] και του Υπ. Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας σε Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας». 

11. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». 

12. Την ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641 Β’) «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την 
χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος, που προέρχεται από επεξεργασία αστικών 
λυμάτων». 

13. Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β’) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών 
λυμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811 Β’) και την ΚΥΑ 
48392/939/2002 (ΦΕΚ 405 Β’). 

14. Την ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289 Β’) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων), καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

15. Την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β’) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου για 
την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων 
ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, ...». 

16. Την ΚΥΑ οικ. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703 Β’) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α’ της υπ’ αριθμ. 
1958/13.1.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
(Β΄ 21), ...». 

17. Την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 1077 Β’) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις 
Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 
της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για 
έργα και δραστηριότητες ...». 

18. Την ΚΥΑ 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964 Β’) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων 
κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 
5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, ...». 

19. Την ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 Β’) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και 
τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια 
διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της 
Κατηγορίας Α’ της Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α’ 21)...». 

20. Την ΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ 135 Β’) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’...». 

21.  Την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β’) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 
υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 
του Ν.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

22. Την ΥΑ 204457/25.10.2011 (ΑΔΑ: 45ΟΓ0-ΕΕΜ) «Ανανέωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση 
των περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής 
Χανίων Κολυμπαρίου, που βρίσκεται στην περιοχή Γεράνι του Νομού Χανίων». 

23. Την υπ’ αρ. οικ. 168460/29.5.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧ70-9ΗΗ) «Ανανέωση και τροποποίηση των 
περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΥΑ 204457/2011 για την εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής Χανίων Κολυμπαρίου, που βρίσκεται στην περιοχή 
Γεράνι του Νομού Χανίων». 

24. Την υπ΄ αρ. οικ. 150163/26.6.2015 (ΑΔΑ: 6ΟΗΣ465ΦΘΗ-ΥΕΗ) «Τροποποίηση των 
περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΥΑ 204457/2011 για το έργο: 
‘Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής Χανίων Κολυμπαρίου, που βρίσκεται 
στην περιοχή Γεράνι του Νομού Χανίων’, όπως αυτή έχει ανανεωθεί και τροποποιηθεί με την 
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α.π. 168460/2013 Απόφαση του Γ. Δ/ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ». 
25. Την υπ’ αρ. 2673/27.3.1991 Απόφαση του Νομάρχη Χανίων, που καθορίζει τον αποδέκτη 

των επεξεργασμένων λυμάτων και την ποιότητά του.  
26. Το υπ’ αρ. 2256/15.7.2016 έγγραφο της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων, για την υποβολή 

φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ: 36492/20.7.2016). 
27. Το υπ’ αρ. 2581/4.8.2016 έγγραφο της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων, το οποίο αφορά στην 

παραλαβή της ΔΕΥΑΒΑ Χανίων της αρμοδιότητας διαχείρισης της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της περιοχής Κολυμπαρίου Χανίων (Α.Π. ΔΙΠΑ: 
39485/8.8.2016). 

28. Το υπ’ αρ. 2761/19.8.2016 έγγραφο της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων, για την υποβολή εκ 
νέου επικαιροποιημένου φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου του θέματος, προς 
αντικατάσταση του αρχικά υποβληθέντος φακέλου (Α.Π. ΔΙΠΑ: 42100/2.9.2016). 

29. Το υπ' αρ. οικ. 44176/15.9.2016 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ ΥΠΕΝ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα 
αντίγραφο του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου προς το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Περιφέρειας Κρήτης, για τη δημοσιοποίηση του φακέλου, μόνο για ενημέρωση του κοινού, 
χωρίς να απαιτείται σχετική διαδικασία διαβούλευσης. 

30. Το υπ’ αρ. 190119/4.10.2016 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Κρήτης, το οποίο αφορά στην ανακοίνωση σε εφημερίδα για τη δημοσιοποίηση της μελέτης 
του έργου (Α.Π. ΔΙΠΑ: 47481/4.10.2016 & 55524/18.11.2016). 

31. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ προτείνεται: 
α) Η κατασκευή 3ης γραμμής επεξεργασίας για την εξυπηρέτηση 40.000 ι.κ., ώστε στην τελική 
φάση σχεδιασμού των έργων να εξυπηρετούνται 100.000 ι.κ.. Το σύνολο των επιμέρους 
έργων της εγκατάστασης θα κατασκευαστεί εντός του υφιστάμενου γηπέδου της ΕΕΛ 
(χάρτης με αρ. σχεδίου Γ1). 
β) Η αλλαγή του ορίου εκπομπής αζώτου στα επεξεργασμένα λύματα, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο αποδέκτης των λυμάτων είναι χαρακτηρισμένος «κανονικός» (Δελτίο ΕΓΥ – Βάση 
δεδομένων παρακολούθησης λειτουργίας ΕΕΛ).     

32. Το γεγονός ότι από την εξέταση του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ διαπιστώνεται ότι από 
την προτεινόμενη αλλαγή δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σχέση με το αρχικά εγκριθέν έργο, οπότε δεν απαιτείται η 
υποβολή νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

Την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της ΥΑ 204457/2011, όπως αυτή ισχύει 
(Αποφάσεις Γεν. Δ/ντή με α.π. 168460/2013 και με α.π. 150163/2015) για το έργο: 
«Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής Χανίων Κολυμπαρίου, που βρίσκεται στην 
περιοχή Γεράνι του Νομού Χανίων».  

Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση 
των δραστηριοτήτων και βαρύνει το φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας τους. 

1. Η παράγραφος α4 της ενότητας (α) «Είδος και μέγεθος δραστηριότητας», της υπ’ αρ. 
150163/2015 Απόφασης του Γεν. Δ/ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ τροποποιείται και 
αντικαθίσταται ως εξής: 

« α4. Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης έγινε με βάση τα παρακάτω δεδομένα: 
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 Αρχική Φάση 2000 Τελική Φάση 2035 

Χειμώνας Καλοκαίρι Χειμώνας Καλοκαίρι 

Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός 
(κάτοικοι) 14.000 30.000 47.000 100.000 

Μέση ημερήσια παροχή (m3/ημ) 2.200 5.400 7.200 18.000 

BOD5     (kg/ημ) 850 1.800 3.000 6.000 

Αιωρούμενα στερεά  (kg/ημ) 1.000 2.100 3.300 7.000 

Ολικό Άζωτο (kg/ημ) 170 360 570 1.200 

Φώσφορος (kg/ημ) 50 110 170 350 

Η επιλεγείσα μέθοδος επεξεργασίας είναι της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και 
περιλαμβάνει τα εξής στάδια επεξεργασίας: 

1. Μονάδα υποδοχής λυμάτων 

 Φρεάτιο άφιξης 

2. Μονάδα προκαταρκτικής επεξεργασίας με: 

 Εσχάρωση 

 Εξάμμωση – Λιποσυλλογή 

 Μέτρηση παροχής 

 Κεντρικό αγωγό παράκαμψης (by – pass) 

3. Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας (3 ανεξάρτητες γραμμές επεξεργασίας) με: 

i. Δεξαμενές αερισμού για πλήρη νιτροποίηση 

ii. Δεξαμενές καθίζησης 

4. Μονάδα απολύμανσης με: 

 Χλωρίωση 

5. Μονάδα επεξεργασίας της λάσπης με: 

 Πάχυνση με βαρύτητα  

 Αφυδάτωση με ταινιοφιλτροπρέσες ή φυγόκεντρο διαχωριστή (decanter) 

2.  Η παράγραφος β2) της ενότητας (β) «Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και 
συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις», της ΥΑ 204457/2011 τροποποιείται 
και αντικαθίσταται ως εξής: 

« β2) Υγρά απόβλητα και συγκεντρώσεις στον αποδέκτη 

Για τα όρια διάθεσης των υγρών αποβλήτων και τις συγκεντρώσεις στον αποδέκτη να 
τηρούνται αυτά που αναφέρονται στις οικείες Νομαρχιακές Αποφάσεις και πάντως όχι 
μεγαλύτερα από τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (Οδηγία 91/271 ΕΟΚ). 

Συγκεκριμένα καθορίζονται τα εξής όρια: 
BOD5 < 20 mg/l  
COD < 100 mg/l 
Αιωρούμενα στερεά SS < 30 mg/l 
Καθιζάνοντα στερεά εντός 2 ωρών σε κώνο Imhoff < 0,3 ml/l 
Άζωτο < 15mg/l 
Aμμωνιακό άζωτο Ν-ΝΗ4  2 mg/l 
Λίπη - Έλαια    0,1 mg/l 
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Επιπλέοντα στερεά   0,1 mg/l 

Το ποσοστό των λαμβανομένων δειγμάτων που μπορούν να βρίσκονται εκτός των ανωτέρω 
ορίων, καθώς και η ποιότητα των δειγμάτων αυτών, καθορίζεται στο Παράρτημα 1 της ΚΥΑ 
5673/400/97.» 

3. Τα παραπάνω αναφερόμενα ως προς την κατασκευή και λειτουργία της 3ης γραμμής 
επεξεργασίας λυμάτων (τελική φάση έργων) περιέχονται στον φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ 
που συνοδεύει την παρούσα απόφαση. Συγκεκριμένα η χωροθέτηση αυτών αποτυπώνεται 
στον χάρτη κλίμακας 1:500 με αρ. σχεδίου Γ1 και τίτλο: «Γενική διάταξη έργων 3ης φάσης». 

4.  Η παρούσα Απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΥΑ 204457/2011, όπως αυτή ισχύει, 
τους όρους της οποίας τροποποιεί. 
Η παρούσα απόφαση και η σχετική θεωρημένη μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ που τη 
συνοδεύει πρέπει να είναι διαθέσιμες στο χώρο του εξεταζόμενου έργου και να 
επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο. 
Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται 
με την ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση 
www.aepo.ypeka.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 
209 Α’), καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β’). 

  

                 Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

                        Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. ΔΙΠΑ (συν. 1 φακ. τροποποίησης ΑΕΠΟ) 
2. Χρον. Αρχείο 
3. Τμήμα Γ’ 
4. Α. Καϊτατζή 
  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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