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ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΣΧΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΣΑΘΜΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
ΑΣΙΚΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧΝ ΛΔΜΔΟΤ - ΑΜΑΘΟΤΝΣΑ

Όλνκα Φνξέα Δθκεηάιεπζεο:
Σχπνο δηεξγαζίαο:
Δίδνο Απφξξηςεο:
Σνπνζεζία Τπνζηαηηθψλ:
Πξνέιεπζε Απνβιήησλ:

Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ
Γηάζεζε Δπεμεξγαζκέλσλ Αζηηθψλ Λπκάησλ
Δπεμεξγαζκέλα Αζηηθά Λχκαηα απφ ην ζηαζκφ
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ
Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ - Ακαζνχληαο
Μνλή – Λεκεζφο
Φ/ρ LV/41, Αξ. Σεκ. 83
ηαζκφο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Λπκάησλ ηνπ
πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ Ακαζνχληαο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΜΕΝΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ
Ο ηαζκφο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Λπκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ Ακαζνχληαο, έρεη κέγηζηε εκεξήζηα δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ 40.000 θ.κ. θαη
ζπλνιηθφ θνξηίν 16.320 kg Βηνρεκηθά Απαηηνχκελνπ Ομπγφλνπ (BOD5).
Ο ηαζκφο δηαιακβάλεη πξνεπεμεξγαζία (εμνπιηζκφ εζραξηζκνχ θαη ακκνζπιιέθηε), δεμακελέο
πξσηνβάζκηαο θαζίδεζεο, δεμακελέο αεξηζκνχ (φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο ελεξγνχο
ηιχνο κε ηαπηφρξνλε απνληηξνπνίεζε – κέζνδνο BIO-DENITRO), δεμακελέο δεπηεξνβάζκηαο
θαζίδεζεο θαη κνλάδα ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο (ακκφθηιηξα θαη ρισξίσζε).
ηε ζπλέρεηα ηα ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα, νδεγνχληαη ζηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο
θαη κέζσ δηθηχνπ άξδεπζεο, δηνρεηεχνληαη ζηελ αλαηνιηθή θαη δπηηθή πεξηνρή ηεο Λεκεζνχ.
ηελ αλαηνιηθή πεξηνρή αξδεχεηαη ε έθηαζε ηνπ αλαδαζκνχ ηεο Μνλήο, Πχξγνπ,
Μνλαγξνπιίνπ, Παξεθθιεζηάο, Πεληαθψκνπ θαζψο θαη ηδησηηθά ηεκάρηα γηα άξδεπζε θήπσλ θαη
πξαζίλνπ θαηνηθηψλ. ηελ δπηηθή πεξηνρή αξδεχνληαη ε επέθηαζε Φαζνπξίνπ, ην Αγξφθηεκα
Λαλίηε θαη επέθηαζε Εαθαθίνπ. Δπηπιένλ παξαρσξνχληαη επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ζε φια ηα
παξαιηαθά μελνδνρεία ηεο Λεκεζνχ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Γεκφζηνπ Κήπνπ κέρξη θαη ηελ
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πεξηνρή πξψελ Ακαζνχληαο θαη ζε άιιεο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο γηα άξδεπζε πξαζίλνπ. Δπίζεο
αξδεχνληαη νη λεζίδεο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Πχξγνπ κέρξη θαη ηελ επίρσζε Λεκεζνχ (Μφινο).
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ αλάπιαζεο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηεο Λεκεζνχ ην 2013 ζα
αξδεχνληαη νη ρψξνη πξαζίλνπ απφ ην ρψξν ηεο επίρσζεο κέρξη θαη ην Νέν Ληκάλη Λεκεζνχ.
Σα ηεκάρηα άξδεπζεο δηαθαίλνληαη ζηα ηνπνγξαθηθά ζρέδηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζην
Παπάπηημα Γ.
Καηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν (Γεθεκβξίνπ - Φεβξνπαξίνπ) φπνπ ε δήηεζε γηα άξδεπζε είλαη
κεησκέλε νη επηπιένλ πνζφηεηεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ απνξξίπηνληαη ζην Φξάγκα
Πνιεκηδηψλ
θαη
ζηε
ζάιαζζα
κέζσ
ππνζαιάζζηνπ
αγσγνχ.
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ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ
Α1. Ζ ηζρχο ηεο Άδεηαο θαη φισλ ησλ Όξσλ ηεο αξρίδεη ζηηο 17.9.2012 θαη ε δηάξθεηα ηεο είλαη
γηα ηέζζεξα ρξφληα, δειαδή κέρξη ηηο 16.9.2016.

Α2. Γελ είλαη δπλαηή θακηά παξέθθιηζε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Άδεηαο Απφξξηςεο θαη ησλ
Όξσλ ηεο, εθηφο αλ εγθξηζεί ηξνπνπνίεζή ηνπο πξνο ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκσλ ηνπ 2002 κέρξη 2009.

Α3. Ζ Άδεηα απηή κπνξεί λα αλαθιεζεί, αθπξσζεί ή δηαθνξνπνηεζεί θαζ’ νηνλδήπνηε ρξφλν,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκσλ ηνπ 2002
κέρξη 2009 ή νπνηαζδήπνηε κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνίεζήο ηνπο, αλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ή / θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο.

Α4. ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 4 κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο Άδεηαο, ν Τπνπξγφο δελ
κπνξεί, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο, λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ή λα
πξνζζέζεη ζ’ απηή λένπο φξνπο ή λα ηξνπνπνηήζεη νπνηνπζδήπνηε πθηζηάκελνπο φξνπο
ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηθαλνπνηεηηθήο απνδεκίσζεο ζην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο.

Α5. Ζ ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο απηήο, δελ απαιιάζζεη ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο ηεο
αδεηνδνηεκέλεο δηεξγαζίαο απφ ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα εμαζθαιίζεη νπνηαλδήπνηε άιιε
άδεηα απαηηείηαη ζχκθσλα κε νπνηνλδήπνηε άιιν Νφκν θαη νχηε απνηειεί επηρείξεκα γηα
εμαζθάιηζε νπνηαζδήπνηε άιιεο άδεηαο.

Α6. Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο ηεο αδεηνδνηεκέλεο δηεξγαζίαο ππνρξενχηαη έμη κήλεο πξηλ απφ
ηε ιήμε ηεο παξνχζαο Άδεηαο λα ππνβάιεη λέα αίηεζε. Δπίζεο, νθείιεη λα ελεκεξψλεη εθ
ησλ πξνηέξσλ ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο γηα νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηελ
πνζφηεηα, πνηφηεηα ή ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ θαη γηα
νπνηεζδήπνηε άιιεο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα επηθέξνπλ
πνηνηηθέο ή / θαη πνζνηηθέο αιιαγέο ζηα ιχκαηα θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνπο
ρψξνπο απφξξηςήο ηνπο.

Α7. Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο
Πεξηβάιινληνο γηα νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζε αξηζκνχο ηειεθψλσλ, ηειεκνηνηχπνπ, ή ηελ
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, θαζψο θαη γηα νπνηεζδήπνηε άιιεο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε
κε ηελ αίηεζε πνπ είρε ππνβιεζεί απφ ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο.

Α8. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο αλά πάζα ζηηγκή θαη φπνπ θξίλεη απαξαίηεην,
κπνξεί λα εθδψζεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ Όξσλ ηεο
Άδεηαο Απφξξηςεο Απνβιήησλ.
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ΜΔΡΟ Β: ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ
ΟΡΟ B1
B1.1

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ

Γιασείπιζη επεξεπγαζμένυν λςμάηυν

Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο ππνρξενχηαη:

Β1.1.1 Να δηνρεηεχεη ηα ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ζηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο
πνπ δηαζέηεη ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 14.000 θ.κ., 12.000 θ.κ. 8.000 θ.κ. θαη 5.000
θ.κ. νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηα ηεκάρηα κε Αξ. 76, 89, 91 θαη Φ/ LΗV/ 48,
LV/41(επηζπλάπηεηαη).
Β1.1.2 Να δηαζέηεη ηα ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα κέζσ δηθηχνπ άξδεπζεο ζηελ
αλαηνιηθή θαη δπηηθή πεξηνρή Λεκεζνχ.
ηελ αλαηνιηθή πεξηνρή λα αξδεχεηαη ε έθηαζε ηνπ αλαδαζκνχ ηεο Μνλήο, Πχξγνπ,
Μνλαγξνπιίνπ, Παξεθθιεζηάο, Πεληαθψκνπ θαζψο θαη ηδησηηθά ηεκάρηα γηα
άξδεπζε θήπσλ θαη πξαζίλνπ θαηνηθηψλ.
ηελ δπηηθή πεξηνρή λα αξδεχνληαη ε επέθηαζε Φαζνπξίνπ, ην Αγξφθηεκα Λαλίηε
θαη επέθηαζε Εαθαθίνπ.
Δπηπιένλ λα παξαρσξνχληαη επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ζε φια ηα παξαιηαθά
μελνδνρεία ηεο Λεκεζνχ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Γεκφζηνπ Κήπνπ κέρξη θαη ηελ
πεξηνρή πξψελ Ακαζνχληαο θαη ζε άιιεο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο γηα άξδεπζε
πξαζίλνπ. Δπίζεο λα αξδεχνληαη νη λεζίδεο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Πχξγνπ κέρξη θαη
ηελ επίρσζε Λεκεζνχ (Μφινο).
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ αλάπιαζεο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηεο Λεκεζνχ
ην 2013 λα αξδεχνληαη νη ρψξνη πξαζίλνπ απφ ην ρψξν ηεο επίρσζεο κέρξη θαη ην
Νέν Ληκάλη Λεκεζνχ. Σα ηεκάρηα άξδεπζεο δηαθαίλνληαη ζηα ηνπνγξαθηθά ζρέδηα
πνπ επηζπλάπηνληαη ζην Παπάπηημα Γ.
Β1.1.3 Να δηαζέηεη ηα ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ζχκθσλα κε ην Μέξνο ΗV ηνπ
Κψδηθα Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο (Κ.Γ.Π. 263/2007), ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε
ρξήζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ αζηηθψλ απνβιήησλ γηα ζθνπνχο άξδεπζεο θαη
απνηειεί κέξνο ησλ φξσλ απηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Γεσξγίαο φπνπ
εθαξκφδεηαη.
Β1.1.4 Καηά θαη κεηά ηε δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, λα κε δεκηνπξγνχληαη
επηθαλεηαθά ιηκλάδνληα λεξά ή απνξξνέο ζε γεηηνληθά ηεκάρηα πνπ λα απνηεινχλ
θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία ή λα πξνθαινχλ νριεξία.
Β1.1.5 Να δηαζθαιηζηεί κέζσ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο φηη δελ ζα επεξεαζηνχλ
γεσηξήζεηο χδξεπζεο απφ ηελ δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζηηο
πεξηνρέο άξδεπζεο, λα ιεθζνχλ φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
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γεηηνληθψλ πδξνγεσηξήζεσλ θαη λα ηεξεζνχλ νη δψλεο πξνζηαζίαο ησλ
πδξνγεσηξήζεσλ ζχκθσλα κε ην πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ (Μέηξα
Πξνζηαζίαο Τπφγεησλ Νεξψλ) Γηάηαγκα ηνπ 1996 (Κ.Γ.Π. 45/96).
Β1.1.6 Σα ηεκάρηα άξδεπζεο λα θνηλνπνηνχληαη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο
θαη ζηε Γηεπζχληξηα ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο.
Β1.1.7 ε πεξίπησζε πνπ ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα δελ είλαη δπλαηφ λα δηαηεζνχλ γηα
άξδεπζε, θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, απφ ηελ πξψηε Γεθεκβξίνπ κέρξη ην ηέινο
Φεβξνπαξίνπ, επηηξέπεηαη λα δηαηίζεηαη ζηε ζάιαζζα κέζσ ηνπ ππνζαιάζζηνπ
αγσγνχ, ή λα απνξξίπηνληαη ζην θξάγκα Πνιεκηδηψλ κέζσ ηνπ αγσγνχ ηνπ Φνξέα
Δθκεηάιιεπζεο. Πξηλ ηελ πεξίνδν έλαξμεο ηεο απφξξηςεο, ζα πξέπεη λα
ελεκεξψλνληαη ν Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο
ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ – Ακαζνχληαο, ν Έπαξρνο Λεκεζνχ θαη
ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ζηε ζάιαζζα θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο
θαη Θαιάζζησλ Δξεπλψλ.

ΟΡΟ B2
B2.1

ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ

Ποιοηικά Υαπακηηπιζηικά ηπιηοβάθμια επεξεπγαζμένυν λςμάηυν

Β2.1.1 Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζηελ έμνδν ηεο
ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, πνπ ζα δηαηίζεληαη γηα άξδεπζε, πξέπεη λα είλαη
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίνακα Α1,
Παπάπηημα Α ν νπνίνο απνηειεί κέξνο ησλ φξσλ απηψλ. Σελ επζχλε ηήξεζεο ησλ
πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ έρεη ην πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ Ακαζνχληαο. Οη εξγαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο
ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο γίλνληαη κε επζχλε ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσλ
Λεκεζνχ - Ακαζνχληαο πξνο φθεινο ηνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο.
Β2.1.2 ηελ πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο, πξνηίζεηαη λα απνξξίςεη
ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ζηε ζάιαζζα, λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ην
πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ – Ακαζνχληαο ψζηε ην αλψηαην φξην ησλ
επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, σο πξνο ηελ παξάκεηξν ππνιεηκκαηηθφ ριψξην, λα κελ
ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 0,5 mg/l θαη σο πξνο ηελ παξάκεηξν ςεπδάξγπξν λα κελ
ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 0,1mg/l.
Β2.1.3 ε πεξίπησζε απφξξηςεο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζηε ζάιαζζα, ε νιηθή
εκεξήζηα πνζφηεηα ηνπ νιηθνχ αδψηνπ θαη ηνπ νιηθνχ θσζθφξνπ πνπ επηηξέπεηαη
λα απνξξίπηεηαη ζηελ ζάιαζζα λα κελ ππεξβαίλεη ηα 400 kg θαη ηα 80 kg αληίζηνηρα.
Β2.1.4 ηελ πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο, πξνηίζεηαη λα απνξξίςεη
ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ζην θξάγκα Πνιεκηδηψλ, λα ελεκεξψλεη
γξαπηψο ην πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ – Ακαζνχληαο ψζηε ην αλψηαην
φξην ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ σο πξνο ηηο παξακέηξνπο Οιηθφ Άδσην (TN),
Οιηθφ Φψζθνξν (TP) θαη Βφξην λα κελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 10 mg/l, 1 mg/l θαη 0,75
mg/l αληίζηνηρα.
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Β2.1.5 Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζηελ έμνδν ηεο
ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, πνπ ζα απνξξίπηνληαη ζην θξάγκα Πνιεκηδηψλ, πξέπεη
λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίνακα
Α2, Παπάπηημα Α ν νπνίνο απνηειεί κέξνο ησλ φξσλ απηψλ. Σελ επζχλε ηήξεζεο
ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ έρεη ην πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ Ακαζνχληαο.
Β2.1.6 ε πεξίπησζε, πνπ ππάξρεη παξαβίαζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ν Φνξέαο
Δθκεηάιιεπζεο λα κελ παξαιακβάλεη ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα θαη λα ελεκεξψλεη
ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ - Ακαζνχληαο, ην
Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη ηε Γηεπζχληξηα ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο.

ΟΡΟ B3
B3.1

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ

Γενικά

Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο έρεη ππνρξέσζε λα:
Β3.1.1 Mεξηκλά γηα θαηαγξαθή ζηνηρείσλ απφ ην κεηξεηή ξνήο ζηελ έμνδν ηεο ηξηηνβάζκηαο
επεμεξγαζίαο γηα έιεγρν ηεο εκεξήζηαο πνζφηεηαο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ.
Ζ εκεξήζηα πνζφηεηα ησλ ιπκάησλ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 40.000 θ.κ..
Β3.1.2 Δλεκεξψλεη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ζε πεξίπησζε πνπ
παξαιακβάλεη εκεξήζηα πνζφηεηα επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πέξαλ ησλ
40.000 θ.κ.. εκεξεζίσο.
Β3.1.3 πληεξεί επί ηαθηηθήο βάζεσο ηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο ηξηηνβάζκηα
επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε θαζαξηφηεηα ηνπο, ε απνθπγή
δηαξξνψλ θαη ε ζηαηηθή ζηαζεξφηεηα ηνπο.
Β3.1.4 πληεξεί θαη λα ειέγρεη ην δίθηπν δηάζεζεο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη φηη δελ ππάξρνπλ δηαξξνέο ή απνξξίςεηο εθηφο απηψλ πνπ
θαζνξίδνληαη ζηνπο Όποςρ Β1.1.2 και Β1.1.7. Σν δίθηπν δηάζεζεο ησλ
επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ λα πιεξεί ηηο πξφλνηεο ηνπ Κψδηθα Οξζήο Γεσξγηθήο
Πξαθηηθήο Κ.Γ.Π. 263/2007.
Β3.1.5 Γηαζθαιίδεη φηη ππάξρεη πξφζβαζε ζηελ έμνδν ησλ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλσλ
ιπκάησλ, γηα δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν κε απηφκαην δεηγκαηνιήπηε. Ο απηφκαηνο
δεηγκαηνιήπηεο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα εηθνζηηεηξάσξεο δεηγκαηνιεςίαο θαη λα ηίζεηαη
ζε ιεηηνπξγία κε επζχλε ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ - Ακαζνχληαο
θαηφπηλ ελεκέξσζήο ηνπ απφ ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο.
Β3.1.6 Καηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Πίνακερ Α1
και Α2, Παπάπηημα Α ζε κεηξψν, ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ελεκεξσκέλν
θαη λα βξίζθεηαη πάληα ζηε δηάζεζε ησλ Δπηζεσξεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο,
Πίνακερ Α5.1 και Α5.2, Παπάπηημα Α.
Β3.1.7 Παξέρεη ζηνπο Δπηζεσξεηέο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηα απαηηνχκελα κέζα
πξφζβαζεο ζηα ζεκεία ηεο απνζήθεπζεο ή απφξξηςεο, γηα ζθνπνχο
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δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ θαη κέηξεζεο ηεο
πνζφηεηάο ηνπο.
B3.2

Υημικέρ αναλύζειρ

Β3.2.1 Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο έρεη ππνρξέσζε λα πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο, κεηξήζεηο
θαη αλαιχζεηο ζε δείγκαηα ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ κε ζπρλφηεηα φρη
κηθξφηεξε απφ απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίνακα Α1, Παπάπηημα Α. Σα δείγκαηα
γηα αλάιπζε λα ιακβάλνληαη κε απηφκαην δεηγκαηνιήπηε απφ ηελ έμνδν ηεο
ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο.
Β3.2.2 Καηά ηελ πεξίνδν Γεθεκβξίνπ – Φεβξνπαξίνπ, ν Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο έρεη
ππνρξέσζε λα πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο, κεηξήζεηο θαη αλαιχζεηο ζε δείγκαηα ησλ
επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πξηλ θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο απφξξηςεο ζην θξάγκα
Πνιεκηδηψλ, γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίνακα Α2, Παπάπηημα Α.
Ζ δεηγκαηνιεςία λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζεκείν απφξξηςεο.
Β3.2.3 Οη δεηγκαηνιεςίεο θαη νη ρεκηθέο/κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο λα γίλνληαη απφ
αλεμάξηεην ρεκηθφ εξγαζηήξην ηα νπνίν λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ηεο ζεηξάο
θππξηαθψλ πξνηχπσλ CYS EN ISO 17025, ή άιιν ηζνδχλακν, απφ Δζληθνχο Φνξείο
Γηαπίζηεπζεο ή θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή απφ ηνλ ίδην ην Φνξέα
Δθκεηάιιεπζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα επηβεβαηψλνληαη ηνπιάρηζην 1 θνξά ην
ρξφλν απφ αλεμάξηεην εξγαζηήξην κε παξάιιειε κέηξεζε πνπ έρεη δηαπηζηεπκέλεο
παξακέηξνπο.
Β3.2.4 ε θάζε πεξίπησζε νη δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο πξέπεη λα γίλνληαη κε δηεζλψο
απνδεθηέο πξφηππεο κεζφδνπο, ελψ γηα ηε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη δηεζλψο
απνδεθηή κέζνδνο, ε ρξεζηκνπνηνχκελε ζα πξέπεη λα ζπκθσλείηαη εθ ησλ
πξνηέξσλ κεηαμχ ηνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο θαη ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο
Πεξηβάιινληνο.
Β3.2.5 Να πξαγκαηνπνηνχληαη, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Γεσξγίαο, κηα θνξά ην ρξφλν
αλαιχζεηο ηνπ εδάθνπο ην νπνίν αξδεχεηαη κε ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα γηα ηηο
πνηνηηθέο παξακέηξνπο pH, Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα, Οιηθφ Άδσην, Γείθηεο SAR θαη
Οξγαληθή Ύιε. Ζ αλάιπζε λα γίλεηαη ζε ζχλζεην δείγκα (απφ 10 ζεκεία ζε ζρήκα
θαλλάβνπ) νκνηφκνξθνπ εδάθνπο ζε βάζνο αλάινγν κε ηελ θαιιηέξγεηα. Ο αξηζκφο
ησλ ζχλζεησλ δεηγκάησλ λα είλαη 1 ζε γεηηληάδνληα ηεκάρηα κε ζπλνιηθή έθηαζε
κηθξφηεξε απφ 50 δεθάξηα γεο θαη 1 αλά 50 δεθάξηα γεο δεδνκέλνπ φηη ην έδαθνο
είλαη νκνηφκνξθν.
Β3.2.6 Να δηεμάγεηαη παξαθνινχζεζε ησλ πδξνγεσηξήζεσλ θαη ησλ ππφγεησλ λεξψλ ζηηο
αξδεπφκελεο πεξηνρέο κία θνξά ην έηνο (ηελ πεξίνδν επηεκβξίνπ-Οθησβξίνπ), ζε
ζεκεία ηα νπνία ζα θαζνξίζεη ην Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην
Σκήκα Πεξηβάιινληνο, σο πξνο ηηο παξακέηξνπο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνλ
Πίνακα Α3, Παπάπηημα Α, κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πδάησλ πνπ
δέρνληαη απνξξίςεηο απφ ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ ζχκθσλα κε ηηο
πξφλνηεο ηνπ Άξζξν 15 ηεο Οδεγίαο 91/271/EOK γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ
ιπκάησλ. ε πεξίπησζε ππεξβάζεσλ ησλ ζρεηηθψλ νξίσλ πνπ αλαγξάθνληαη λα
εηδνπνηείηαη άκεζα ν Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο.
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Β3.2.7 ηελ πεξίπησζε απφξξηςεο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζην θξάγκα Πνιεκηδηψλ, ν
Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο έρεη ηελ επζχλε παξαθνινχζεζεο ησλ πνηνηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λεξνχ ηνπ θξάγκαηνο σο πξνο ηηο ηελ ζπρλφηεηα θαη ηηο
παξακέηξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίνακα Α4, Παπάπηημα Α.
Β3.2.8 ε πεξίπησζε απφξξηςεο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζηε ζάιαζζα, ν Φνξέαο
Δθκεηάιιεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιάζζησλ Δξεπλψλ, έρεη
ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λεξνχ ηεο
ζάιαζζαο, σο πξνο ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά: Νηηξηθά, Νηηξψδε, Ακκσληαθφ Άδσην θαη
Φσζθνξηθά, ζην ζεκείν απφξξηςεο δχν θνξέο ην ρξφλν, πξηλ θαη κεηά ηελ πεξίνδν
απφξξηςεο.
Β3.2.9 Να δηεμαρζνχλ ρεκηθέο αλαιχζεηο ζε δείγκαηα επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ 2 θνξέο
εληφο ελφο έηνπο, σο πξνο ηηο 33 νπζίεο πξνηεξαηφηεηαο νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζηεί
ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
Οδεγίαο 2008/105/ΔΚ γηα ηα Πξφηππα Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο (ΠΠΠ). χκθσλα κε
ηα απνηειέζκαηα λα ππνβιεζεί πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
απφξξηςεο ζηε ζάιαζζα θαη ζην Φξάγκα Πνιεκηδηψλ, γηα έγθξηζε ζην Γηεπζπληή ηνπ
Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο εληφο 1 έηοςρ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο
Άδεηαο. ηε ζπλέρεηα ζα επηζπλάπηεηαη σο Παπάπηημα η απνηειψληαο
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο Άδεηαο.

ΟΡΟ B4

ΣΗΡΗΗ ΑΡΥΔΙΟΤ

Β4.1 Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί αξρείν ηνπιάρηζηνλ γηα ηα αθφινπζα
ζηνηρεία, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ Δπηζεσξεηψλ ηνπ Σκήκαηνο
Πεξηβάιινληνο:
i. Πιήξσο ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο Πίνακερ Α5.1 και Α5.2, Παπάπηημα Α, κε ηα
απνηειέζκαηα ησλ ρεκηθψλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ αλαιχζεσλ ησλ επεμεξγαζκέλσλ
ιπκάησλ πνπ δηαηίζεληαη γηα άξδεπζε ή απνξξίπηνληαη ζην θξάγκα Πνιεκηδηψλ γηα
ηηο παξακέηξνπο θαη ζχκθσλα κε ηε ζπρλφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο Πίλαθεο Α1
θαη Α2, Παξάξηεκα Α ζχκθσλα κε ηνπο όποςρ Β3.2.1 θαη Β3.2.2 αληίζηνηρα.
ii. πλνπηηθή πεξηγξαθή ηπρφλ παξεθθιίζεσλ απφ νπνηνδήπνηε φξν ηεο Άδεηαο
Απφξξηςεο Απνβιήησλ θαη κέηξα πνπ ιήθζεθαλ γηα πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο
φξνπο.
iii. Πεξηγξαθή ηπρφλ παξαπφλσλ γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ.
iv. Πνζφηεηεο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ δηαηέζεθαλ γηα άξδεπζε θαη ρψξνο
δηάζεζήο ηνπο, Πίνακαρ Γ1, Παπάπηημα Γ.
v. Σηο πνζφηεηεο ησλ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, πνπ απέξξηςε ζηε
ζάιαζζα θαη ζην θξάγκα Πνιεκηδηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εκεξνκεληψλ,
Πίνακαρ Γ2, Παπάπηημα Γ.
vi. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ εδάθνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε
ηνλ όπο Β3.2.5.
Τμήμα Αναπηύξεωρ Υδάηων
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vii. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ησλ πδξνγεσηξήζεσλ θαη ησλ ππνγείσλ λεξψλ
ζηηο αξδεπφκελεο πεξηνρέο ζχκθσλα κε ηνλ όπο Β3.2.6.
viii. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λεξνχ ηνπ
θξάγκαηνο Πνιεκηδηψλ θαζψο θαη ηεο ζάιαζζαο, ζχκθσλα κε ηνπο όποςρ Β3.2.7
και Β3.2.8 αληίζηνηρα.
ix. Πξφγξακκα ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ δεμακελψλ απνζήθεπζεο ησλ ηξηηνβάζκηα
επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ θαη ηνπ δηθηχνπ δηάζεζήο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ.
x. Σα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηηο ζπλνιηθέο εθιχζεηο ξχπσλ ζηα λεξά θαη ην έδαθνο θαη
ηηο κεηαθνξέο απνβιήησλ εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηηο
πξφλνηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ 166/2006 γηα ηε ζχζηαζε Δπξσπατθνχ
Μεηξψνπ Έθιπζεο θαη Μεηαθνξάο Ρχπσλ, E-PRTR.

ΟΡΟ B5

ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ

Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο ζα πξέπεη γηα ην πξνεγνχκελν έηνο λα ππνβάιεη ζην Γηεπζπληή ηνπ
Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, κέρξη ηελ 31ε Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, Δηήζηα Έθζεζε ε νπνία
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία ηα νπνία δηαηεξνχληαη ζε κεηξψα, πεξηερφκελα
Παπαπηήμαηορ Β.

ΟΡΟ B6
Β6.1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΡΜΟΓΙΑ ΑΡΥΗ

Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ακέζσο ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο
ηειεθσληθψο ή θαη κε ηειενκνηφηππν γηα ηελ επέιεπζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα πην θάησ:

Β6.1.1 Οπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε απφξξηςε απνβιήησλ.
Β6.1.2 πκβάλ κε δπλεηηθή πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ ή ππφγεησλ λεξψλ
ή πεξηβαιινληηθή απεηιή ηνπ εδάθνπο.
Β6.1.3 Γπζιεηηνπξγία ή αζηνρία ηνπ εμνπιηζκνχ.
Β6.2

Ζ πην πάλσ εηδνπνίεζε ζα πξέπεη κεηαμχ άιισλ απαξαίηεηα λα πεξηιακβάλεη:

Β6.2.1 Σελ εκέξα θαη ηελ ψξα ηνπ ζπκβάληνο.
Β6.2.2 Σα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςεο ηνπ ζπκβάληνο.
Β6.2.3 Λεπηνκέξεηεο ησλ ζπλζεθψλ νη νπνίεο πξνθάιεζαλ ην ζπκβάλ θαη φιεο ηηο ελέξγεηεο
πνπ έγηλαλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ησλ
απνβιήησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ.
Β6.2.4 ε πεξίπησζε ππεξβάζεσλ ησλ ζρεηηθψλ νξίσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα Α3,
Παξάξηεκα Α, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πδξνγεσηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Όξν
Β3.2.6.
Β6.3

πλνπηηθή αλαθνξά ηεο έθζεζεο γηα ζπκβάλ φπσο πην πάλσ ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεηαη ζηελ εηήζηα Έθζεζε, όπορ Β5, πνπ ππνβάιιεηαη ζην Σκήκα
Πεξηβάιινληνο.

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΔΧΡΓΗΑ,
ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
Τμήμα Αναπηύξεωρ Υδάηων
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Τμήμα Αναπηύξεωρ Υδάηων

Σελίδα 12 από 25

Τμήμα Πεπιβάλλονηορ

Απ. Άδειαρ Απόππιψηρ Αποβλήηων: 69 /2012

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α – ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
Πίλαθαο Α1 : Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ θαη ζπρλφηεηα ειέγρνπ

10 mg/l

ςσνόηηηα
παπακολούθηζηρ
4 θνξέο ην ρξφλν

Υεκηθά Απαηηνχκελν Ομπγφλν (COD)

70 mg/l

4 θνξέο ην ρξφλν

3

Αησξνχκελα ηεξεά (SS)

10 mg/l

4 θνξέο ην ρξφλν

4

Οιηθφ Άδσην (TN)

15 mg/l

α/α
1

Βηνρεκηθά Απαηηνχκελν Ομπγφλν (BOD5)

2

1

(1)

4 θνξέο ην ρξφλν

(1)

5

Οιηθφο Φσζθφξνο (TP)

10 mg/ l

6

Λίπε θαη Έιαηα

5 mg/l

4 θνξέο ην ρξφλν
4 θνξέο ην ρξφλν

7

Δληεξηθά Κνινβαθηεξίδηα

5 Δ.Coli / 100ml

4 θνξέο ην ρξφλν

8

Απγά Δληεξηθψλ Παξαζίησλ

Σίπνηε

Κάζε 3 κήλεο

9

pH

6.5-8,5

4 θνξέο ην ρξφλν

10

Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα

2500 κS/cm

11

Υισξηνχρα (Cl)

300 mg/l

4 θνξέο ην ρξφλν
4 θνξέο ην ρξφλν

12

Βφξην (Β)

1 mg/l

(1)

4 θνξέο ην ρξφλν

13

Κάδκην (Cd)

0,01 mg/l

2 θνξέο ην ρξφλν

14

Μφιπβδνο (Pb)

0,15 mg/l

2 θνξέο ην ρξφλν

15

Τδξάξγπξνο (Hg)

0,005mg/l

2 θνξέο ην ρξφλν

16

Φεπδάξγπξνο (Zn)

1 mg/l

17

Υαιθφο (Cu)

0,1 mg/l

2 θνξέο ην ρξφλν

18

Νηθέιην (Ni)

0,2 mg/l

2 θνξέο ην ρξφλν

19

Υξψκην (Cr)

0,1 mg/l

2 θνξέο ην ρξφλν

20

Έιεγρνο Σνμηθφηεηαο

(2)

21
(1)

Ανώηαηα όπια

Υαπακηηπιζηικά

Τπνιεηκκαηηθφ Υιψξην

1 mg/l

(1)

2 θνξέο ην ρξφλν

1 θνξά ην ρξφλν
(1) (3)

4 θνξέο ην ρξφλν

ηελ πεξίπησζε πνπ o Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο πξνηίζεηαη λα απνξξίςεη:

α) ζηε ζάιαζζα, ζα πξέπεη:
- Σν αλψηαην φξην ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ σο πξνο ηελ παξάκεηξν ππνιεηκκαηηθφ ριψξην λα
κελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 0,5 mg/l θαη σο πξνο ηελ παξάκεηξν ςεπδάξγπξν λα κελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή
0,1mg/l.
- Ζ εκεξήζηα πνζφηεηα, ηνπ νιηθνχ αδψηνπ θαη ηνπ νιηθνχ θσζθφξνπ, πνπ επηηξέπεηαη λα
απνξξίπηεηαη ζηελ ζάιαζζα, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 400 kg θαη ηα 80 kg αληίζηνηρα.
- Καηά ηελ πεξίνδν ηεο απφξξηςεο ζηε ζάιαζζα λα δηεμάγεηαη παξαθνινχζεζε ηεο ζπγθέληξσζεο
ησλ παξακέηξσλ νιηθνχ αδψηνπ (TN) θαη νιηθνχ θσζθφξνπ (TP) θάζε 15 κέξεο, λα θαηαγξάθνληαη νη
αληίζηνηρεο πνζφηεηεο πνπ απνξξίπηνληαη ζε Kg Οιηθνχ αδψηνπ (TN) θαη Οιηθνχ Φσζθφξνπ (TP) θαη
λα ππνβάιινληαη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο.
1

Η μέθοδος ανάλσζης ηοσ BOD5 να γίνεηαι με παρεμποδιζηή νιηροποίηζης
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β) ζην θξάγκα Πνιεκηδηψλ:
- ζα πξέπεη ην αλψηαην φξην ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ σο πξνο ηηο παξακέηξνπο Οιηθφ Άδσην
(TN), Οιηθφ Φψζθνξν (TP) θαη Βφξην λα κελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 10 mg/l, 1 mg/l θαη 0,75mg/l
αληίζηνηρα θαη επηπιένλ λα ηεξνχληαη ηα αλψηαηα φξηα ησλ παξακέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ
Πίνακα Α2, Παπάπηημα Α .
(2)

Σα κέγηζηα επηηξεπηά φξηα ηνμηθφηεηαο είλαη ηα αθφινπζα:
-

Σν δείγκα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηα αθφινπζα φξηα νμείαο ηνμηθφηεηαο:
Microtox TU50<1 TU20<1.5, ή Daphnia TU<1, Algae TU50<1.

-

Σν δείγκα δελ πξέπεη λα είλαη ζεηηθφ ζηελ απεπζείαο ή κεηά απφ ελεξγνπνίεζε κε S9 δνθηκή Mutatox.

(3)

ην θαηψηαην φξην ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, σο πξνο ηελ παξάκεηξν ππνιεηκκαηηθφ ριψξην είλαη 0,5 mg/l έηζη

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνιχκαλζε.
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Πίλαθαο Α2 : Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ γηα απφξξηςε ζην θξάγκα
Πνιεκηδηψλ
α/α
1
2



Βηνρεκηθά Απαηηνχκελν
Ομπγφλν (BOD5)2:
Υεκηθά Απαηηνχκελν
Ομπγφλν (COD):

Ανώηαηα όπια

ςσνόηηηα παπακολούθηζηρ

10 mg/l

Κάζε 15 κέξεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

70 mg/l

Κάζε 15 κέξεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

3

Αησξνχκελα ηεξεά (SS):

10 mg/l

Κάζε 15 κέξεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

4

Λίπε θαη Έιαηα:

5 mg/l

Κάζε 15 κέξεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

5

Δληεξηθά Κνινβαθηεξίδηα:

5 Δ.Coli / 100ml

Κάζε 15 κέξεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

6

Απγά Δληεξηθψλ Παξαζίησλ:

Σίπνηε

Κάζε 15 κέξεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

7

pH:

6.5-8,5

Κάζε 15 κέξεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

8

Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα:

2000 κS/cm

Κάζε 15 κέξεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

9

Έιεγρνο Σνμηθφηεηαο:

*

4 θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

10

Τπνιεηκκαηηθφ ριψξην

1 mg/l

Κάζε 15 κέξεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

11

Βφξην (Β):

0,75 mg/l

1 θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

12

Αξζεληθφ (As):

0,1 mg/l

1 θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

13

Οιηθφ Άδσην (TN):

10

Κάζε 15 κέξεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

14

Οιηθφο Φσζθφξνο (TP):

1

Κάζε 15 κέξεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

15

Κάδκην (Cd):

0,01 mg/l

1 θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

16

Μφιπβδνο (Pb):

0,15 mg/l

1 θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

17

Τδξάξγπξνο (Hg):

0,005mg/l

1 θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

18

Φεπδάξγπξνο (Zn):

1 mg/l

1 θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

19

Υαιθφο (Cu):

0,1 mg/l

1 θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

20

Νηθέιην (Ni):

0,2 mg/l

1 θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

21

Υξψκην (Cr):

0,1 mg/l

1 θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

22

Αινπκίλην (Al):

5 mg/l

1 θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

23

Βεξχιιην (Be):

0,1 mg/l

1 θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

24

Κνβάιηην(Co):

0,05 mg/l

1 θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

25

ίδεξνο (Fe):

5 mg/l

1 θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

26

Λίζην (Li):

2,5 mg/l

1 θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

27

Μαγγάλην (Mn):

0,2 mg/l

1 θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

28

Μνιπβδαίλην (Mo):

0,01 mg/

1 θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

29

ειήλην(Se):

0,02 mg/

1 θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

30

Βαλάδην(V):

0,1 mg/l

1 θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο

Τα μέγιζηα επιηπεπηά όπια ηοξικόηηηαρ είναι ηα ακόλοςθα:
Το 75% ηων δειγμάηων ππέπει να ζςνάδει με ηα ακόλοςθα όπια οξείαρ ηοξικόηηηαρ:
Microtox TU50<1 TU20<1.5, ή Daphnia TU<1, Algae TU50<1.
-

2

Υαπακηηπιζηικά

Το δείγμα δεν ππέπει να είναι θεηικό ζηην απεςθείαρ ή μεηά από ενεπγοποίηζη με S9 δοκιμή Mutatox.

Η μέθοδος ανάλσζης ηοσ BOD5 να γίνεηαι με παρεμποδιζηή νιηροποίηζης
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Πίλαθαο Α3: Παξαθνινχζεζε λεξψλ πδξνγεσηξήζεσλ ζηηο αξδεπφκελεο πεξηνρέο

α/α

Υαπακηηπιζηικά

ςσνόηηηα
παπακολούθηζηρ

Ανώηαηα Όπια
0,1 κg/l

1

Γξαζηηθέο νπζίεο θπηνθαξκάθσλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη αληίζηνηρνη
κεηαβνιίηεο, πξντφληα απνηθνδφκεζεο θαη αληηδξάζεσλ) (1)

2

Νηηξηθά (NO3)

3

Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα

4

Υισξηνχρα (Cl)

5

Θεηηθά (SO4)

0,5 κg/l
(ζπλνιηθφ)(2)

50 mg/l
2500 κS/cm

250 mg/l

250 mg/l
Μία θνξά ην έηνο
ηελ πεξίνδν
επηεκβξίνπΟθησβξίνπ

6

Σξηρισξναηζπιέλην

7

Σεηξαρισξναηζπιέλην

0,002 mg/l

8

Αξζεληθφ (As):

0,01 mg/l

9

Κάδκην (Cd)

0,005 mg/l

10

Μφιπβδνο (Pb)

0,01 mg/l

11

Τδξάξγπξνο (Hg)

0,001 mg/l

12

Ακκψληo (ΝΖ4)

0,005 mg/l

0,5 mg/l

(1)

Χο «θπηνθάξκαθα», λννχληαη ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο νδεγίαο 91/414/ΔΟΚ θαη ηα βηνθηφλα
ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο νδεγίαο 98/8/ΔΚ.
(2)

Ως «ζπλνιηθφ», λνείηαη ην άζξνηζκα φισλ ησλ επηκέξνπο θπηνθαξκάθσλ πνπ αληρλεχνληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη πνζνηηθά θαηά ηε
δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ κεηαβνιηζκνχ, πξντφλησλ απνδφκεζεο.
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Τμήμα Πεπιβάλλονηορ

Απ. Άδειαρ Απόππιψηρ Αποβλήηων: 69/2012

Πίλαθαο Α4 : Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ηνπ θξάγκαηνο Πνιεκηδηψλ
α/α

Υαπακηηπιζηικά

ςσνόηηηα παπακολούθηζηρ

1

Βηνρεκηθά Απαηηνχκελν
Ομπγφλν (BOD5)

2

Υεκηθά Απαηηνχκελν Ομπγφλν Πξίλ ηελ απφξξηςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο θαη κεηά ηελ
(COD)
απφξξηςε

3

Γηαιπκέλν νμπγφλν

Πξίλ ηελ απφξξηςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο θαη κεηά ηελ
απφξξηςε

4

Δληεξηθά Κνινβαθηεξίδηα

Πξίλ ηελ απφξξηςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο θαη κεηά ηελ
απφξξηςε

5

Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα

Πξίλ ηελ απφξξηςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο θαη κεηά ηελ
απφξξηςε

Πξίλ ηελ απφξξηςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο θαη κεηά ηελ
απφξξηςε

6

Οιηθφ Άδσην (TN)

Πξίλ ηελ απφξξηςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο θαη κεηά ηελ
απφξξηςε

7

Οιηθφο Φσζθφξνο (TP)

Πξίλ ηελ απφξξηςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο θαη κεηά ηελ
απφξξηςε

8

Νηηξηθά (ΝΟ3-)

Πξίλ ηελ απφξξηςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο θαη κεηά ηελ
απφξξηςε

9

10

Νηηξψδε (NO2-)

Πξίλ ηελ απφξξηςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο θαη κεηά ηελ
απφξξηςε

Φσζθνξηθά (PO43-)

Πξίλ ηελ απφξξηςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο θαη κεηά ηελ
απφξξηςε
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Τμήμα Πεπιβάλλονηορ

Απ. Άδειαρ Απόππιψηρ Αποβλήηων: 69/2012

Πίλαθαο A5.1: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλαιχζεσλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, φξνο B4.1 (i)
Παπάμετπορ
/
Ημεπομηνία

pH

Ηλεκτπική
Αγωγιμ.
μS/cm

Υπολειμ.
σλώπιο
mg/l

BOD5

COD

SS

TN

TP

Zn

Cu

Pb

Cd

Hg

Cr

Ni

Β

Φλωπιούσ
α

Λίπη
και
Έλαια

E. Coli

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

e.coli /
100mg

Ιαν.

Φεβπ.

Μάπτ.

Αππ.

Μάιορ

Ιούν.

Ιούλ.

Αύγ.

Σεπτ.

Οκτ.

Νοέμβ.

Γεκ.

Τμήμα Αναπηύξεωρ Υδάηων
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Αςγά
εντεπικών
παπασίτων

Τοξικότητα

Τμήμα Πεπιβάλλονηορ

Απ. Άδειαρ Απόππιψηρ Αποβλήηων: 69/2012

Πίλαθαο A5.2: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλαιχζεσλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ απνξξίπηνληαη ζην θξάγκα
Πνιεκηδηψλ, φξνο Β4.1.(i)
Παπάμετπορ/
Ημεπoμηνία/

pH

Ηλεκτπ.
Αγωγιμ.
μS/cm

BOD5

COD

SS

TN

TP

Β

Λίπη και Έλαια

E. Coli

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

e.coli/ 100ml

Αςγά εντεπικών
παπασίτων

Ιαν.

Φεβπ.

Μάπ.

Αππ.

Μάιορ

Ιούν.

Ιούλ.

Αύγ.

Σεπτ.

Οκτ.

Νοέμ.

Γεκ.

Τμήμα Αναπηύξεωρ Υδάηων
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Υπολειμματικό
Φλώπιο
mg/l

Τοξικότητα

Τμήμα Πεπιβάλλονηορ
Παπάμετπορ/
Ημεπoμηνία

Απ. Άδειαρ Απόππιψηρ Αποβλήηων: 69/2012
As

Cd

Pb

Hg

Zn

Cu

Ni

Cr

Al

Be

Co

Fe

Li

Mn

Mo

Se

V

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Ιαν.

Φεβπ.

Μάπ.

Αππ.

Μάιορ

Ιούν.

Ιούλ.

Αύγ.

Σεπτ.

Οκτ.

Νοέμ.

Γεκ.
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Τμήμα Πεπιβάλλονηορ

Απ. Άδειαρ Απόππιψηρ Αποβλήηων: 69/2012

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β – ΔΣΗΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Πίλαθαο Β1: Γνκή εηήζηαο έθζεζεο
α/α Πεπιεσόμενα

Όποι

- Πνζφηεηεο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ δηαηέζεθαλ γηα άξδεπζε
θαη ρψξνο δηάζεζήο ηνπο (Αξδεπφκελεο θαιιηέξγεηεο, Αξ. ηεκαρίσλ,
Β4.1 (iv)
ζηνηρεία ηδηνθηήηε).
1

- Πνζφηεηεο ησλ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, πνπ απέξξηςε
ζην θξάγκα Πνιεκηδηψλ θαη ζηε ζάιαζζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Β4.1 (v)
εκεξνκεληψλ.
- Πιήξσο ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο Πίνακερ Α5.1 θαη Α5.2, Παπάπηημα
Α, κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ρεκηθψλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ αλαιχζεσλ
ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ δηαηίζεληαη γηα άξδεπζε ή
Β4.1 (i)
απνξξίπηνληαη ζην Φξάγκα Πνιεκηδηψλ, γηα ηηο παξακέηξνπο θαη
ζχκθσλα κε ηε ζπρλφηεηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Πίλαθεο Α1 θαη Α2,
Παξάξηεκα Α, αληίζηνηρα.

2

- Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ εδάθνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.
- Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ησλ πδξνγεσηξήζεσλ θαη ησλ
ππνγείσλ λεξψλ ζηηο αξδεπφκελεο πεξηνρέο.

Β4.1 (vi)
Β4.1 (vii)

- Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ηνπ λεξνχ ηνπ θξάγκαηνο
Πνιεκηδηψλ θαζψο θαη ηεο ζάιαζζαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ Β4.1 (viii)
θαη κεηά ηελ πεξίνδν απφξξηςεο.
3

- Πξφγξακκα ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ δεμακελψλ απνζήθεπζεο
ησλ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ θαη ηνπ δηθηχνπ δηάζεζήο
ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ.

4

- πλνπηηθή πεξηγξαθή ηπρφλ παξεθθιίζεσλ απφ νπνηνδήπνηε φξν ηεο Β4.1 (ii)
Άδεηαο θαη κέηξα πνπ ιήθζεθαλ γηα πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο
φξνπο
Β4.1 (iii)
- Πεξηγξαθή ηπρφλ παξαπφλσλ γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ

5

-Σν έληππν E-PRTR πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Δ, θαηάιιεια
ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν, ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο γηα ππνβνιή ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηηο ζπλνιηθέο
εθιχζεηο ξχπσλ ζηα λεξά θαη ην έδαθνο θαη ηηο κεηαθνξέο απνβιήησλ
εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, ζχκθσλα ηηο πξφλνηεο ηνπ Β4.1 (x)
Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ 166/2006 γηα ηε ζχζηαζε Δπξσπατθνχ Μεηξψνπ
Έθιπζεο θαη Μεηαθνξάο Ρχπσλ.
πζηήλεηαη φπσο νη πην πάλσ
πιεξνθνξίεο ππνβιεζνχλ δηαδηθηπαθά, κέζσ ηεο ζρεηηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ
Μεηξψνπ
Έθιπζεο
θαη
Μεηαθνξάο
Ρχπσλ
ηεο
Κχπξνπ
(http://www.prtr.dli.mlsi.gov.cy).

Τμήμα Αναπηύξεωρ Υδάηων
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Τμήμα Πεπιβάλλονηορ

Απ. Άδειαρ Απόππιψηρ Αποβλήηων: 69/2012

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ – ΜΗΣΡΧΟ ΓΙΑΘΔΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ
ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΦΟΡΔΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ:………………………………………..

ΔΣΟ:…………..

Πίλαθαο Γ1: Γηάζεζε Δπεμεξγαζκέλσλ Αζηηθψλ Λπκάησλ γηα άξδεπζε
α/α

Ημεπομηνία
διάθεζηρ
επεξεπγαζμένυν
λςμάηυν

Όνομα
Ιδιοκηήηη/
σπήζηη
ηεμασίος

Σηλέθυνο
ιδιοκηήηη/
σπήζηη
ηεμασίος

Απιθμόρ
Φύλλος/
σεδίος

Απιθμόρ
Σεμασίος

Έκηαζη
ηεμασίος
(δεκάπια)

Ποζόηηηα πος
διαηέθηκε ζηο
ηεμάσιο
(m3)

Δίδορ
Καλλιέπγειαρ

Μέθοδορ
Γιάθεζηρ

Σοπογπαθική
θέζη ηεμασίος
(Γήμορ/
Κοινόηηηα)

Παπαηηπήζειρ
(κλιμαηολογικέρ,
εδαθολογικέρ,
κ.α.)

ΣΥΝΟΛΟ

Ζκεξνκελία: ………………

Τπνγξαθή ( ππεχζπλνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ

ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο):

……………………………………………

ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΦΟΡΔΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ:………………………………………..

Τμήμα Αναπηύξεωρ Υδάηων
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ΔΣΟ:…………..

Τμήμα Πεπιβάλλονηορ

Απ. Άδειαρ Απόππιψηρ Αποβλήηων: 69/2012

Πίλαθαο Γ2: Απφξξηςε Δπεμεξγαζκέλσλ Αζηηθψλ Λπκάησλ ζηε ζάιαζζα ή ζην Φξάγκα Πνιεκηδηψλ
α/α

Ημεπομηνία απόππιτηρ
επεξεπγαζμένυν
λςμάηυν

Υώπορ Απόππιτηρ
(θάλαζζα / Φπάγμα
Πολεμιδιών)

Ποζόηηηα πος
αποππίθθηκε ζηη
θάλαζζα ή ζηο Φπάγμα
Πολεμιδιών (m3)

TN (Kg) πος αποππίθθηκαν

TP (Kg) πος αποππίθθηκαν

Παπαηηπήζειρ
(κλιμαηολογικέρ,
εδαθολογικέρ, κ.α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ζκεξνκελία: ………………

Τμήμα Αναπηύξεωρ Υδάηων

Τπνγξαθή ( ππεχζπλνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ

ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο):
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……………………………………………

Τμήμα Πεπιβάλλονηορ

Απ. Άδειαρ Απόππιψηρ Αποβλήηων: 69/2012

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ/ΚΣΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ - ΣΔΜΑΥΙΑ ΑΡΓΔΤΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΧΝ
ΛΤΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΑΣΙΚΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧΝ ΛΔΜΔΟΤ - ΑΜΑΘΟΤΝΣΑ

Τμήμα Αναπηύξεωρ Υδάηων
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Απ. Άδειαρ Απόππιψηρ Αποβλήηων: 69/2012

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ
ΔΝΣΤΠΟ E-PRTR

Τμήμα Αναπηύξεωρ Υδάηων

ειίδα 25 απφ 25

