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Σχετ.: To υπ΄ αρ. 16006/6815/26-2-2019 
έγγραφο του Τμ. Συλλογικών Οργάνων της 
ΠΙΝ 
 
Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 
Έργου ή δραστηριότητας 
 
ΠΡΟΣ:1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου 
               Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου 
               Δνση Περιβάλλοντος & Χωρικού  
               Σχεδιασμού Ιονίου 
               Αλυκές Ποταμού – 49100 Κέρκυρα 
            2.Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
               Δ/νση Διοίκησης 
               Τμήμα Συλλογικών Οργάνων 
               Ενταύθα 
KOIN: 1.Γραφείο Περιφερειάρχη 
           2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  
               ΠΕ Κέρκυρας 
           3. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου 
           4. Γραφείο Γεν. Δντη Υποδομών &   
              Μεταφορών Π.Ι.Ν. 
 
ΕΔ:    Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

 

1. Τίτλος Έργου ή Δραστηριότητας  
Λειτουργική ενοποίηση δύο όμορων ξενοδοχείων σε ένα ενιαίο τουριστικό συγκρότημα συνολικής 
δυναμικότητας 407 κλινών με διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΕΤΡΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΑΡΚΟ AQUALAND RESORT» 
 

 

2. Θεσμικό πλαίσιο που διέπει το πεδίο γνωμοδότησης της υπηρεσίας μας  
Α/Α Στοιχείο θεσμικού πλαισίου 

(ΦΕΚ) 
Τίτλος στοιχείου θεσμικού πλαισίου  

1.  Απόφαση Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
276433/2017 (ΦΕΚ 4083/τ. 
Β’/23-11-2017) 

«Έγκριση της 181-17/16.09.2017 (ορθή επανάληψη) 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, με 
την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 

 

2.  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 

3.  ΠΔ/2012  (ΦΕΚ τΑΑΠΠ' 229) “Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και 
καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και 
ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που 
περιλαμβάνονται σε αυτόν” 

 

4.  ΠΔ 148/09 (ΦΕΚ 190 Α/29-9-
2009) 

Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την απο-
κατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Eναρμόνιση με την 
οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει 

 

5.  Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209) 
 

«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
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περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6.  Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α' 24) “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – 
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

7.  Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α'160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος»  
8.  ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ Β’ 45)  «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου 

ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου 
κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α της 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 
4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 
λεπτομέρειας». 
 

 

9.  KYA 145116/11 (ΦΕΚ 354 Β) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και 
άλλες διατάξεις» 

 

10. Κ.Υ.Α. 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 Β') «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»  
11. Υ.Α. οικ.170225/2014 (ΦΕΚ Β' 

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

 

12. Υ.A.1958/2012 (ΦΕΚ Β' 21) 
 

«Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 
1παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Α’209)”, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει». 

 

    
3. Επιτόπια αναγνώριση περιοχής έργου ή δραστηριότητας  
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης έλαβε χώρα αυτοψία στην 
περιοχή του έργου ή δραστηριότητας 

ΝΑΙ 冈  

 ΟΧΙ [ ]  
4. Στοιχεία Γνωμοδότησης  
 
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας και κατόπιν του υπ΄αρ. 16006/6815/26-2-2019 
εγγράφου του τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η γνωμοδότησή μας επί 
του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής: 
 
Εντοπίστηκαν οι παρακάτω ελλείψεις  σε σχέση με το παράρτημα 2 της (11) σχετική ΚΥΑ: 

1. Δεν αναφέρονται στη ΜΠΕ οι συντεταγμένες τόσο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 
1987 (ΕΓΣΑ87) όσο και στο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα 1984 (WGS 84). Στο 
προσκομισθέν τοπογραφικό διάγραμμα δεν περιλαμβάνεται η έκταση η οποία θα χρησιμοποιηθεί 
για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων 

2. Δεν υπάρχει μη-τεχνική περίληψη, η οποία πρέπει να αποτελεί αυτοτελές τμήμα και ξεχωριστό 
τεύχος της ΜΠΕ, στο οποίο θα συνοψίζεται το περιεχόμενο της μελέτης, σε κατά το δυνατόν μη-
τεχνική γλώσσα ώστε να είναι κατανοητή στο ευρύ κοινό, όπου θα περιγραφόταν  με συνοπτικό 
τρόπο και χωρίς εξειδικευμένους τεχνικούς όρους τα παρακάτω: 
 Το υπό μελέτη έργο ή δραστηριότητα, περιλαμβανόμενης της γεωγραφικής θέσης και 
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διοικητικής υπαγωγής, καθώς και συνοπτικής περιγραφής βασικών στοιχείων του 
 Οι αποστάσεις του έργου/δραστηριότητας από όρια οικισμών και εγκεκριμένων 

πολεοδομικών σχεδίων, όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων 
περιοχών του ν. 3937/2011 (Α' 60), δάση και δασικές εκτάσεις, κύριες εγκαταστάσεις 
κοινωνικής υποδομής (π.χ. εγκαταστάσεις περίθαλψης, εκπαίδευσης, φροντίδας 
ηλικιωμένων) και κοινής ωφέλειας κ.ά. 

 Οι σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσει το 
έργο/δραστηριότητα, οι οποίες παρουσιάζονται επίσης και σε μορφή πινάκων, όπως αυτοί 
περιγράφονται στην ενότητα 9.14. 

 Τα μέτρα, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που προτείνονται για την ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό του έργου/δραστηριότητας και γενικότερα για 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

 Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου/δραστηριότητας, περιλαμβανόμενων των 
επιδράσεων στην τοπική και εθνική οικονομία. 

 Οι βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που εξετάσθηκαν και μια ένδειξη των κύριων λόγων που 
συνηγορούν υπέρ της επιλεγείσας λύσης, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις 

 Η μη-τεχνική περίληψη συνοδεύεται από κατάλληλο εποπτικό χάρτη (ενδεικτικά 
ορθοφωτοχάρτη μεγέθους A4 με ενδείξεις των κυριότερων στοιχείων της περιοχής, επί του 
οποίου σημειώνεται η θέση του έργου ή της δραστηριότητας). 

3. Στο κεφάλαιο 3 της ΜΠΕ (Συνοπτική Περιγραφή) δεν περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 
 Βασικά στοιχεία όπως μέγεθος, τεχνολογίες, συνολική ισχύς εξοπλισμού, δυναμικότητα, 

αριθμός απασχολουμένων, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, είδος και ποσότητες παραγόμενων 
προϊόντων. 

 Βασικά στοιχεία των φάσεων λειτουργίας  της δραστηριότητας. 
 Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών και ενέργειας. Επισημαίνεται ότι η αναφορά που 

γίνεται στη ΜΠΕ ημερήσιας ποσότητας υγρών αποβλήτων 90μ3 είναι σε αντίθεση με τα 
αναγραφόμενα στη μελέτη συστήματος βιολογικού καθαρισμού που έχει προσκομισθεί η 
οποία υπολογίζει την ημερήσια ποσότητα σε 126μ3 

4. Στο κεφάλαιο 4 της ΜΠΕ (Στόχος     και     σκοπιμότητα     υλοποίησης     του     έργου     ή     της 
δραστηριότητας - ευρύτερες συσχετίσεις) δεν περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

 Αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια τα οποία συνηγορούν στην
υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας. 

 Οφέλη που αναμένονται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. 
 Ιστορική εξέλιξη του έργου ή της δραστηριότητας 
 Ενέργειες που προηγήθηκαν του σχεδιασμού του έργου ή της δραστηριότητας (π.χ. 

προγενέστερες κατασκευές, προβλέψεις ή ρυθμίσεις ή σχετικές αποφάσεις για την 
υλοποίηση του έργου, ή Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων). 

 Οικονομικά στοιχεία του έργου ή της δραστηριότητας 
5. Στο κεφάλαιο 5 της ΜΠΕ (Συμβατότητα του έργου ή της δραστηριότητας με θεσμοθετημένες 

χωρικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις της περιοχής) δεν περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 
 Θέση του έργου ή της δραστηριότητας ως προς εκτάσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος της περιοχής – με απεικόνιση σε κατάλληλο χάρτη- όπως:  
o θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων. 
o Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του ν. 

3937/2011 (Α' 60) 
o Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις. 
o Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.ά. 
o Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

 Αναφορά του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης στην 
περιοχή του έργου/δραστηριότητας και τη συμβατότητα του με αυτό - με απεικόνιση σε
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κατάλληλο χάρτη- βάσει των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο και με 
ειδικότερη αναφορά τουλάχιστον στα εξής: 

o Προβλέψεις και κατευθύνσεις του Γενικού, των Ειδικών και του οικείου 
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. 

o Θεσμικό καθεστώς, σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια (ρυθμιστικό, γενικό 
πολεοδομικό, ρυμοτομικό, ZOE, ΣΧΟΑΠ, οριοθέτησης οικισμών ή άλλων σχεδίων 
καθορισμού χρήσεων γης και δόμησης). 

o Ειδικά σχέδια διαχείρισης (ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ, σχέδια διαχείρισης υδάτων κ.λπ.). 
o Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων όπως επιχειρηματικά πάρκα, οργανωμένοι 

υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, λατομικές ζώνες, 
περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης 
υδατοκαλλιεργειών κ.λπ. 

 
6. Στο κεφάλαιο 6 της ΜΠΕ (Αναλυτική περιγραφή σχεδιασμού του έργου ή της δραστηριότητας) 

δεν περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 
 Αναλυτική περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας, με αναφορά σε όλα τα κύρια 

τεχνικά και γεωμετρικά στοιχεία, βάσει του ωριμότερου σταδίου στο οποίο έφθασε ο 
σχεδιασμός του έργου/δραστηριότητας, το οποίο θα πρέπει πάντως να παρέχει τα αναγκαία 
στοιχεία ώστε να καθίσταται εφικτή η αντικειμενική εκτίμηση των περιβαλλοντικών του 
επιπτώσεων. 

 Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών/συνοδών εγκαταστάσεων 
και έργων/δραστηριοτήτων. 

 Τεχνική περιγραφή των κτιριακών έργων (π.χ. κτίρια, υπόγειες εγκαταστάσεις, υπόστεγα), 
με αναφορά στα κυριότερα στοιχεία τους, όπως: επιμέρους χρήση κάθε κτιριακής 
εγκατάστασης, στοιχεία κάλυψης και δόμησης αυτής, τρόπος διαμόρφωσης των 
ακάλυπτων/ανοικτών χώρων του γηπέδου/οικοπέδου. 

 Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών. 
 Χώροι στάθμευσης. 
 Τεχνική περιγραφή και σχετικό διάγραμμα μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
 Συνολική εκτίμηση της επιφάνειας του εδάφους που καταλαμβάνεται, καθώς και κατανομή 

της κατάληψης ανά επιμέρους έργο ή χρήση. 
 Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα επιμέρους εργασιών και σταδίων κατασκευής, 

περιλαμβανόμενων των ενδεχομένως απαιτούμενων καθαιρέσεων. 
 Αναγκαία υλικά κατασκευής (είδος, ποσότητες, τρόπος και τόπος προμήθειας). 
 Εκροές υγρών αποβλήτων με εκτίμηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, καθώς 

και αναλυτική περιγραφή των τρόπων διαχείρισης και διάθεσης σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις ανά είδος αποβλήτων. Επισημαίνεται ότι η αναφορά που γίνεται στη ΜΠΕ 
ημερήσιας ποσότητας υγρών αποβλήτων 90μ3 είναι σε αντίθεση με τα αναγραφόμενα στη 
μελέτη συστήματος βιολογικού καθαρισμού που έχει προσκομισθεί η οποία υπολογίζει την 
ημερήσια ποσότητα σε 126μ3 

 Πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά ή στερεά απόβλητα που θα παραχθούν (είδος, κωδικοί ΕΚΑ, 
ποσότητες, κατάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων, τρόπος 
διάθεσης και συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των εν λόγω διατάξεων). 

 Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας και της διαχείρισης του έργου ή της δραστηριότητας 
συνολικά ή κατά τμήματα, εφ’ όσον παρατηρούνται διαφοροποιήσεις. 

 Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού κατά τη λειτουργία του έργου, με εκτίμηση 
ποσοτήτων αιχμής και ετήσιας περιόδου. 

 Εκροές στερεών αποβλήτων με εκτίμηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, 
κατάταξη κατά ΕΚΑ, καθώς και αναλυτική περιγραφή των τρόπων διαχείρισης και 
διάθεσης (εργασίες R και D) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ανά είδος αποβλήτων. 

 Εκπομπές θορύβου και δονήσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, 
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ποσοτικοποιημένες ως προς την ένταση και την κατανομή συχνοτήτων, χρονικά 
κατανεμημένες σε αντιστοιχία με τις χρονικές περιόδους αναφοράς των σχετικών ορίων. 

 
7. Στο κεφάλαιο 8 της ΜΠΕ (Υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος) δεν καταγράφονται οι 

τεχνικές υποδομές στην περιοχή μελέτης, υφιστάμενες και προγραμματισμένες, περιλαμβάνοντας 
τουλάχιστον: 

 Υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών (οδικό και σιδηροδρομικό 
δίκτυο, λιμένες και καταφύγια σκαφών, αεροδρόμια και συνδυασμένες μεταφορές, μέσα 
μαζικής μεταφοράς, χώροι στάθμευσης ). 

 Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυο αποχέτευσης κ.ά.). 

 Δίκτυα ύδρευσης (όπου απαιτείται), μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και εγκαταστάσεις 
τηλεπικοινωνιών. 

 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 
 Υπάρχουσες πηγές ρύπανσης ή άλλες πιέσεις προς το περιβάλλον 
 Εκμετάλλευση φυσικών πόρων (ορυκτές πρώτες ύλες, δασικός πλούτος, υδάτινοι πόροι, 

γεωργική γη κ.λπ.) 
 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον - Ποιότητα αέρα 
 Διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης. 
 Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις 
 Αναφορά των κύριων πηγών εκπομπής περιβαλλοντικού θορύβου ή δονήσεων στην περιοχή 

μελέτης. 
 Εκτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος στην 

περιοχή μελέτης, με βάση είτε διαθέσιμα στοιχεία είτε μετρήσεις γύρω από τη θέση του 
έργου. 

 Παρουσίαση των προβλέψεων του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων του οικείου Υδατικού 
Διαμερίσματος οι οποίες αφορούν στην περιοχή μελέτης, καθώς και λοιπές κανονιστικές 
διατάξεις προστασίας του υδατικού δυναμικού της περιοχής. 

 Έλεγχος συμβατότητας του έργου ή της δραστηριότητας σε σχέση με τις προβλέψεις των 
σχεδίων διαχείρισης υδάτων και τις λοιπές προαναφερόμενες κανονιστικές διατάξεις. 

 Έλεγχος συμβατότητας του έργου ή της δραστηριότητας σε σχέση με τις προβλέψεις τυχόν 
εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. 

 Περιγραφή των υφισταμένων χρήσεων, θεσμοθετημένων και πραγματικών, των 
επιφανειακών υδατικών πόρων 

 Παρουσίαση διαθέσιμων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων στις κύριες ροές και στα 
ύδατα που επηρεάζονται από το έργο ή τη δραστηριότητα. 

 Διαθέσιμες διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης της ποιότητας και ποσότητας των 
επιφανειακών υδάτων 

 Περιγραφή των υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης με στοιχεία που 
αφορούν την έκταση και τα όρια της υδρολογικής και υδρογεωλογικής λεκάνης, τους 
συντελεστές εμπλουτισμού, το συνολικό όγκο υδατικών αποθεμάτων, τις αναμενόμενες 
στάθμες και τα σημεία εκφόρτισης του υπόγειου υδροφορέα 

 Περιγραφή των υφισταμένων χρήσεων, θεσμοθετημένων και πραγματικών, των υπόγειων 
υδατικών πόρων 

 Παρουσίαση διαθέσιμων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων στους κύριους υπόγειους 
υδροφορείς, καθώς και σε όσους επηρεάζονται από το έργο ή τη δραστηριότητα 

 Διαθέσιμες διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης της ποιότητας και ποσότητας των 
υπόγειων υδάτων. 

 
8. Δεν έχει προσκομιστεί μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής για την επαναχρησιμοποίηση των 

υγρών αποβλήτων 
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9. Από την  υδρογεωλογική μελέτη που προσκομίστηκε, δεν τεκμαίρεται η διασφάλιση της 
αποφυγής της διείσδυσης υγρών αποβλήτων σε υπόγειους υδροφορείς τα ύδατα των οποίων 
χρησιμοποιούνται για απόληψη πόσιμου νερού.  

10. Δεν αναφέρονται στη ΜΠΕ οι δύο γεωτρήσεις που εντοπίστηκαν κατά την αυτοψία. Δεν έχουν 
προσκομιστεί οι σχετικές άδεις χρήσης ύδατος. Επιπλέον δεν προκύπτει ότι έχει ληφθεί υπόψη η 
ύπαρξη τους από τη ΜΠΕ και ειδικότερα το γεγονός ότι οι εν λόγω γεωτρήσεις παρά το ότι είναι σε 
κοντινή απόσταση από το προτεινόμενο ντρενάζ 

11. Η θέση του ντρενάζ που μας υποδείχθηκε κατά την αυτοψία δεν συμπίπτει με αυτή στα 
προσκομισθέντα διαγράμματα 

 
 
 

   
  

 
                     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 
 

      
    Τρύφωνας Δημήτριος                                                         
      Πολ. Μηχ/κός ΠΕ/Α΄ 

 
 
 

5. Συμπέρασμα της γνωμοδότησης  

Α.ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

□ 

Β.ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ –ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

□ 

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

□ 

Δ.ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ  ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

冈 

 


