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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ  5

«Γνωμοδότηση επί  της  μελέτης  περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων για  την κατασκευή
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο
αγρόκτημα του Αγ.  Λουκά και κατασκευή
εξωτερικών  αποχετευτικών  δικτύων  οικι-
σμών Σταυροδρομίου, Εσωβάλτων, ακρο-
λίμνης,  Αγ.  Λουκά  και  σύνδεση  τους  με
την Ε.Ε.Λ. – Επικαιροποίηση – Τροποποί-
ηση (Φορέας Υλοποίησης ΔΕΥΑ Πέλλας).»

Αριθμ. Συνεδρίασης 8η/28-06-2021
Αριθμ. Απόφασης:  47 / 2021
      
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 28 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθαν
σε  τακτική  συνεδρίαση  με  τηλεδιάσκεψη τα  μέλη  της  Επιτροπής  Ανάπτυξης,
Καινοτομίας  και  Αγροτικής  Οικονομίας  της  Π.Κ.Μ.,  κατόπιν  της  με  αρ.  πρ.  οικ.
383326(495)/24-06-2021  έγγραφης  πρόσκλησης  του  Προέδρου  της,
Αντιπεριφερειάρχη  Ανάπτυξης  &  Περιβάλλοντος  της  Π.Κ.Μ.,  κ.  Κωνσταντίνου
Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 24-06-2021 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις  του  άρθρου  164  του  Ν.3852/2010,  όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει  σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020  Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ. Α).
Από  τα  δεκατέσσερα  (14)  μέλη  της  Επιτροπής   Ανάπτυξης,  Καινοτομίας  και
Αγροτικής  Οικονομίας  παραβρέθηκαν  δέκα  τρία  (13)  τακτικά  μέλη  και  ένα  (1)
αναπληρωματικό :  

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος    1. Γιαννούλης Χρήστος-Τακτικό μέλος
2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος              

3.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος           
4. Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος      

5. Μαλλιαρας Αθανάσιος-Τακτικό μέλος   

6. Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος            

7. Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος        
   8.   Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος        
   9.    Αγγελίδης  Θεόδωρος-Τακτικό μέλος

10.  Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος

11.  Τεκτερίδης Γαβριήλ-Τακτικό μέλος
12.  Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό μέλος
13.Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος

  14 . Θωμά Δήμητρα-Αναπληρωματικό μέλος
             Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ανέφερε ότι η συνεδρίαση

της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας  πραγματοποιείται
«με  τηλεδιάσκεψη»,  όπως  ορίζεται  στην  παρ.  1  του  άρθρου  10  της   Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει  «Κατά το διάστημα
λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των
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αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί
να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67
και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με
κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης
των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών». 

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της
μελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  για  την  κατασκευή  εγκατάστασης
επεξεργασίας  λυμάτων  στο  αγρόκτημα  του  Αγ.  Λουκά  και  κατασκευή
εξωτερικών  αποχετευτικών  δικτύων  οικισμών  Σταυροδρομίου,  Εσωβάλτων,
ακρολίμνης,  Αγ.  Λουκά και σύνδεση τους με την Ε.Ε.Λ. – Επικαιροποίηση –
Τροποποίηση  (Φορέας  Υλοποίησης  ΔΕΥΑ Πέλλας)»  και  έδωσε το  λόγο  στον
Περιφερειακό Σύμβουλο, κ. Ζέρζη Πέτρο, ο οποίος  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την
αρ. πρωτ. οικ. 366543(1048)/16-06-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της Π. E. Πέλλας,  η οποία έχει ως εξής:
“ 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ Α/Α  ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1. Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α΄91) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.,
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
3. Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων
και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
4.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».
5. Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
6.Κ.Υ.Α. Η.Π. 37338/1807/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β΄1495), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την
Κ.Υ.Α. Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ Β΄415) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση
της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, “Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών”, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας
Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ» και «Τροποποίηση και  συμπλήρω-
ση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης …».
7.  Υ.Α.  37674/2016  (ΦΕΚ  Β΄2471).  «Τροποποίηση  και  κωδικοποίηση  της  υπουργικής  απόφασης
1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και  υποκατη-
γορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή
έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
8.  Κ.Υ.Α.  1649/45/2014 (ΦΕΚ Β΄45)  «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και  τρόπουενη-
μέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την πε-
ριβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθ. 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. Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β΄192), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 19661/1982/1999 (ΦΕΚ
Β΄1811). «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»
10. Ν. 1739/1987 (ΦΕΚ Α΄201) «Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις».
11.  Ν.  3199/2003 (ΦΕΚ Α΄280)  «Προστασία  και  διαχείριση των υδάτων-Εναρμόνιση με  την Οδηγία
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».
12. Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α΄54) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία
και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».
13. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010)  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρω-
μένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
14. Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ Α΄226), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 81320 και 77909 από 1-12-2016
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ Β΄4302).
«Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και  «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
15. Υπ’ αριθ. οικ._2482/2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.΄708)
«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κε-
ντρικής Μακεδονίας»
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16.  Υπ’  αριθ.  oικ.  570607(7712)/2019  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  (ΦΕΚ
Β΄3475) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιο-
δότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
17. Υπ’ αριθ. 602161(8148)/25-09-2019 απόφαση (ΦΕΚ 3745 Β) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων
και άλλων πράξεων ¨ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ¨».
18. Υπ΄αριθ. ΠΚΜ οικ. 677727(4188) από 30-10-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας
«Παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.»
19. Υπ. αριθ. ΠΚΜ οικ. 503741(3827)/10-10-2018 απόφαση Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Κ.Μ. «Τοπο-
θέτηση Προϊσταμένου στη Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Ε. Πέλλας της Π.Κ.Μ.».
20. Υπ’ αριθ. 301687(398)/24-5-2021 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Π.Κ.Μ. Ανακοί-
νωση - Πρόσκληση του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της ΠΚΜ.
3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης  έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου.
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α)  Η  παρούσα  μελέτη  υπεβλήθη  με  σκοπό  την  επικαιροποίηση  -  τροποποίηση  λόγω  λήξης  της
αριθμ.14554/5-12-    2008 απόφασης ΑΕΠΟ του ΓΓ  της ΠΚΜ  και  της  τροποποίηση της με αριθμ.
9545/23-11-2011 απόφαση ΑΕΠΟ του Γεν. Δ/ντη Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΑΔΜΘ,
για  την  υλοποίηση  του  έργου του  θέματος,  το  οποίο  αφορά  την  κατασκευή  δύο  υποέργων:  α)   την
κατασκευή  της ΕΕΛ στο αγροτεμάχιο 143 του  αγροκτήματος  Αγίου Λουκά Δ.Ε. Κρύας Βρύσης  και (β)
την κατασκευή των εξωτερικών αποχετευτικών δικτύων και αντλιοστασίων των οικισμών Σταυροδρομίου,
Εσωβάλτων, Ακρολίμνης και Αγίου Λουκά  και την σύνδεση τους με την ΕΕΛ, καθώς και των ιδιωτικών
συνδέσεων του οικισμού Εσωβάλτων της Δ.Ε. Κρύας Βρύσης.

     Το έργο σχεδιάστηκε για  πληθυσμιακό μέγεθος  3461 κατοίκων και με προοπτική 40ετίας με ισοδύ-
ναμο πληθυσμό 6230 κατοίκων, αποσκοπεί δε στην ολοκλήρωση των υποδομών αποχέτευσης και επε-
ξεργασίας λυμάτων της ΔΕ Κρύας Βρύσης. 

     Το γήπεδο της σχεδιαζόμενης  κοινής εγκατάστασης  ΕΕΛ βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή στα
νοτιοανατολικά του οικισμού Αγίου Λουκά, αποτελεί τμήμα εμβαδού 15 στρ του 143 αγροτεμαχίου  του
αγροκτήματος Αγίου Λουκά, συνολικής έκτασης 50,638 στρ. και απέχει  1400 μέτρα περίπου από τον οι-
κισμό Αγίου Λουκά  και 1100 μέτρα περίπου από τον οικισμό της Κρύας Βρύσης.

     Οι συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) των κορυφών του γηπέδου εγκατάστασης της ΕΕΛ είναι:

Χ Ψ

Α 357065,367 4507255,190

Β 357016,802 4507187,058

Γ 357165,714 4507084,405

Δ 357213,558 4507151,330
       Σύμφωνα με την Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ Β΄2471) το έργο κατατάσσεται στην 4η Ομάδα  (Συστήματα
Περιβαλλοντικών  Υποδομών),  στην  Α2  Υποκατηγορία  (για  ισοδύναμο  πληθυσμό  Π<100.000)  της  Α
Κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων, με α/α 19.    

      Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ΕΕΛ συμπαρασύρει τα έργα των αγωγών του εξωτερικού
αποχετευτικού δικτύου και των Αντλιοστασίων ανύψωσης των λυμάτων καθώς και των αγωγών διάθε-
σης των επεξεργασμένων λυμάτων. 

      Σύμφωνα με τη μελέτη, έχει επιλεγεί η μεθόδος επεξεργασίας των λυμάτων και βοθρολυμάτων, με το
σύστημα της ενεργούς ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, περιλαμβάνοντας δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια
επεξεργασία με απομάκρυνση του αζώτου (διαδικασία νιτροποίησης - απονιτροποίησης),  διύλιση  και
χλωρίωση – αποχλωρίωση. 

      Συνοπτικά τα δεδομένα σχεδιασμού του έργου είναι: 

Πίνακας πληθυσμιακών δεδομένων & εκτιμήσεων

Δ.Δ. Οικισμός Απογραφή
2011

Πρόβλεψη  20ετίας
(Απογραφή x1,3

Πρόβλεψη 40ετίας (Απογραφή
x1,8)

Αγ. Λουκά Άγιος Λουκάς 1.013 1.317 1.823

Ακρολίμνης Ακρολίμνη 1.100 1.430 1.980
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Εσωβάλτων
Εσώβαλτα 862 1.121 1.552

Σταυροδρόμι 486 632 875

Σύνολο 3.461 4.499 6.230

    Πίνακας Ειδικών Καταναλώσεων νερού ύδρευσης 

Βιοτικό επίπεδο
Ειδική κατανάλωση  (l/ άτο-
μο/ ημέρα)

Παραδοχή μέσης ειδικής κατα-
νάλωσης

Μέσο 180
     200 lt/κατ - ημέρα
    (παραδοχή μελέτης)

Υψηλό 240
Πολύ υψηλό 300

   Πίνακας Διαστασιολόγησης ΕΕΛ & χαρακτηριστικά εισερχομένων λυμάτων

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ

20ΕΤΙΑ 40ΕΤΙΑ

Αποχετευόμενος Πληθυσμός 3.461 4.500 6.230
Ημερήσια ποσότητα λυμάτων Qημ (m3/day) 693 900 1.246
Μέγιστη ωριαία (παροχή αιχμής) Qmax (m3/hr) 130 141 183
Μέση ημερήσια Qmean (m3/hr) 29 38 52
Ημερήσιο οργανικό φορτίο BOD5 (Kg/day) 208 270 374
Ημερήσιο φορτίο αιωρούμενων στερεών SS (Kg/ day) 242 315 436
Ολικό άζωτο TKN (Kg/ day) 48 63 87
Κολοβακτηρίδια (K/ 100 ml) 108 108 108

Ημερήσια ποσ. βοθρολυμάτων Σταυροδρομίου Qημ (m3/day) 1,0 0,6 0,6
Ημερήσια ποσ. βοθρολυμάτων Εσωβάλτων Qημ (m3/day) 1,7 1,1 1,0
Ημερήσια ποσ. βοθρολυμάτων Ακρολίμνης Qημ (m3/day) 2,2 1,4 1,3
Ημερήσια ποσ. βοθρολυμάτων Αγίου Λουκά Qημ (m3/day) 2,0 1,3 1,2

       Αναφορικά με τον υπολογισμό των βοθρολυμάτων εκτιμάται ότι η μεγαλύτερη ποσότητα από τα βο-
θρολύματα που θα προσάγονται στην ΕΕΛ θα αφορούν στην ποσότητα των λυμάτων για το τμήμα των
οικισμών τα οποία δεν θα συνδεθούν άμεσα με το αποχετευτικό δίκτυο

       Ως παροχή σχεδιασμού της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων λαμβάνεται η μέγιστη ωριαία πα-
ροχή (αιχμής).

       Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, συνοπτικά, θα αποτελείται από τις παρακάτω κύριες μο-
νάδες και υπομονάδες:

 έργα εισόδου – προκαταρκτικής επεξεργασίας με υποδοχή βοθρολυμάτων
 σύστημα υποδοχής βοθρολυμάτων  φρεάτιο εισόδου λυμάτων  εσχάρωση 

 αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης εξαμμωτής- λιποσυλλέκτης  μετρητής παροχής 

 βιολογική επεξεργασία
 δεξαμενές επιλογής μικροοργανισμών - νιτροποίησης- απονι-

τροποίησης 
 δεξαμενές καθίζησης

 τριτογενής επεξεργασία : μονάδα διύλισης 

 απολύμανση επεξεργασμένων : δεξαμενή χλωρίωσης 
 μηχανική πάχυνση -αφυδάτωση λάσπης

 μηχανικός παχυντής  μηχανική αφυδάτωση (ταινιοφιλτρόπρεσσα)

 δίκτυο στραγγιδίων 
 φάσεις κατασκευής των βασικών επιμέρους μονάδων της ΕΕΛ και δυνατότητα 
 μελλοντικών επεκτάσεων
  παρακαμπτήριοι αγωγοί
 έργα υποδομής
 έργα από σκυρόδεμα  δίκτυο ύδρευσης  δίκτυο ομβρίων και ακαθάρτων
 οδοποιία - Διαμόρφωση του χώρου
 κτιριακά έργα
 κτίριο διοίκησης  κτίριο ενέργειας  οικίσκος χλωρίωσης
 Λοιπές εγκαταστάσεις
 εξωτερικός φωτισμός  τηλεφωνική

εγκατάσταση 
 βοηθητικός  εξο-

πλισμός
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      Ο σχεδιασμός των εξωτερικών  αποχετευτικών  δικτύων  και αντλιοστασίων  των οικισμών Σταυρο-
δρομίου, Εσωβάλτων,  Ακρολίμνης και  Αγίου Λουκά της Δ.Ε. Κρύας Βρύσης και η σύνδεσή τους με την
ΕΕΛ, έχει γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους πληθυσμιακά μεγέθη του κάθε οικισμού, τα μορφολογι -
κά και  εδαφολογικά  χαρακτηριστικά  καθώς και τα χαρακτηριστικά των εσωτερικών αποχετευτικών δι -
κτύων των οικισμών.
Οι οικισμοί Αγίου Λουκά και Ακρολίμνης διαθέτουν παντορροϊκού τύπου εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης
για  όμβρια και αστικά λύματα, ενώ οι άλλοι δύο οικισμοί (Εσώβαλτα και Σταυροδρόμι) διαθέτουν χωρι-
στικού τύπου εσωτερικό δίκτυο με των ακαθάρτων να συλλέγει μόνο τα αστικά λύματα. Στον Άγιο Λουκά
το εσωτερικό δίκτυο, που κατασκευάστηκε το 1985 από   τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου Φ800, 600 και 400
το κυρίως δίκτυο και Φ160, 200 και 250 το δίκτυο παροχών,  έχει μήκος 14500μ.
Στην Ακρολίμνη το εσωτερικό δίκτυο  και τα αντλιοστάσια ΥΑ1&2 κατασκευάστηκαν το 2001-2002,έχει
μήκος 12560μ και αγωγούς  διαμέτρου Φ1000, 400 & 315 το κυρίως δίκτυο και Φ160, 200 & 250 οι συν-
δέσεις. 
Σε Εσώβαλτα και Σταυροδρόμι η κατασκευή του δικτύου έγινε το 2008-2009 με μήκος 9.500μ και 8500μ
αντίστοιχα και διαμέτρους Φ 315 και 250 και τα αντλιοστάσια τους ΥΑ3&4 δύο χρόνια μετά. Τα λύματα
των παραπάνω οικισμών καταλήγουν   μέχρι σήμερα ανεπεξέργαστα σε παρακείμενες  τάφρους  και
στραγγιστικά κανάλια. 

      Ο σχεδιασμός προβλέπει ένα εξωτερικό δίκτυο που  θα παραλαμβάνει τα αστικά λύματα από τους
προαναφερόμενους οικισμούς και  μέσω των αντλιοστασίων θα τα οδηγεί προς επεξεργασία στην νέα
ΕΕΛ. Οι αγωγοί θα είναι καταθλιπτικοί  από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE-HD 3ης γενιάς) 10atm,

     Από το αντλιοστάσιο ΥΑ.4  του Σταυροδρομίου, στο οποίο θα καταλήγουν  τα λύματα του οικισμού,
με καταθλιπτικό αγωγό θα οδηγούνται στο κεντρικό αντλιοστάσιο Α/Σ2, που χωροθετείται στην περιοχή
των Εσωβάλτων.  Στο Α/Σ 2 θα συλλέγονται επίσης τα λύματα τόσο του γειτονικού οικισμού Εσωβάλτων
(μέσω του καταθλιπτικού αγωγού),  όσο και τα λύματα του οικισμού  Ακρολίμνης προερχόμενα από το
αντλιοστάσιο Α/Σ.3. Ειδικότερα για την Ακρολίμνη  προβλέπεται η δημιουργία διάταξης μερισμού στις
θέσεις των  αντλιοστασίων εσωτερικού δικτύου (ΥΑ1 και  ΥΑ2),  έτσι  ώστε  να διασφαλίζεται   η απο-
μάκρυνση των  ομβρίων υδάτων απευθείας  στα  παρακείμενα στραγγιστικά  κανάλια,  ενώ τα λύματα
μέσον των αντλιοστασίων ΥΑ1 και ΥΑ2  θα οδηγούνται με καταθλιπτικούς  αγωγούς στο αντλιοστάσιο
εξωτερικού δικτύου Α/Σ.3 και από αυτό με καταθλιπτικό αγωγό στο Α/Σ2.  Στη συνεχεία από το Α/Σ.2
μέσω  κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού, τα λύματα θα οδηγούνται στην νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Λυμάτων.

     Οι αγωγοί του δικτύου θα είναι δίδυμοι εναλλασσόμενης λειτουργίας. Παρομοίως για το δίκτυο του
Αγίου Λουκά στο τελικό φρεάτιο του εσωτερικού δικτύου θα προβλεφθεί διάταξη μερισμού για τον διαχω-
ρισμό και απομάκρυνση των ομβρίων. Τα λύματα του οικισμού θα οδηγούνται στο αντλιοστάσιο του εξω-
τερικού δικτύου (Α/Σ.1) και από εκεί με καταθλιπτικό αγωγό στην ΕΕΛ.

     Συνολικά προβλέπεται η κατασκευή  3 νέων αντλιοστασίων  ακαθάρτων (Α/Σ1, Α/Σ2 και Α/Σ3) , που
θα είναι εμβαπτιζομένου τύπου (ισχύει για όλα τα αντλιοστάσια), καθένα από τα οποία θα έχει υπόγειους
θαλάμους εσχαρισμού, αναρρόφησης και δικλίδων και ισόγειο χώρο για την εγκατάσταση των ηλεκτρι-
κών πινάκων και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) εφεδρικής παροχής. Ο θάλαμος αναρρόφησης
θα είναι διμερής, τα τμήματα  θα επικοινωνούν μεταξύ των κατά την κανονική λειτουργία και θα μπορούν
να απομονωθούν μέσω ανοξείδωτων θυροφραγμάτων.

    Όλα τα  υφιστάμενα αντλιοστάσια (ΥΑ1, ΥΑ2, ΥΑ3 & ΥΑ4), που θα αναβάθμιστούν,    βρίσκονται εντός
των εγκεκριμένων ορίων των  οικισμών. 

     Η λειτουργία των αντλιοστασίων  θα είναι αυτόματη και στον πυθμένα τους εγκαθίστανται δύο όμοια
αντλητικά συγκροτήματα (εμβαπτιζομένου τύπου στον υγρό θάλαμο), από τα οποία το ένα, είναι εφεδρι-
κό. 

    Σε κάθε αντλιοστάσιο του έργου προβλέπεται τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), τριφασι-
κό , κλειστού τύπου,  που θα λειτουργεί εφεδρικά  στις διακοπές του ρεύματος από την ΔΕΗ. 

    Στην ΕΕΛ   το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) θα είναι ισχύος 120 kVa, συμπαγούς κατασκευής, τρι-
φασικό κλειστού τύπου,  με ενιαία μεταλλική βάση και θα αποτελεί πλήρη αυτοτελή μονάδα.

    Η χωροθέτηση της ΕΕΛ και  των αντλιοστασίων (υφιστάμενων και νέων)  είναι σύμφωνη με το ισχύον
ΓΠΣ και  με τις συνημμένες  βεβαιώσεις χρήσεων γης της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης.

    Για την  λειτουργία του έργου  το προσωπικό που θα χρειαστεί  δίδεται παρακάτω:

 Πρωινή βάρδια :  ένας (1) χειριστής των εγκαταστάσεων (ηλεκτροτεχνίτης), ένας (1) εργάτης για τις ερ-
γασίες ρουτίνας, ένας (1) χημικός εργαστηρίου και ένας (1)  τεχνίτης ελέγχου  μονάδων αφυδάτωσης και
προκαταρκτικής επεξεργασίας. 

 Λοιπές βάρδιες:  ένας (1) χειριστής των έργων επεξεργασίας (σε κάθε βάρδια).

Οι ποσότητες νερού που θα απαιτηθούν κατά την λειτουργία της ΕΕΛ είναι:
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Χρήση νερού Ποσότητα νερού ανά χρήση

ύδρευση 3 εργαζόμενοι x 80lt/άτομο ημέρα = 240lt/ημέρα

Άρδευση Χώρος πρασίνου 1 στρ x 300m3

Πλύσεις εγκαταστάσεων 300lt/ ημέρα

     Σε ότι αφορά στην διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ έχει εγκριθεί ως  ενδιάμεσος απο-
δέκτης η παρακείμενη τάφρος Λιποχωρίου με την υπ. αριθμ. ΔΔΥΚΜ/Β3/Φ75/2783/8-8-2012 απόφαση
Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας ΠΚΜ. Η διάθεση θα γίνεται μέσω ενός βαρυτικού αγωγού, καθώς και ενός
καταθλιπτικού αγωγού για τις περιπτώσεις που η στάθμη του νερού της τάφρου είναι αυξημένη. Το μή-
κος των αγωγών θα είναι 128μ περίπου και οι συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 του εγκεκριμένου σημείου εκ-
βολής τους είναι: Χ=357130.81,Υ=4507018.25.
    Ο αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων δεν εντάσσεται στους ευαίσθητους αποδέκτες

    Η ποιότητα των λυμάτων εκροής  θα είναι σύμφωνη με την (διανομαρχιακή απόφαση) Κοινή Απόφαση
Νομαρχών 5340/84 ΦΕΚ142Β/18-3-85 και  την ΚΥΑ 5673/400/1997 όπως ισχύει.
 

Παράμετροι ΚΥΑ 5673/97 Αποφ  Νομ.

5340/88

Καθορ.  ενδ  αποδ

αριθμ.  ΔΔΥΚΜ/Β3/

Φ75/2783/8-8-2012

Αντιπερ. Πέλλας ΠΚΜ

Επεξεργασία  ΕΕΛ

BOD5 < 25 mg / lt < 40 mg / lt < 25 mg / lt < 25 mg / lt

SS < 35 mg/ lt < 50 mg/ lt < 35 mg/ lt < 35 mg/ lt

COD5 < 125 mg/ lt < 120 mg/ lt < 120 mg/ lt < 120 mg/ lt

pH - 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5

Ολικό άζωτο (ΤΝ) - - - <14 mg/ lt

Νιτρώδη (NO2-) - <10 mg/ lt <10 mg/ lt <10 mg/ lt

Νιτρικά (NO3-) - <120 mg/ lt <120 mg/ lt <120 mg/ lt

Ολική Αμμωνία - <20 mg/ lt <20 mg/ lt <20 mg/ lt

Φώσφορο (Ρ) - <15 mg/ lt <15 mg/ lt <15 mg/ lt

Λίπη - Έλαια - <8 mg/ lt <8 mg/ lt <8 mg/ lt
Επιπλ Στερεά Φ>0,5cm - 0 0 0
Κολλοβακτηριοειδή ολικά
Κ/100

- 500ml 500ml <500ml

Κολλοβακτηριοειδή
κοπρανώδη  Κ/100

- 100ml 100ml <100ml

      Κατά την φάση της λειτουργίας της ΕΕΛ τα παράγομενα απόβλητα εσχαρίσματα, ιλύς και λοιπά στε-
ρεά αστικού τύπου θα διαχείριζονται από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες με τις οποίες θα  συναφθεί
σχετική σύμβαση.

Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης της Μ.Π.Ε. του θέματος,  δεν εκφράστηκαν εγγράφως γνώμες
ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων στην υπηρεσία μας.

Β) Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουμε αντιρρήσεις για το περιεχόμε-
νο της Μ.Π.Ε. που μας απεστάλη και γνωμοδοτούμε θετικά για τη λειτουργία του έργου, εφόσον τηρού-
νται τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται σε αυτή, με τους όρους
& τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

       5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας σύμφωνα με τους όρους-
προϋποθέσεις που παρατίθενται στο σημείο 4 της παρούσας.”

Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη
τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
α)  το  άρθρο  164  παρ.  2  του  Ν.  3852/2010  “Επιτροπές  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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β)  την  αριθμ.7281/2019  (21-06-2019)  απόφαση  του  μονομελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών
της  26ης  Μαΐου  2019  και  την  ανάδειξη  του  Περιφερειάρχη  και  των  τακτικών  και
αναπληρωματικών  Περιφερειακών  Συμβούλων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023
γ) την αρ.169/2019 απόφαση του Π.Σ.Κ.Μ. περί “ Σύστασης και εκλογής μελών των
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” .
δ)  την  αρ.  Πρωτ.  Οικ.  681593(483)/31-10-2019  Απόφαση  του  Εκτελεστικού
Γραμματέα  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  “Ορισμού  Γραμματέα  και
αναπληρωτή  Γραμματέα  της  Επιτροπής  Ανάπτυξης  Καινοτομίας  &  Αγροτικής
Οικονομίας”.
ε) την εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης
Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/τ.Α΄/11-3-2020)  “Κατεπείγοντα  μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”,
στ) την με αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών περί  “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων,  των
Περιφερειών  και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα
λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,
ζ)  την  με  αριθμ.  Πρωτ.  1822/16-3-2020  (ΑΔΑ:  ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)  εγκύκλιο  του
Υπουργού  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  περί  “Παροχής  διευκρινήσεων  και  οδηγιών
σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”.
η)  την  με  αρ.  πρωτ  :  Γ.Π.Κ.Μ.  οικ.  3193/5-11-2020  απόφασης  Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ : 62857ΛΛ-0ΙΠ)
θ)  το  με  αρ.  πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69//133/οικ.  20764/07-11-2020 (ΑΔΑ:  Ψ48Γ46ΜΤΛ6-
ΛΣΡ) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου
Εσωτερικών

Αποφασίζει  ομόφωνα

Γνωμοδοτεί  θετικά  επί  της μελέτης  περιβαλλοντικών επιπτώσεων  για  την
κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο αγρόκτημα του Αγ. Λουκά και
κατασκευή  εξωτερικών  αποχετευτικών  δικτύων  οικισμών  Σταυροδρομίου,
Εσωβάλτων,  ακρολίμνης,  Αγ.  Λουκά  και  σύνδεση  τους  με  την  Ε.Ε.Λ.  –
Επικαιροποίηση – Τροποποίηση (Φορέας Υλοποίησης ΔΕΥΑ Πέλλας), σύμφωνα με
τους  όρους-προϋποθέσεις   που  αναφέρονται  στο  έντυπο  τυποποιημένης
γνωμοδότησης-Δ9  (αρ.  πρωτ.  οικ.  366543(1048)/16-06-2021)  εισήγηση  του
Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πέλλας).

Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται
ως ακολούθως : 

         Ο Πρόεδρος            
                                                                            

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας

Η Γραμματέας
Κουκίδου Ηρώ                                                        

ΑΔΑ: ΩΦΥ87ΛΛ-Η2Δ
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