
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
                                      

ΠΡΟΣ : 1.  ΔΕΥΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
                     Πλατεία Λίγδα Δημητρίου, Μελισσοχώρι, 57200,   
                     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
          2. Δ/ΝΔΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
               ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
               Κτήριο Ιωάννης Καποδιστρίας 
               Βασ. Γεωργίου και Τραπεζούντας Τ.Κ. 57013

                                 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

      26ης Οκτωβρίου 64, 546 27 Θεσσαλονίκη, 
Τηλ. 2313/325580,  email : danapt@pkm.gov.gr

Ε Κ Θ Ε Σ Η   Α Υ Τ Ο Ψ Ι Α Σ
(βάσει του  Ν.1650/86 και της  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/22)

                               

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΣΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα : Θεσσαλονίκης
Δήμος : ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Δημοτική Ενότητα : ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ
Τοπική   Κοινότητα : ΔΡΥΜΟΥ

Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) :  

Χ=412013    Ψ=4515005
Χ=411996    Ψ=4514967
Χ=412379    Ψ=4514356
Χ=412078    Ψ=4514693
Χ=412378    Ψ=4514356

ΕΔΡΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ

(όταν βρίσκεται σε άλλη
θέση)

Ταχ. Διεύθυνση :

ΔΕΥΑ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Πλατεία Λίγδα Δημητρίου, Μελισσοχώρι, 57200, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δ/ΝΔΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Κτήριο Ιωάννης Καποδιστρίας 
Βασ. Γεωργίου και Τραπεζούντας Τ.Κ. 57013

Επικοινωνία :
(τηλ.,  email)

2394033170
email:deyaoraiokastrou@gmail.com 
2313304010
email:texniki@oraiokastro.gr 

ΑΦΜ / ΔΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ   / ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΩ

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &
ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

10-01-2022  και ώρα  10 π.μ.



ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τακτικός         Έκτακτος                          

 Μερικός          Συμπληρωματικός      Συνολικός       

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Την   από  21-11-2022  καταγγελία  του  κ.  Κορομηλά  Νικόλαου    (αρ.  πρ.  δικό  μας
824089/17357/21-11-2022) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ /
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1.Παπαδόπουλος Ευάγγελος ΠΕ Γεωτεχνικών

2.Ντάγκα Δάφνη   ΠΕ Γεωπόνων

Γ.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Γ.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Στην περιοχή της Δ.Κ. Δρυμού της Δ.Ε. Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, στην θέση με συντεταγμένες
ΕΓΣΑ ΄87   Χ = 412013  Υ = 4515005, υπήρχε διώροφη οικία από την οποία ξεκινούσε σωλήνας πλαστικός
διαμέτρου  Φ125  με  κατάληξη στο παρακείμενο  κεντρικό ρέμα του Δρυμού.  Την  στιγμή της  αυτοψίας  δεν
βρέθηκε ο ιδιοκτήτης του οικήματος και από τον εν λόγω σωλήνα δεν υπήρχε ροή υδάτων.

Στην απέναντι πλευρά του κεντρικού ρέματος υπήρχε το κοιμητήριο του Δρυμού από  το οποίο ξεκινούσαν
πλαστικοί σωλήνες με διαμέτρου Φ125 με κατάληψη στο εν λόγω ρέμα στις θέσεις με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ΄87
Χ=411996  Ψ=4514967 και Χ=412379 Ψ=4514356. Την στιγμή της αυτοψίας δεν διαπιστώθηκε ροή υδάτων
από τους εν λόγω πλαστικούς σωλήνες. 

Στον ασφαλτοστρωμένο κεντρικό δρόμο του Δρυμού ο οποίος σημειώτεον κάλυψε το εν λόγω κεντρικό ρέμα,
στην  θέση  5  βρύσες  (συντεταγμένες  ΕΓΣΑ  ΄87  Χ=412078  Ψ=4514693),  σύμφωνα  με  δήλωση  του
καταγγέλλοντα  κ.  Κορομηλά Νικόλαου,  τα  σπίτια που  βρίσκονται  εκατέρωθεν   δεν  έχουν  συνδεθεί  με  το
αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής με αποτέλεσμα να  παροχετεύουν τα οικιακά λύματα στο ρέμα το οποίο
διέρχεται κάτωθεν  του  δρόμου. Ήταν αδύνατο βέβαια με τις υπάρχουσες συνθήκες να διαπιστωθεί κάτι τέτοιο
την στιγμή της αυτοψίας.

Στην θέση με συντεταγμένες  ΕΓΣΑ ΄87 Χ=412378 Ψ=4514356 διαπιστώθηκε η ύπαρξη πλαστικού σωλήνα
διαμέτρου Φ125 που εξέρχονταν από  οίκημα πλησίον του ρέματος,   με κατάληξη στο κεντρικό ρέμα του
Δρυμού.  Τη στιγμή της αυτοψίας  δεν βρέθηκε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και δεν διαπιστώθηκε ροή υδάτων από
τον εν λόγω σωλήνα. 

Κατά την διάρκεια της αυτοψίας,  εντός του κεντρικού ρέματος υπήρχε ροή υδάτων, τα οποία ήταν διαυγή και
δεν υπήρχε οσμή. Κατά την στιγμή της αυτοψίας δεν διαπιστώθηκε ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Γ.2 ΑΔΕΙΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Γ.3 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ
Κωδ. Ώρα Είδος δείγματος & περιγραφή Σημείο δειγματοληψίας Παρατηρήσεις

Α/Α  ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1. Θορύβου  ΝΑΙ      ΟΧΙ      

2. Εκπομπών αερίων ρύπων ΝΑΙ      ΟΧΙ 

3. Φωτογραφικό υλικό ΝΑΙ      ΟΧΙ 

Σχόλια - Παρατηρήσεις
Α/Α Έγγραφα / Στοιχεία που παρελήφθησαν κατά την αυτοψία

1.
Σχόλια - Παρατηρήσεις

Α/Α Έγγραφα / στοιχεία που θα προσκομιστούν εντός 5 (πέντε) * ημερών από την ημέρα της αυτοψίας
1.
Σχόλια - Παρατηρήσεις

*Δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα της ελεγχόμενης δραστηριότητας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σύμφωνα  με  την  υπ.  αρ.  πρ.  οικ.  205988/14-12-2011   εγκύκλιο  του  Υπ.  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και



Κλιματικής  Αλλαγής   για  τα  νέα  έργα  ή  δραστηριότητες  που  δεν  κατατάσσονται  στις  κατηγορίες  Α
(υποκατηγορίες Α1 και Α2) και Β του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 η προβλεπόμενη από την σχετική Υ.Δ.  Ε1β
221/22.1.1965 άδεια διάθεσης λυμάτων ή υγρών αποβλήτων ενσωματώνεται στην άδεια δόμησης (οικοδομική
άδεια ) του έργου ή της δραστηριότητας ή σε τυχόν άλλη απαιτούμενη άδεια. 
Από τον κανονισμό αποχέτευσης  της ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου, προκύπτει ότι, οι ιδιοκτήτες οικοπέδων στις οποίες
υπάρχουν  ή πρόκειται να ανεγερθούν  οικοδομές  ή πάσης φύσεως  κτίρια ή υπαίθριες  εγκαταστάσεις  και οι
οποίες  βρίσκονται  σε  οδούς  που  υπάρχει  και  λειτουργεί  παντορροικό  δίκτυο  ακαθάρτων  υποχρεούνται  να
αποχετεύουν  τα ακάθαρτα ύδατα της οικοδομής εντός  του υπονόμου.  Η σύνδεση των όμβριων στο δίκτυο
ακαθάρτων απαγορεύεται.  Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της τεχνικής
υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Μυγδονίας που θα αποδεικνύεται με έγγραφο της υπηρεσίας.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
Η ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου  να εφαρμόσει τον κανονισμό αποχέτευσης, για το κοιμητήριο Δρυμού,  τα οικήματα
αλλά και  τις οικοδομές, που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου και  δεν αποχετεύουν τα ακάθαρτα ύδατα εντός
του δικτύου αποχέτευσης.  

Η Υπηρεσία Δόμησης  του Δήμου Ωραιοκάστρου να ελέγξει εάν τα κτίρια τα οποία αναφέρονται στην έκθεση
αυτοψίας, αποχετεύουν τα αστικά λύματα σύμφωνα με την οικοδομική άδεια που εκδόθηκε.

Η παρούσα Έκθεση Αυτοψίας επέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το αρ.20, παρ.11, εδαφ. γ του Ν.4014/11

     
Θεσ/νίκη 10-01-2023

ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ       ΝΤΑΓΚΑ ΔΑΦΝΗ                                     
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