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ΠΡΟΣΟΧΗ
στους όρους της παρούσης
αποφάσεως
Άγιος Νικόλαος 23 Νοεμβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 17728
Σχετ. : 28257/2010, 19601/2011 και
21694/2011

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων Σητείας (Βιολογικός Σητείας) ιδιοκτησίας Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) στον Δήμο Σητείας, Δημ.
Διαμέρισμα Σητείας, περιοχή "Κόκκινα - Έξω Φανάρι" του Νομού Λασιθίου
Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ : 900.1
Α.Φ.Μ. : 090235682
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Π.Δ.
149/2010 (ΦΕΚ 242 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης».
Την υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 2704/2-2-2011 (ΦΕΚ135 Β΄/9-2-2011) απόφαση του κ.
Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.
Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του
άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως
αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., του Π.Δ. 1180/1981,
της ΚΥΑ 69269/1990, των Νόμων 2516/1997, 3325/2005 και 3982/2011.
Το υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 34455/20-8-2008 έγγραφο μας και το υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ.
34082/8-10-2009 έγγραφο με το οποίο έγινε ο καθορισμός των δικαιολογητικών.
Την με αριθμό πρωτ. 28257/22-12-2010 αίτηση της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας με την οποία ζητάει
την χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων Σητείας (Βιολογικός Σητείας) στην περιοχή «Κόκκινα - Έξω
Φανάρι» του Δήμου Σητείας.
Τα σχεδιαγράμματα που θεωρήθηκαν με την παρούσα απόφαση μας καθώς και τα λοιπά
δικαιολογητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον ενδιαφερόμενο.
Την από 23/11/2011 έκθεση - εισήγηση του υπαλλήλου που έκανε αυτοψία και έλεγχο
των δικαιολογητικών από την οποία προκύπτει ότι μπορεί να χορηγηθεί η αιτούμενη
άδεια.
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Αποφασίζουμε
1. Χορηγούμε ενιαία άδεια εγκατάστασης & λειτουργίας, αορίστου διάρκειας, στην
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Σητείας (Βιολογικός Σητείας), ιδιοκτησίας Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), όπως αυτή εικονίζεται στα
σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με την παρούσα απόφαση μας με τα πιο κάτω ειδικότερα
στοιχεία :
α ) Θέση: Νομός Λασιθίου, Δήμος Σητείας, Δημοτικό Διαμέρισμα Σητείας, περιοχή «Κόκκινα
- Έξω Φανάρι»
β ) Κάτοχος: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)
γ ) Είδος Εγκατάστασης: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός)
δ ) Κατηγορία - όχληση: Α2 κατηγορία
ε ) Ισχύς Κινητήρια (παραγ. μηχανημάτων)
αιτούμενη λειτουργίας
:
363,35 KW
αιτούμενη εφεδρική
:
101,70 KW
Συνολική
:
363,35 KW + 101,70 KW = 465,05 KW
Ισχύς θερμική (παραγωγικών μηχανημάτων)
αιτούμενη λειτουργίας
: ................
KW
αιτούμενη εφεδρική
: ..………...
KW
Συνολική
: ................
KW
Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος : 110 KVA
στ ) Αξία Μηχ/κού Εξοπλισμού
αιτούμενη
: 435.000,00 €
Συνολική
: 435.000,00 €
2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων που
αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους:
( α )Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για
τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων
προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και
αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λπ.).
( β ) Να τηρούνται τα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από τη Μελέτη
Πυροπροστασίας με αριθμό 886/2010 που εγκρίθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
Ιεράπετρας και να ανανεούται το σχετικό πιστοποιητικό πυρασφαλείας μέσα σ΄ένα
μήνα το βραδύτερο πριν από τη λήξη του.
( γ ) Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη
πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από τις
διατάξεις του Ν1650/86, της ΚΥΑ 69269/1990 (ΦΕΚ 678Β) και κάθε άλλης σχετικής και από
την υπ΄ αριθμ. 8694/11-3-2010 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης για
ανανέωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης.
Η ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων να γίνεται ένα μήνα πριν από την λήξη της
ισχύς τους.
( δ ) Η διάθεση των υγρών επεξεργασμένων αποβλήτων του βιολογικού καθαρισμού να
γίνεται σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 27021/23-12-2010 απόφαση Νομάρχη Λασιθίου για
χορήγηση άδεια διάθεσης λυμάτων.
(ε)
Να εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθμ. 410/2011 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας (ΡΑΕ) και της από 15/11/2011 Πρόσθετης Συμφωνίας με τη ΔΕΗ για το εφεδρικό
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ).
( στ ) Αν χρησιμοποιούνται μηχανήματα έργου για την λειτουργία των εγκαταστάσεων, θα
πρέπει αυτά να είναι ταξινομημένα και να τα χειρίζονται υπάλληλοι που έχουν την ανάλογη
άδεια χειριστή Μ.Ε.
(ζ)
Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.
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( η ) Να προσλαμβάνεται προσωπικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα για την λειτουργία
των εγκαταστάσεων.
3. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της από την υποχρέωση να εφοδιασθεί
με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
Συγκεκριμένα για την κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση της εγκατάστασης μέσω αγροτικής
οδού, θα πρέπει να τηρούνται οι όροι της κυκλοφοριακής σύνδεσης και της
βεβαίωσης υλοποίησης του Δήμου Σητείας.
Επιπλέον η εγκατάσταση πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας ως προς το μέγιστο ύψος, λόγω της μικρής απόστασης από τον άξονα
του αεροδρομίου Σητείας.
4. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων
και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι
είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.
5. Για την απαιτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-50 και 24-11-53
Β.Δ. καθώς και των 902/75 Π.Δ., 274/97 Π.Δ. υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση
της εγκαταστάσεως πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα
από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα.
6. Η παρούσα απόφαση πρέπει να δημοσιοποιηθεί, με ευθύνη της αδειοδοτούσας αρχής, με
δαπάνη που βαρύνει τον φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 6 του Ν. 3325/2005 και την ΥΑ Φ15/οικ.8101/624/18-4-2005. (Δημοσίευση εντός 20
ημερών περίληψης της απόφασης, εφ’ άπαξ σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα).
7. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή, για παράβαση νόμου, μέσα σε 15
ημέρες από της κοινοποιήσεώς της, κατά τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 227 του Ν.
3852/2010, από οποιονδήποτε που έχει έννομο συμφέρον δια μέσου της Υπηρεσίας μας
ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ

Συνημμένα : 1. Σχεδιαγράμματα κατόψεων των τμημάτων της εγκατάστασης
2. Μελέτη της εγκατάστασης
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Γραμμάτια :
Για την έκδοση της απόφασης αυτής
εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια :
Είδος γραμματίων
1
2
3

Γραμμάτιο Είσπραξης με αρ. Γ1153034 από την Παγκρήτια
Συνεταιριστική Τράπεζα για την έκδοση της άδειας υπέρ Ν.
Αυτοδιοίκησης Λασιθίου
Γραμμάτιο Είσπραξης με αρ. Γ1153052 από την Παγκρήτια
Συνεταιριστική Τράπεζα, τέλους ελέγχου 50% υπέρ υπαλλήλων
Απόδειξη κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ & ΕΜΠ επ’
ονόματι Ιδιοκτήτη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :
(1) Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γεν. Γραμματεία ΕΣΥΕ
Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 18510 Πειραιάς, Τ.Θ. 80847
(2) Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας
Κόκκινα – Έξω Φανάρι Σητείας
(3) Δήμος Σητείας
Σητεία
(4) Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Αεροδρόμιο Σητείας
(5) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Άγιος Νικόλαος
(6) Αστυνομικό Τμήμα Σητείας
(Με την παράκληση να παρακολουθεί την εφαρμογή
και τήρηση των όρων της απόφασης αυτής)

Ποσό (€)
247,85
123,92
2,93
1,47

