
 

 

Υ Π Ο Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ  Α  
 

Ο υποφάκελος Α περιέχει στοιχεία που έχουν ήδη κατατεθεί με τον φάκελο χρηματοδότησης 
του Αιτήματος χρηματοδότησης-Τεχνικού Δελτίου Πράξης (MIS: 5006101). 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρει στοιχεία που υπάρχουν στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης 
του έργου για το σύνολο των απαιτήσεων της παρ.7 του αρ 45 του ν.4412/2016. 

 

Α.1) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου και της επιλογής της διαδικασίας 
ανάθεσης. 

Το εν λόγω έργο αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για την περιβαλλοντική προστασία και 
αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, ενώ η λειτουργία του αναμένεται να έχει άμεση και 
σημαντική συμβολή στην ποιοτική προστασία του γενικότερου φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος της περιοχής. Η ανάγκη άμεσης προτεραιότητας υλοποίησης του έργου 
επισφραγίζεται από τα κάτωθι:  
• Η ικανότητα αυτοκαθαρισμού των χειμάρρων της περιοχής μετά από την μακροχρόνια 
διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων, έχει φτάσει σε οριακό σημείο και απαιτείται η άμεση λήψη 
μέτρων, ώστε να αποκατασταθεί η οικολογική ισορροπία και να προστατευθεί ο τελικός 
αποδέκτης που είναι η λίμνη Βόλβη.  
• Σύμφωνα με τη συνθήκη RAMSAR η περιοχή μελέτης βρίσκεται στη Γ’ Ζώνη Προστασίας του 
Εθνικού Πάρκου των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης.  
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• Σύμφωνα με την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β/14-3-97) "Μέτρα και όροι για την επεξεργασία 
αστικών λυμάτων" που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 
1650/1986 και συγχρόνως εναρμονίστηκε με τις διατάξεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21/5/1991 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "Για την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων", καθορίστηκε η λήψη των αναγκαίων μέτρων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας από τις αρνητικές επιπτώσεις από την 
διάθεση των αστικών λυμάτων.  
• Στο άρθρο 4 της παραπάνω ΚΥΑ υφίσταται η υποχρέωση δημιουργίας δικτύων αποχέτευσης 
αστικών λυμάτων οικισμών από 2.000 μέχρι 15.000 ισοδύναμους κατοίκους, μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2005, ημερομηνία που έχει ήδη παρέλθει.  
• Στην ίδια ΚΥΑ αλλά και στην Απ. 30/ οικ. 2885/ 2010 "Καθορισμός χρήσεων επιφανειακών 
υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων Ν. 
Θεσσαλονίκης" απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1079Β, 2010), αναφέρονται και οι 
προϋποθέσεις διάθεσης αστικών λυμάτων, η απαιτούμενη επεξεργασία τους καθώς και οι 
προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις και τα όρια συγκέντρωσης των κυρίων παραμέτρων στα 
επεξεργασμένα λύματα πριν την απόρριψή τους.  

 

Συγκεκριμένα το έργο αφορά: 

• την εκπόνηση της οριστικής μελέτης για την επιλογή αναδόχου, της μελέτης 
Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, 

• την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού, 
• την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού 

εξοπλισμού, 
• τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης, 
• τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα 

έξι (6) μηνών. 
 

Εκτός των παραπάνω στην εργολαβία περιλαμβάνονται ο αγωγός σύνδεσης του τελικού 
φρεατίου του εξωτερικού δικτύου με το φρεάτιο εισόδου της Ε.Ε.Λ. και ο αγωγός διάθεσης από 
το φρεάτιο εξόδου της Ε.Ε.Λ. προς το παρακείμενο ρέμα καθώς και η μελέτη διευθέτησης και η 
κατασκευή των έργων διευθέτησης για δύο τμήματα ρεμάτων σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη οριοθέτησης «Οριοθέτηση τμήματος ρέματος πλησίον του Αντλιοστασίου Α/Σ1 και 
τμήματος ρέματος πλησίον της Ε.Ε.Λ. στην περιοχή της Δ.Κ. Σοχού»,  τους Περιβαλλοντικούς 
Όρους και τις εγκεκριμένες οριογραμμές. Επίσης περιλαμβάνεικαι κάθε εργασία ή προμήθεια 
και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και 
την άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη 
Δημοπράτησης 
Στην εγκατάσταση θα οδηγούνται τα λύματα της Τ.Κ. Σοχού, του Δήμου Λαγκαδά ενώ 
μελλοντικά θα μπορεί να συνδεθεί η επεξεργασμένη ροή τοπικών βιομηχανικών μονάδων 
εφόσον η ποιότητα των λυμάτων προσομοιάζει με αυτή των αστικών λυμάτων. 



Το έργο της μελέτης και κατασκευής της ΕΕΛ είναι έργο ιδιαίτερης σημασίας για την 
περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Λαγκαδά. Οι 
σοβαρότατες συνέπειες που επιφέρει η συνεχής περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής και 
η ποιοτική υποβάθμιση των υδάτων αποδεκτών, καθιστούν το έργο άμεσης και επιτακτικής 
ανάγκης.  

Η σημαντικότητα του έργου δημιουργούν την αναγκαιότητα και την απαίτηση για την 
κατασκευή μιας εγκατάστασης σύγχρονης τεχνολογίας, απόλυτα αποτελεσματικής ως προς την 
απόδοση καθαρισμού των λυμάτων, βέλτιστη ως προς το λειτουργικό κόστος και με υψηλή 
ποιότητα υλικών κατασκευής και εξοπλισμού ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλος χρόνος ζωής των 
εγκαταστάσεων.  

Η κατασκευή και λειτουργία μιας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων: 

 Προστατεύει τις περιοχές που εξυπηρετούνται από την υποβάθμιση του υδάτινου 
περιβάλλοντός τους. 

 Αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Η κατασκευή 
και εκμετάλλευση των έργων αποχέτευσης αποτελούν αρχικές επενδύσεις που 
αυτομάτως ενσωματώνονται στην εμπορική αξία των ακινήτων. 

 Καλύπτονται οι απαιτήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΕ και της ΚΥΑ 56473/400 (εναρμόνιση 
της οδηγίας 91/271) σε σχέση με τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αστικών 
λυμάτων. 

 Υλοποιούνται οι κατευθύνσεις που τίθενται με βάση την οδηγία 2000/60 για την 
προστασία της ποιότητας των υδάτινων σωμάτων, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μέχρι 
σήμερα πλαίσιο διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής και προστασίας των 
υδάτινων σωμάτων της (κυρίως υπογείων). 

Στόχος του υπό μελέτη έργου είναι να εφαρμοστεί το βέλτιστο σενάριο ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των ακαθάρτων της περιοχής με συνέπεια την περιβαλλοντική αναβάθμιση και την 
ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής.  

Τα εν λόγω έργα είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη επίλυση του προβλήματος 
αποχέτευσης των οικιακών λυμάτων του Σοχού. 

 

Επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης. 
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 
του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
Το έργο είναι σύνθετο και η κατασκευή του προβλέπει διαφορετικά στάδια επεξεργασίας 
των υγρών αποβλήτων. Γενικά οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων θεωρούνται ειδικά 
έργα και περιλαμβάνουν εργασίες διαφόρων ειδών π.χ. χωματουργικές, οικοδομικές, 
υδραυλικές, χημικοτεχνικές κλπ.  



Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν4412/16, με αξιολόγηση μελέτης 
(άρθρο 50 ν.4412/2016).  

 

Α.2) Απαιτήσεις επιτελεστικότητας (performance requirements) του προς ανάθεση 
έργου.  

Ως «επιτελεστικότητα» νοείται το σύνολο των μετρήσιμων ιδιοτήτων ενός έργου, οι οποίες 
αναφέρονται στην ταυτόχρονη ύπαρξη ασφάλειας, λειτουργικότητας και αισθητικής εμφάνισης 
για την τεχνική διάρκεια ζωής του. 

Οι απαιτήσεις επιτελεστικότητας αφορούν τις απαιτήσεις επάρκειας, ποιότητας και 
λειτουργικότητας του προς ανάθεση έργου. Οι απαιτήσεις απορρέουν από την εγκεκριμένη 
Προμελέτη και αφορούν (α) την απαιτούμενη δυναμικότητα  της ΕΕΛ  σύμφωνα και με την 
ΑΕΠΟ, (β) τα στοιχεία σχεδιασμού που έχουν τεθεί για την εξασφάλιση της απαιτούμενης 
απόδοσης και λειτουργικότητας του έργου, (γ) τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη κατά το 
σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου, (δ) τις προδιαγραφές υλικών και εξοπλισμού, (ε) τα 
μέτρα που θα ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου, ώστε να 
εξασφαλίζεται η περιβαλλοντική προστασία και η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. Οι 
απαιτήσεις αυτές προσδιορίζονται στα τεύχη της Προμελέτης και τα τεύχη δημοπράτησης και 
συγκεκριμένα στα τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών και της ΕΣΥ. 

Όπως αναφέρεται στα τεύχη δημοπράτησης, οι προμελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με όλους 
τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές. Ομοίως οι οριστικές μελέτες και μελέτες 
εφαρμογής θα συνταχθούν βάσει των εν ισχύ κανονισμών και προδιαγραφών και συγκεκριμένα 
από: 

• προδιαγραφές οικοδομικών κτιριακών μελετών του Π.Δ. 696/74 όπως τροποποιήθηκε με το 
Π.Δ. 515/89 

• ΦΕΚ1047Β/29-03-2019 «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και 
ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα 
λιμενικά και τα κτιριακά έργα» 

• διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) και λοιπών νομοθετικών διαταγμάτων,  
προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, που αφορούν τα έργα μονάδων 
επεξεργασίας 

• κανονισμό θερμομόνωσης  
• ισχύουσες διατάξεις για την πυροπροστασία  
• δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, γειτνίασης με αγωγούς υψηλής τάσης ΔΕΗ κτλ 
• Τεχνικές Προδιαγραφές δειγματοληπτικών γεωτρήσεων ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες Ε101-83 

(ΦΕΚ 363/24.6.83 τεύχος Β’). 
• Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου δοκιμών εδαφομηχανικής Ε106-86 (ΦΕΚ 955/31.12.86 

τεύχος Β). 
• Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου δοκιμών βραχομηχανικής Ε102-84 (ΦΕΚ 70/8.2.85 τεύχος Β). 



• Τεχνικές Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής Ε105-86 (ΦΕΚ 955/31.12.86 
τεύχος Β). 

• Τεχνικές Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιμών βραχομηχανικής Ε103-84 (ΦΕΚ 70/8.2.85 
τεύχος Β). 

• Διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα για θέματα που δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες 
Ελληνικές (DIN, AASHTO, ASTM, ISRM, κλπ.) 

• Τεχνικές Προδιαγραφές της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ/α/0/1257 
• Ευρωκώδικας EN 1997-1: Γεωτεχνικός σχεδιασμός – Γενικοί κανόνες 
• Εθνικό Προσάρτημα στον Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1 
• Ευρωκώδικας EN 1998-5: Αντισεισμικός Σχεδιασμός – Θεμελιώσεις, φορείς αντιστήριξης και 

γεωτεχνικά θέματα 
• Εθνικό Προσάρτημα στον Ευρωκώδικα ΕΝ 1998-5 
• Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός Ε.Α.Κ. 2000, όπως αυτός αναθεωρήθηκε με την Κ.Υ.Α 

Δ17α/115/9/ΦΝ275, Φ.Ε.Κ./ Β/ 1154/ 12.08.2003. 
• Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ2000) 
• Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.), Υ.Α. ΔΜΕΟ/δ/ο/212/27.2.04. 
• Διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα για θέματα που δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες 

Ελληνικές (ΕΝ, DIN, BS, κλπ.) 
• Ευρωκώδικες 7 και 8 και συμπληρωματικά με τα DIN 1054, 4014, 4017, 4019 για τις μελέτες 

θεμελίωσης 
• Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ2000) (ΦΕΚ 266 B) όπως τροποποιήθηκε, 

ανασυντάχθηκε και ισχύει 
• Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2000) (ΦEK 2184 B) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
• Κανονισμό τεχνολογίας χαλύβων οπλισμένου σκυροδέματος (ΦEK 381/8/24.3.2000), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 
• Κανονισμοί διάθεσης λυμάτων, ακαθάρτων και ομβρίων 
• Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
• Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
• Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

Συνεπώς καλύπτονται οι απαιτήσεις ασφάλειας 

Με την προτεινόμενη μέθοδο λειτουργίας της εγκατάστασης η ποιότητα εκροής των 
επεξεργασμένων λυμάτων θα πρέπει να έχει τιμές χαμηλότερες από τα όρια ρυπαντικών 
φορτίων εξόδου που καθορίζονται σύμφωνα με τα κατ΄ ελάχιστον όρια: 

Της υπ’ αριθμ. 30/οικ. 2885/2010 "Καθορισμός χρήσεων επιφανειακών υδάτων και ειδικών 
όρων για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων Ν. Θεσσαλονίκης" απόφαση 
Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1079/Β/2010) 



τα όρια του πίνακα Ι της υπ’ αριθμ. 91/271 Οδηγίας της Ε.Ε. και της εναρμόνισης της στην 
Ελληνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β/14.03.97) «Μέτρα και Όροι για την 
Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων». 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθορίζονται τα εξής όρια εκροής από την Ε.Ε.Λ.: 

 

Συνεπώς καλύπτονται οι απαιτήσεις ασφάλειας λειτουργικότητας και αισθητικής εμφάνισης για 
κατά την τεχνική διάρκεια ζωής του έργου. 

 

Α.3) Τεχνική περιγραφή του αντικειμένου του έργου 
Το έργο αφορά στην κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας, 4.008 Ισοδύναμων Κατοίκων για την 20ετία και 5.576 Ισοδύναμων Κατοίκων για 
την 40ετία, με διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων σε παρακείμενο ρέμα, μέσω αγωγού 
διάθεσης με μήκος της τάξεως των 11,50m. 

Το έργο σύμφωνα με την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ/37674/2016, κατατάσσεται στην Ομάδα 4η “Συστήματα 
περιβαλλοντικών υποδομών” με α/α 19 “Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας αστικών Λυμάτων 
(πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη 
ή τη θάλασσα ” με Ισοδύναμο Πληθυσμό, για τη 40ετία 5.576 κατοίκους, συνεπώς Π < 100.000, 
Υποκατηγορία Α2. 

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει προεπεξεργασία (εσχάρωση, αμμοσυλλογή, λιποσυλλογή), 
βιολογική επεξεργασία με απομάκρυνση θρεπτικών (οξείδωση οργανικού φορτίου, 
νιτροποίηση, απονιτροποίηση, αποφωσφόρωση), χημική απομάκρυνση φωσφόρου, 
δευτεροβάθμια καθίζηση, τριτοβάθμια επεξεργασία (χλωρίωση - αποχλωρίωση) και 
επεξεργασία ιλύος (μηχανική πάχυνση και αφυδάτωση). Η επεξεργασμένη εκροή της 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού, διατίθεται σε παρακείμενο ρέμα, το οποίο 
συμβάλει στο χείμαρρο Σχολαρίου. Ο σχεδιασμός των έργων εισόδου και εξόδου, 
προεπεξεργασίας και χλωρίωσης – αποχλωρίωσης, πραγματοποιείται σε ορίζοντα 40ετίας (Β΄ 
φάση), ενώ ο σχεδιασμός της βιολογικής βαθμίδας σε ορίζοντα 20ετίας (Α΄ φάση). 

Συνοπτικά οι βασικές μονάδες επεξεργασίας της Ε.Ε.Λ. περιλαμβάνουν: 

• Φρεάτιο εισόδου, 

• Αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης, 



• Ενιαία μονάδα εσχάρωσης – εξάμμωσης – απολίπωσης βιομηχανικού τύπου, 

• Φρεάτιο μερισμού παροχής Βιοαντιδραστήρα, 

• Βιοαντιδραστήρας με αναερόβιες δεξαμενές βιολογικής απομάκρυνσης φωσφόρου, ανοξικές 
δεξαμενές, δεξαμενές αερισμού - αντλιοστάσιο ανάμικτου υγρού, 

• Φρεάτιο μερισμού παροχής ΔΤΚ, 

• Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης, 

• Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος, 

• Μετρητής παροχής, 

• Μονάδα απολύμανσης των επεξεργασμένων λυμάτων με χλωρίωση – αποχλωρίωση, 

• Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας λάσπης με τράπεζα πάχυνσης και ταινιοφιλτρόπρεσσα, 

• Μονάδα βιομηχανικού νερού, 

• Έργα εξόδου. 

Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Λ. περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 

• Κτίριο αποθηκών, 

• Κτίριο για τους φυσητήρες αερισμού, 

• Κτίριο επεξεργασίας ιλύος, 

• Κτίριο ενέργειας, 

• Κτίριο χημικών. 

Τα έργα υποδομής της εγκατάστασης αφορούν: 

• Το σύνολο των έργων οδοποιίας, 

• Το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 

• Το δίκτυο ασθενών ρευμάτων, 

• Το σύστημα ελέγχου και αυτοματισμών του έργου, 

• Το σύνολο των έργων του δικτύου υδρεύσεως, 

• Το σύνολο των έργων του δικτύου αποχετεύσεως των στραγγιδίων και των διαφόρων 
κτιριακών εγκαταστάσεων, 

• Το σύνολο των έργων του δικτύου βιομηχανικού νερού, 

• Το σύνολο των έργων αποχέτευσης των ομβρίων, 

• Η περίφραξη του γηπέδου, 

• Ο εξωτερικός φωτισμός, 

• Η απαιτούμενη υψηλή δενδροφύτευση οπτικής κάλυψης των εγκαταστάσεων και τα λοιπά 
έργα πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου. 

Εκτός των παραπάνω στην εργολαβία περιλαμβάνονται ο αγωγός σύνδεσης του τελικού 
φρεατίου του εξωτερικού δικτύου με το φρεάτιο εισόδου της Ε.Ε.Λ. και ο αγωγός διάθεσης από 
το φρεάτιο εξόδου της Ε.Ε.Λ. προς το παρακείμενο ρέμα καθώς και η μελέτη διευθέτησης και η 
κατασκευή των έργων διευθέτησης για δύο τμήματα ρεμάτων σύμφωνα με την εγκεκριμένη 



μελέτη οριοθέτησης «Οριοθέτηση τμήματος ρέματος πλησίον του Αντλιοστασίου Α/Σ1 και 
τμήματος ρέματος πλησίον της Ε.Ε.Λ. στην περιοχή της Δ.Κ. Σοχού», τους Π.Ο. και τις 
εγκεκριμένες οριογραμμές. 

 

A.4) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4412/16.  

O Αναθέτων  Φορέας, όσον αφορά στα στελέχη και στο προσωπικό της, θα λάβει στο μέτρο του 
εφικτού τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κατάσταση σύγκρουσης 
συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/16. 

Αν  ωστόσο,  διαπιστωθεί  ότι  για  κάποια  μέλη  των  αποφαινομένων  ή  γνωμοδοτικών  
οργάνων  υφίσταται  κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις των 
παραγράφων 5 έως 8 του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016. 

Α.6) Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με τίτλο πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ», με κωδικό ΟΠΣ 5006101 και ΣΑΕ 
2017ΣΕ27510088. 

Α.7) Στοιχεία για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις.  

Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις. Το γήπεδο εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων έχει 
παραχωρηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την υπ. Αριθμ πρωτ 
1241/49711/19-04-2013 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:ΒΕΑΜΒ-Ν5Ω) με θέμα «Δωρεάν 
παραχώρηση της χρήσης ακινήτου (αριθ. 7811νη αγροτεμάχιο) εμβαδού 10.000τμ, 
αγροκτήματος Σοχού, στο Δήμο Λαγκαδά. 

Α.8) Αρχαιολογικά ευρήματα και την έκθεση αρχαιολογικής τεκμηρίωσης όπου αυτή 
προβλέπεται 

(γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο έκδοσης της 
ΑΕΠΟ) 

 
• Με την με αριθμ πρωτ. 1473/9-6-2016 (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ Κ.Μ.5069/27-6-2016) 

γνωμοδότηση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας στην οποία 
αναφέρει ότι: η θέση όπου θα εγκατασταθεί το έργο του θέματος, σύμφωνα με το 
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, δεν εντάσσεται σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως 
«ιστορικός τόπος» από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ και ούτε υπάρχουν εντός ή πλησίον αυτής 
κηρυγμένα νεότερα μνημεία, η προστασία των οποίων να εμπίπτει στις αρμοδιότητές 
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3028/2002 «για την Προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/τ.Α./28-06-02).  



• Με την με αριθμ. πρωτ. 2477/8-6-2016 γνωμοδότηση της Εφορίας Αρχαιοτήτων 
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης με την οποία μας ενημερώνουν ότι δεν έχουν καταρχήν 
αντίρρηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων που βρίσκεται στην περιοχή Βρυς Τ.Κ. Σοχού Δ. Λαγκαδά ΠΕ 
Θεσσαλονίκης, με όρους και προϋποθέσεις που ενσωματώνονται στην ΑΕΠΟ (αριθμ. 
πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ Κ.Μ. 5066/27-6-2016).  

 

Α.9) Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την υποχρέωση ή μη, 
μετακίνησης ή μεταφοράς τους 

Δεν υφίστανται υπόγεια δίκτυα κοινής ωφέλειας εντός του γηπέδου της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Κ. Σοχού.  Στην νότια κορυφή του γηπέδου (κορυφή Ι) διέρχεται 
υπέργειος ηλεκτρικός αγωγός υψηλής τάσης. 

 

Α.10) Αποφάσεις εγκεκριμένων μελετών (επισυνάπτονται) 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Τοπογραφική μελέτη του έργου «Υποστηρικτικές μελέτες του έργου Αγωγοί μεταφοράς 
ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Σοχού, Δήμου Λαγκαδά» η οποία η 
εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 56640/24-09-2013 απόφαση του Προϊσταμένου Τεχνικής 
Υπηρεσίας Δήμου Λαγκαδά. 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Γεωτεχνική μελέτη του έργου «Υποστηρικτικές μελέτες του έργου Αγωγοί μεταφοράς 
ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Σοχού, Δήμου Λαγκαδά» η οποία η 
εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 59871/03-10-2013 απόφαση του Προϊσταμένου Τεχνικής 
Υπηρεσίας Δήμου Λαγκαδά. 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 

«Οριοθέτηση τμήματος ρέματος πλησίον του αντλιοστασίου Α/Σ1 και τμήματος ρέματος 
πλησίον της Ε.Ε.Λ. στην περιοχή της Δ.Κ. Σοχού» που ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την υπ' 
αριθμ. 218472/6671/16-06-2015 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Ε.Ε.Λ. (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ – ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ) 

Προμελέτη με τίτλο «Αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 
Δ.Κ. Σοχού, Δήμου Λαγκαδά» Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Κ. Σοχού η οποία η 
εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 01/2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου 
Λαγκαδά. 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 



Η υπ' αριθμ. 33/13-1-2017 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 

Η υπ' αριθμ. 322/31-1-2018 Απόφαση Τροποποίησης της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης. 

Α.11) Περαιτέρω απαιτούμενες μελέτες ή έρευνες 

 Κατά τη φάση Δημοπράτησης του Έργου θα συνταχθεί Δασοτεχνική Μελέτη διευθέτησης για 
δύο τμήματα ρεμάτων σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οριοθέτησης «Οριοθέτηση 
τμήματος ρέματος πλησίον του Αντλιοστασίου Α/Σ1 και τμήματος ρέματος πλησίον της Ε.Ε.Λ. 
στην περιοχή της Δ.Κ. Σοχού», τους Περιβαλλοντικούς Όρους και τις εγκεκριμένες οριογραμμές. 
Η εγκεκριμένη μελέτη από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες θα αποτελεί στη συνέχεια 
συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας. 

Μετά τη Δημοπράτηση του Έργου ο Ανάδοχος του Έργου οφείλει να συντάξει και να υποβάλει 
στην Υπηρεσία για έγκριση την Μελέτη Εφαρμογής, που μετά την έγκρισή της θα αποτελέσει 
συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας. 

Για τη θεμελίωση των έργων ΠΜ θα απαιτηθεί εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας θεμελίωσης στο 
πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής. 

Α.12) Καταγραφή των κινδύνων και κατανομή των προσκοπτουσών διακινδυνεύσεων 
(επιπτώσεις μη υλοποίησης του έργου)  

Το έργο αποτελεί υποέργο της πράξης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΣΟΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ και από κοινού με το έργο της 
αποχέτευσης συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη επίλυση του προβλήματος αποχέτευσης των 
οικιακών λυμάτων του  Δ.Κ. ΣΟΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ.   

Το έργο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προστασία της 
υγείας και ευημερίας των πολιτών από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους.  

Η μη υλοποίηση του έργου θα οδηγήσει στην περαιτέρω υποβάθμιση-ρύπανση του φυσικού 
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, καθώς δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι του έργου που 
αναφέρονται ανωτέρω.  

Η ανεξέλεγκτη διάθεση των λυμάτων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το φυσικό περιβάλλον 
και τη δημόσια υγεία των κατοίκων της περιοχής και των επισκεπτών, όπως υποβάθμιση των 
επιφανειακών και υπογείων υδάτων, ρύπανση του εδάφους, τοξικότητα, δημιουργία σηπτικών 
συνθηκών επιβλαβών για τη δημόσια υγεία και πρόκληση ανεπιθύμητων οσμών που 
δημιουργούν σημαντική όχληση στον πληθυσμό της περιοχής, μόνιμο και εποχιακό, 
δημιουργώντας προβλήματα και στην τοπική κοινωνία και οικονομία. 

Θέσεις αποθήκευσης υλικών και εργαλείων που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να 
προκαλέσουν κίνδυνο. Κατά την κατασκευή του έργου τέτοιες θέσεις είναι οι χώροι 



αποθήκευσης προϊόντων εκσκαφής που θα επαναχρησιμοποιηθούν για επίχωση ή άλλα υλικά 
επίχωσης, αποθήκευσης σωλήνων κ.λπ. καθώς και οι χώροι στάθμευσης μηχανημάτων και 
αυτοκινήτων. 

Κατά τη συντήρηση και επισκευή του έργου είναι οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και αυτές 
εναπόθεσης υλικών και εργαλείων. 

Άλλες ζώνες ορατού κινδύνου: 

Οι εργασίες εκσκαφής και η εντός των τάφρων τοποθέτησης σωλήνων, κατασκευής φρεατίων, 
δεξαμενών, κτηρίων, επισκευών κ.λπ. 

Οι εργασίες εντός των δεξαμενών και φρεατίων επισκέψεως των αγωγών ή εντός των αγωγών, 
όταν αυτοί είναι μεγάλης διαμέτρου, λόγω ύπαρξης χημικών ουσιών και αερίων που μπορεί να 
είναι δηλητηριώδη ή και εύφλεκτα. 

Προσπέλαση στο εργοτάξιο και πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

Κυκλοφορία οχημάτων και πεζών πέριξ του εργοταξίου. 

Χρήση χημικών υλικών. 

Α.13) Απόφαση ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ   

• Η υπ' αριθμ. 33/13-1-2017 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης  

• Η υπ' αριθμ. 322/31-1-2018 Απόφαση Τροποποίησης της Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης.  

Α.14) Δημοσιοποίηση του διαγωνισμού, αποστολές των προκηρύξεων, αποδεικτικά των 
δημοσιεύσεων αυτών με τις επαναλήψεις τους. 

(Συμπληρώνονται τα διαθέσιμα στοιχεία) 

Α.15) Αλληλογραφία με τους οικονομικούς φορείς που παρέλαβαν έγγραφα της σύμβασης 

(Συμπληρώνονται τα διαθέσιμα στοιχεία) 
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