
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

Ταχ. Δ/νση: Ναυπλίου 57 

                     221 32 Τρίπολη 

Πληροφορίες: Μαντζουράνης Π. 

Τηλέφωνο: 2713 610 121 

Email: perivallon@ppel.gov.gr 
 

 

 

 

 

 

Τρίπολη     08-09-2022 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : Οριστική Έκθεση Ελέγχου 

 

1. ΘΕΜΑ 

α) Είδος Ελέγχου: Έκτακτος / Μερικός 

β) Επωνυμία φορέα έργου ή δραστηριότητας: Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Βυτίνας, Δ. 

Γορτυνίας. 

γ) Είδος έργου ή δραστηριότητας: Επεξεργασία αστικών λυμάτων 

δ) Θέση έργου ή δραστηριότητας:  

• Εκτός οικισμού Τ.Κ. Βυτίνας 

2. ΠΡΟΟΙΜΙΟ (Σχετική Νομοθεσία, σχετικά έγγραφα) 

1. Οι  διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Οι διατάξεις του Ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.»  

3. Οι διατάξεις του Ν. 4042/12 «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». 

4. Οι διατάξεις του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α), αρ. 50, 52, 53, 75. 

5. Οι διατάξεις του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α), «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των 

αποβλήτων Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 



2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων 

συσκευασιών, πλαίσιο  οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για 

τα πλαστικά προϊόντα και  την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές 

πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.» 

6. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21-2-2022 «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις 

περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» (ΦΕΚ 776 Β) 

7. Η Υ.Α. 5673/400/1993 (ΦΕΚ 192 Β 1993) «Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία αστικών 

λυμάτων». 

8. H υπ’ αριθ. 139872/28-04-2022 (Α.Π. Υπηρεσίας) καταγγελία του κ. Στάθη Παναγόπουλου. 

9. Το υπ’ αριθ. 199505/15-06-2022 (Α.Π. Υπηρεσίας) έγγραφο Συνδέσμου Βιώσιμης Ανάπτυξης,  

10. Η από 06-05-2022 Έκθεση Αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ ΠΕ Αρκαδίας στη Μονάδα Επεξεργασίας 

Λυμάτων εκτός οικισμού Τ.Κ. Βυτίνας, Δήμου Γορτυνίας, Π.Ε. Αρκαδίας και στον ποταμό 

Μυλάοντα εκτός οικισμού Τ.Κ. Νυμφασίας, πλησίον Ι.Μ. Κερνίτσης, Δήμου Γορτυνίας, Π.Ε. 

Αρκαδίας, 

11.  Η από 27-05-2022 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, η οποία διαβιβάστηκε στο Δήμο Γορτυνίας 

με το υπ’ αριθ. 198728/14-06-2022 έγγραφό μας. 

12. Το γεγονός ότι στα πλαίσια της ανωτέρω (10) Αυτοψίας ο εργαστηριακός έλεγχος δύο 

δειγμάτων  από την έξοδο επεξεργάσιμων λυμάτων της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού 

Βυτίνας για Βιοχημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD),  έδειξε παρουσία BOD πάνω από το 

καθορισμένο όριο  

13.  Το γεγονός ότι στα πλαίσια της ανωτέρω (10) Αυτοψίας στον ποταμό Μυλάοντα, ελήφθηκε 

και ελέγχθηκε δείγμα στο οποίο δεν ανιχνεύθηκε BOD. 

14. Το γεγονός ότι για το Βιολογικό Καθαρισμό Βυτίνας έχουν επιβληθεί στο Δήμο Γορτυνίας 

διοικητικές κυρώσεις το 2021. 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ημερομηνία Ελέγχου: 06-05-2022 

Ονοματεπώνυμα Επιθεωρητών: 

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΟΥΚΟΥΒΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 

ΞΕΝΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 



Επωνυμία φορέα και είδος έργου ή δραστηριότητας: Δήμος Γορτυνίας / Επεξεργασία λυμάτων 

Βιολογικού Καθαρισμού Βυτίνας. 

 

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

Παράβαση 1η: Έχει λήξει η υπ’ αριθ. 3055/02/27-1-2003 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων, χωρίς να έχει ανανεωθεί. 

Τεκμηρίωση: Από το αρχείο της Υπηρεσίας μας φαίνεται να έχει λήξει η υπ’ αριθ. 3055/02/27-

01-2003 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων χωρίς 

να έχει ανανεωθεί. Από το Δήμο δεν κατατέθηκαν απόψεις ώστε να αναιρεθεί η διαπίστωση της 

Υπηρεσίας,  γεγονός που τεκμηριώνει την παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Αξιολόγηση: Σύμφωνα με τα κριτήρια του Πίνακα 3, της Ενότητας (Δ) του ΜΕΣ, η λειτουργία 

άνευ απαιτούμενης ανανέωσης περιβαλλοντικής άδειας αξιολογείται ως παράβαση μέτριας 

σοβαρότητας. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η παράβαση κατατάσσεται ως Μέτρια. 

 

Παράβαση 2η: Ρύπανση του περιβάλλοντος λόγω πλημμελούς επεξεργασίας λυμάτων 

Τεκμηρίωση: Από τον εργαστηριακό έλεγχο των δειγμάτων που ελήφθησαν κατά την αυτοψία 

από την έξοδο των επεξεργάσιμων λυμάτων της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού, ανιχνεύθηκε 

παρουσία BOD, 87 mgr/lit O2 στο ένα δείγμα και 88 mgr/lit O2 στο άλλο, πάνω δηλαδή από το 

καθορισμένο όριο των 20 mgr/lit O2, που έχει τεθεί στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του 

Βιολογικού Καθαρισμού. Το γεγονός αυτό τεκμηριώνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος λόγω 

πλημμελούς επεξεργασίας των λυμάτων. Ωστόσο, για την αξιολόγηση της παράβασης 

λαμβάνεται υπόψη και το γεγονός ότι κατά τον εργαστηριακό έλεγχο του δείγματος που 

λήφθηκε από τα ύδατα του ποταμού Μυλάοντα, δεν ανιχνεύθηκε παρουσία BOD. Επίσης, 

λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι τα ανεπεξέργαστα λύματα 

έχουν BOD 200-400 mgr/lit O2. Επομένως τα εξερχόμενα από τη Μονάδα λύματα 

επεξεργάζονται κατά ένα ποσοστό. 

Αξιολόγηση: Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του Πίνακα 

1, της Ενότητας (Δ) του ΜΕΣ, η παράβαση κατατάσσεται ως μέτρια. 

 

Αξιολόγηση συνολικού επιπέδου συμμόρφωσης: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ενότητα 

(Ε) του ΜΕΣ, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης αξιολογείται ως Μεσαίο. 

 

5. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή του παρόντος: 



• Ο Δήμος θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων. Μέχρι την έγκριση της ανωτέρω Απόφασης, για τη λειτουργία της Μονάδας επεξεργασίας 

Λυμάτων θα ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν τεθεί με την υπ’ αριθ. 3055/02/27-1-

2003 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

 

Εντός δύο μηνών από την παραλαβή του παρόντος: 

• Ο Δήμος θα πρέπει να έχει συμμορφωθεί με τους περιβαλλοντικούς όρους της υπ’ αριθ. 

3055/02/27-1-2003 Απόφασης, και αυτό να τεκμηριώνεται μέσα από αποτελέσματα 

εργαστηριακών μετρήσεων. 

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ, θα πρέπει να υποβάλλει Δήλωση 

Συμμόρφωσης που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση 

πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στην ΠΔΕ. 

Τα μέλη του ΚΕΠΠΕ ΠΕ Αρκαδίας 

 

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 

 

ΞΕΝΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 

ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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