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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 

Απνηύπωζε ΒΓΣ 

Ο ύλδεζκνο Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ (Τ.ΓΗ..Α.) Ν. Μαγλεζίαο  είλαη ν θνξέαο 

δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ «Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο ηεξεώλ Απνβιήησλ (ΑΑ) 

θαη Πξνδηαιεγκέλσλ Οξγαληθώλ θαη Υώξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ (ΥΤΣΤ) 

Ννκνύ Μαγλεζίαο» ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μαγλεζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, 

πνπ ππάγεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2010/75/ΔΔ (IED) πεξί βηνκεραληθώλ 

εθπνκπώλ «γηα ηελ Οινθιεξσκέλε Πξόιεςε θαη Έιεγρν ηεο Ρύπαλζεο», ε νπνία θαη 

θαηαξγεί ηελ πξόηεξε Οδεγία 2008/1/ΔΚ (IPPC). 

Ζ Οδεγία απηή ελζσκαηώζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ηελ ππ΄ αξηζκό Απόθαζε 

36060/1155 /Δ.103 «Καζνξηζκόο πιαηζίνπ θαλόλσλ, κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε πξόιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο από βηνκεραληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2010/75/ΔΔ «πεξί 

βηνκεραληθώλ εθπνκπώλ (νινθιεξσκέλε πξόιεςε θαη έιεγρνο ηεο ξύπαλζεο)» ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2010» (ΦΔΚ 

1450Β/14.06.2013). 

ύκθσλα κε ην Άξζξν 10 ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο, ν ελδηαθεξόκελνο θνξέαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ αξκόδηα πεξηβαιινληηθή αξρή πνπ 

ζπλνδεύεηαη από θάθειν ηεο κειέηεο θαη θάθειν κε ηα ζπλνδεπηηθά ηεο κειέηεο έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία ηα νπνία εθηόο ησλ άιισλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ πεξηγξαθή: 

α) ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο, 

Κεθάιαηα 2 θαη 3 ηεο Μειέηεο 

Σξνπνπνίεζεο ησλ Π.Ο. 

β) ησλ πξώησλ θαη βνεζεηηθώλ πιώλ, ησλ 

ινηπώλ νπζηώλ θαη ηεο ελέξγεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ή παξάγνληαη από ηελ 

εγθαηάζηαζε, 

Κεθάιαηα 2 θαη 3 ηεο Μειέηεο 

Σξνπνπνίεζεο ησλ Π.Ο. 

γ) ησλ πεγώλ εθπνκπώλ ηεο εγθαηάζηαζεο, Κεθάιαηα 2 θαη 3 ηεο Μειέηεο 

Σξνπνπνίεζεο ησλ Π.Ο. 

δ) ησλ ζπλζεθώλ ηνπ ρώξνπ όπνπ ζα 

ιεηηνπξγήζεη ε εγθαηάζηαζε, 

Κεθάιαηα 2, 3 θαη 4 ηεο Μειέηεο 

Σξνπνπνίεζεο ησλ Π.Ο. 

ε) όπνπ ηζρύεη, βαζηθή έθζεζε, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 18, παξάγξαθνο 2, 

Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή δελ πεξηιακβάλεη ηε 

ρξήζε, παξαγσγή ή απειεπζέξσζε ζρεηηθώλ 

επηθίλδπλσλ νπζηώλ πνπ κπνξνύλ λα 

πξνθαιέζνπλ ηε ξύπαλζε εδάθνπο θαη 

ππόγεησλ πδάησλ, όπσο νξίδεη θαη ην άξζξν 

18 ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο, θαη σο εθ ηνύηνπ 

δελ απαηηείηαη βαζηθή έθζεζε. 

ζη) ηεο θύζεο θαη ησλ πνζνηήησλ ησλ Κεθάιαηα 2, 3 θαη 6 ηεο Μειέηεο 
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πξνβιεπόκελσλ εθπνκπώλ ηεο εγθαηάζηαζεο 

ζε θάζε επηκέξνπο ζηνηρείν ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαζώο θαη πξνζδηνξηζκό ησλ 

ζεκαληηθώλ επηπηώζεσλ ησλ εθπνκπώλ ζην 

πεξηβάιινλ, 

Σξνπνπνίεζεο ησλ Π.Ο. 

δ) ηεο πξνηεηλόκελεο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

άιισλ ηερληθώλ πνπ απνζθνπνύλ ζηελ 

πξόιεςε ησλ εθπνκπώλ πνπ πξνέξρνληαη 

από ηελ εγθαηάζηαζε ή, εάλ απηό δελ είλαη 

δπλαηόλ, ζηε κείσζή ηνπο, 

Κεθάιαηα 2 θαη 3 ηεο Μειέηεο 

Σξνπνπνίεζεο ησλ Π.Ο. 

ε) ησλ κέηξσλ, πξόιεςεο, πξνεηνηκαζίαο γηα 

εθ λένπ ρξήζε, αλαθύθισζεο θαη αλάθηεζεο 

ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγεη ε εγθαηάζηαζε, 

Κεθάιαην 8 ηεο Μειέηεο Σξνπνπνίεζεο ησλ 

Π.Ο. 

ζ) ησλ άιισλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα 

ηε ζπκκόξθσζε κε ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9, 

Κεθάιαην 8 ηεο Μειέηεο Σξνπνπνίεζεο ησλ 

Π.Ο. 

η) ησλ πξνβιεπόκελσλ κέηξσλ 

παξαθνινύζεζεο ησλ εθπνκπώλ ζην 

πεξηβάιινλ, 

Κεθάιαην 8 ηεο Μειέηεο Σξνπνπνίεζεο ησλ 

Π.Ο. 

ηα) ζε γεληθέο γξακκέο ησλ θύξησλ 

ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ όζνλ αθνξά ηελ 

ηερλνινγία, ηηο ηερληθέο θαη ηα κέηξα πνπ 

πξνηείλνληαη, νη νπνίεο έρνπλ κειεηεζεί από 

ηνλ αηηνύληα. 

Γελ εμεηάζηεθαλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα ηηο 

πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

πεξηβαιινληηθά αδεηνδνηεκέλνπ έξγνπ δηόηη 

απηέο δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ 

δπζκελώο θακία από ηηο πεξηβαιινληηθέο 

παξακέηξνπο  

 

ηελ παξνύζα έθζεζε παξνπζηάδνληαη νη Βέιηηζηεο Γηαζέζηκεο Σερληθέο πνπ ειήθζεζαλ 

ππόςε θαηά ην ζρεδηαζκό ηνπ έξγνπ, νη νπνίεο είλαη ζύκθσλεο κε ην "Reference Document 

on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries " 08/2006. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ην Κεθάιαην 5.2 ηνπ Reference Document on Best Available 

Techniques for the Waste Treatments Industries, August 2006, Βέιηηζηεο Γηαζέζηκεο 

Σερληθέο γηα ηε βηνινγηθή θαηεξγαζία ησλ απνξξηκκάησλ είλαη: 

 

65. ρξήζε ηωλ αθόινπζωλ ηερληθώλ γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ην ρεηξηζκό ηωλ 

βηνινγηθώλ ζπζηεκάηωλ (βιέπε Δλόηεηα 3.1 ) : 

α. γηα κείσζε ησλ νζκώλ ησλ απνβιήησλ, ρξήζε απηόκαησλ ζπξώλ άκεζεο απόθξηζεο (κε 

ηνλ αξηζκό ησλ θνξώλ όπνπ αλνίγνπλ λα δηαηεξείηαη ζην ειάρηζην) ζε ζπλδπαζκό κε κία 

θαηάιιειε ζπζθεπή εθπνκπήο ηνπ απαγόκελνπ αέξα ζην ρώξν πνπ βξίζθεηαη ζε ζπλζήθεο 

ππνπίεζεο  

β. γηα ηζρπξά νζκεξά απόβιεηα, ρξήζε θιεηζηώλ ηξνθνδνηηθώλ δεμακελώλ κε ζπζθεπή 

ξύζκηζεο ηεο ξνήο 

γ. ε πεξηνρή ησλ δεμακελώλ λα εμνπιηζηεί από ζπζθεπή ζπιινγήο ησλ εμαηκίζεσλ ησλ 

απαγόκελσλ αεξίσλ 
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66. πξνζαξκνγή ηωλ απνδεθηώλ ηύπωλ απνξξηκκάηωλ θαη δηαδηθαζηώλ δηαρωξηζκνύ 

αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ηελ ηερληθή κείωζεο 

πνπ εθαξκόδεηαη (π.ρ. αλάινγα κε ην πεξηερόκελν ηωλ κε βηνδηαζπώκελωλ ζπζηαηηθώλ) 

(βιέπε Δλόηεηα 3.1) 

 

67. ρξήζε ηωλ αθόινπζωλ ηερληθώλ θαηά ηελ εθαξκνγή αλαεξόβηαο ρώλεπζεο (βιέπε 

Δλόηεηα 3.1) : 

α. εθαξκνγή κηαο ζηελήο ζπζρέηηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ρώλεπζεο κε ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ 

β. αλαθύθισζε ηνπ κέγηζηνπ κέξνπο ησλ πγξώλ απνβιήησλ ζηνλ αληηδξαζηήξα  

γ. ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ππό ζπλζήθεο ζεξκόθηιεο ρώλεπζεο  

δ. κέηξεζε ησλ επηπέδσλ TOC, COD, Ν, Ρ θαη Cl ζηα ζεκεία εηζόδνπ θαη εμόδνπ. Όηαλ 

απαηηείηαη θαιύηεξνο έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο, ή θαιύηεξεο πνηόηεηαο ηειηθό πξντόλ ζηελ 

έμνδν, ηόηε πεξηζζόηεξνη παξάκεηξνη ζα πξέπεη λα κεηξνύληαη θαη ειέγρνληαη. 

δ. κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο βηναεξίνπ. Ζ ηερληθή απηή ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ 

επίδξαζε ζην ρσλεκέλν ππόιεηκκα θαη ζηελ πνηόηεηα ηνπ βηναεξίνπ . 

 

68. κείωζε ηωλ αηκνζθαηξηθώλ εθπνκπώλ ηωλ εθπεκπόκελωλ αεξίωλ όηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη βηναέξην ωο θαύζηκν, πεξηνξίδνληαο ηηο εθπνκπέο ζθόλεο, NOx , SOx , 

CO , H2S θαη VOC, ρξεζηκνπνηώληαο θαηάιιεινπο ζπλδπαζκνύο ηωλ αθόινπζωλ 

ηερληθώλ (βι. Δλόηεηα 2.1.4) : 

α . ρξεζηκνπνηώληαο πιπληξίδα γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ βηναεξίνπ κε πξνζζήθε αιάησλ 

ζηδήξνπ 

β . ρξεζηκνπνηώληαο ηερληθέο απνληηξνπνίεζεο όπσο SCR 

γ . ρξεζηκνπνηώληαο ζεξκηθή κνλάδα νμείδσζεο 

δ . ρξεζηκνπνηώληαο θίιηξα ελεξγνύ άλζξαθα 

 

69 . βειηίωζε ηωλ κεραληθώλ βηνινγηθώλ επεμεξγαζηώλ (ΜΒΣ) κε (βι. ελόηεηα 3.1) : 

α. ρξήζε πιήξσο θιεηζηώλ βηναληηδξαζηήξσλ 

β. απνθπγή αλαεξόβησλ ζπλζεθώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αεξόβηαο επεμεξγαζίαο κε έιεγρν 

ηεο ρώλεπζεο θαη ηεο παξνρήο ηνπ αέξα (κε ηε ρξήζε ελόο ζηαζεξνπνηεκέλνπ θπθιώκαηνο 

αέξα) θαη κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αεξηζκνύ πξνο ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο βηνδηάζπαζεο) 

γ. απνηειεζκαηηθή ρξήζε λεξνύ 

δ. ζεξκηθή κόλσζε ηνπ ρώξνπ ηεο βηνινγηθήο απνδόκεζεο ησλ αεξόβησλ δηεξγαζηώλ 

ζη. ειαρηζηνπνίεζε ηεο έθιπζεο αέξησλ ξύπσλ ζηα επίπεδα ησλ 2.500 - 8.000 Nm
3
 αλά ηόλν. 

εκεηώλεηαη όηη επίπεδα θάησ ησλ 2500 Nm
3
 αλά ηόλν δελ έρνπλ αλαθεξζεί 

δ. εμαζθάιηζε νκνηόκνξθεο ηξνθνδνζίαο 

ε. αλαθύθισζε ησλ πγξώλ απνβιήησλ ηεο δηεξγαζίαο ή ησλ θαηαινίπσλ ιάζπεο ζην ζηάδην 

ηεο αεξόβηαο δηεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ εληειώο ηα πγξά απόβιεηα. Αλ 

παξάγνληαη πγξά απόβιεηα, απηά ζα πξέπεη λα επεμεξγαζηνύλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ 

νη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ΒΓΣ λν 56 ηνπ BREF. 

ζ. ζπλερήο εθπαίδεπζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο κέζσ ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο 

ζρέζεο ησλ ειεγρόκελσλ κεηαβιεηώλ ηεο βηνινγηθήο απνδόκεζεο θαη ησλ κεηξνύκελσλ 

(αέξησλ) εθπνκπώλ 

η. κείσζε ησλ εθπνκπώλ ησλ ελώζεσλ αδώηνπ κε ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο αλαινγίαο C: N. 

 

70. κείωζε ηωλ εθπνκπώλ από ηε κεραληθή βηνινγηθή θαηεξγαζία ζηα αθόινπζα 

επίπεδα (βιέπε Δλόηεηα 3.1): 

Οζκή (ouE/m
3
): < 500 - 6000 

ΝΗ3 ( mg/Nm
3
 ): < 1 - 20 

VOC (mg/Nm
3
): 7-20 

PM (mg/Nm
3
): 5-20 
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κε ηε ρξήζε ελόο θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνύ ηωλ εμήο ηερληθώλ (βι. παξάγξαθν 3.1) : 

α . δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ησλ ρώξσλ (ζε ζρέζε κε ηε ΒΓΣ λν 3 ηνπ BREF) 

β . αλαγέλλεζε ησλ ζεξκηθώλ νμεηδσηώλ (thermal oxidizers) 

γ . απνκάθξπλζε ηεο ζθόλεο. 

 

71 . κείωζε ηωλ εθπνκπώλ ζηα ύδαηα ζηα επίπεδα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ΒΓΣ λν 56 ηνπ 

BREF. Δπηπιένλ, πεξηνξηζκόο ηωλ εθπνκπώλ ζηα ύδαηα ηα εμήο : νιηθό άδωην, 

ακκωλία, ληηξηθά θαη ληηξώδε (βι. Δλόηεηα 3.1 θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 6) 

 

Παξάκεηξνο Οξηαθέο ηηκέο (ppm) 

COD 20-120 

BOD 2-20 

Βαξέα κέηαιια 

(Cr, Cu, Ni,Pb, 

Εε) 

0.1 -1 

Ηδηαίηεξα ηνμηθά 

βαξέα κέηαιια: 

As 

Hg 

Cd 

Cr(VI) 

 

 

<0.1 

0.01 -0.05 

<0.1 -0.2 

<0.1 -0.4 

 

ηε ζπλέρεηα δίλνληαη νη ΒΓΣ πνπ πηνζεηήζεθαλ ζην ππό κειέηε έξγν γηα ηε Μνλάδα 

Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ (ΜΔΑ) ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ Ν. 

Ζιείαο.  

 

 

εκεηώλνληαη ηα εμήο: 

 ηελ ζηήιε 1 δίλεηαη ν αύμσλ αξηζκόο ησλ ΒΓΣ όπσο απηόο εκθαλίδεηαη θαη αλαιύεηαη 

παξαπάλσ (Κεθάιαην 5.2 ηνπ Reference Document on Best Available Techniques for the 

Waste Treatments Industries, 2006) 

 ηελ ζηήιε 2 δίλεηαη κία ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο αληίζηνηρεο ΒΓΣ 

 ηελ ζηήιε 3 δίλεηαη ην εάλ ε ΒΓΣ έρεη εθαξκνγή ζην ππό κειέηε έξγν θαη 

 ηε ζηήιε 4 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ησλ ηερληθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε Μνλάδα 

επεμεξγαζίαο αζηηθώλ απνβιήησλ θαη πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθώλ θαη ζπληζηνύλ ΒΓΣ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 1. ΒΓΣ ηεο ΜΔΑ 
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α/α 

ΒΓΣ 

No. ΒΓΣ –

Πεξηγξαθή 

Δθαξκνγή 

ζην έξγν 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Μνλάδα Μεραληθήο θαη Βηνινγηθήο 

Δπεμεξγαζίαο ΑΑ 

1 2 3 4 

1 

ΒΓΣ Νν.65 - 

Δηδηθέο ηερληθέο 

απνζήθεπζεο θαη 

ρεηξηζκνύ γηα ηε 

βηνινγηθή 

επεμεξγαζία 

(Αλαθνξέο ζηελ 

Δλόηεηα 3.1) 

ΝΑΗ 

α) ρώξνο ππνδνρήο ησλ απνξξηκκάησλ  

β) θιεηζηνί ρώξνη γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ εμνπιηζκνύ επεμεξγαζίαο κε 

δηάηαμε ζπιινγήο ηνπ αέξα  

γ) δηάηαμε θαζαξηζκνύ ηνπ αέξα 

δ) ρξήζε ζπλδπαζκνύ απηόκαησλ 

γξήγνξεο θίλεζεο πνξηώλ καδί κε 

δηαηάμεηο θνπξηίλαο αέξα 

2 

ΒΓΣ Νν.66 -

Δπηινγή ηεο 

πξώηεο ύιεο γηα 

ηα βηνινγηθά 

ζπζηήκαηα 

(Αλαθνξέο ζηελ 

Δλόηεηα 3.1) 

ΝΑΗ 

α) Τπάξρνπλ δηαηάμεηο κεραληθήο 

απνκάθξπλζεο ησλ κεηάιισλ ώζηε λα 

πεξηνξίδεηαη ε είζνδνο ηνμηθώλ 

κεηάιισλ ζηε βηνινγηθή επεμεξγαζία 

β) κε αλάκημε δηαθνξεηηθώλ 

ηύπσλ/ξεπκάησλ απνβιήησλ αλ δελ 

απνδεηρηεί όηη είλαη επηηξεπηό γηα ηε 

δηεξγαζία 

3 

ΒΓΣ Νν. 69 - 

Σερληθέο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ 

κεραληθώλ 

βηνινγηθώλ 

επεμεξγαζηώλ 

(Αλαθνξέο ζηελ 

Δλόηεηα 3.1) 

ΝΑΗ 

α) ρξήζε ζαθθόθηιηξσλ γηα ηε 

δέζκεπζε ησλ ζσκαηηδίσλ από ηνλ 

απνζκνύκελν αέξα 

β) κείσζε ησλ εθπνκπώλ νζκώλ κε ηε 

ρξήζε βηόθηιηξσλ 

γ) δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ γηα ηελ 

ζπιινγή θαη αλαθπθινθνξία ηνπ 

απαξαίηεηνπ πγξνύ ππνιείκκαηνο ζηα 

ζεηξάδηα θνκπνζηνπνίεζεο  

δ) επεμεξγαζία ηνπ πγξνύ κε ρξήζε 

δεμακελώλ εμηζνξξόπεζεο, 

βηναληηδξαζηήξεο θαη δηαδηθαζία 

θίιηξαλζεο 

ε) δηάηαμε πξνεπεμεξγαζίαο γηα ηελ 

κεραληθή απνκάθξπλζε πιηθώλ θαη ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο βηνινγηθήο 

επεμεξγαζίαο 

ζη) απνθπγή δεκηνπξγίαο αλαεξόβησλ 

ζπλζεθώλ ζηελ αεξόβηα βηνινγηθή 

επεμεξγαζία κέζα από ηνλ 

απνηειεζκαηηθό ζπλερή εμαλαγθαζκέλν 

αεξηζκό 

4 

ΒΓΣ Νν. 70-

Σερληθέο κείσζεο 

ησλ εθπνκπώλ 

ζηηο βηνινγηθέο 

επεμεξγαζίεο 

(Αλαθνξέο ζηελ 

Δλόηεηα 3.1) 

ΝΑΗ 

Γηα ηε κείσζε ησλ αέξησλ εθπνκπώλ 

πνπ παξάγνληαη ζηε βηνινγηθή 

επεμεξγαζία ησλ ΑΑ ζα γίλεη ρξήζε  

Βηόθηιηξνπ. Ζ απόδνζε επεμεξγαζίαο 

ηνπ βηόθηιηξνπ απμάλεηαη κε ηελ 

αύμεζε ηνπ ρξόλνπ παξακνλήο ηνπ 

πξνο απόζκεζε αέξα ζην «ζώκα» ηνπ 

βηόθηιηξνπ. Γηα ηε δηαζηαζηνιόγεζε 

ηνπ βηόθηιηξνπ έγηλε ρξήζε ηεο 
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α/α 

ΒΓΣ 

No. ΒΓΣ –

Πεξηγξαθή 

Δθαξκνγή 

ζην έξγν 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Μνλάδα Μεραληθήο θαη Βηνινγηθήο 

Δπεμεξγαζίαο ΑΑ 

1 2 3 4 

παξαδνρήο θόξηηζεο ηνπ 100 m
3
/h-m

3
 

κε ύςνο ηνπ πιηθνύ πιήξσζεο 

κεγαιύηεξν από ην 1 m, ζηνηρεία 

δηαζηαζηνιόγεζεο πνπ αλαθέξνληαη θαη 

ζηελ ελόηεηα 4.6.10. ηνπ BREF. 

5 

ΒΓΣ Νν. 71 - 

Αλαθνξά ησλ 

ζπζηαηηθώλ ησλ 

απνβιήησλ πνπ 

παξάγνληαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο 

(Αλαθνξέο ζηελ 

Δλόηεηα 3.1) 

ΝΑΗ 

COD, BOD, Βαξέα κέηαιια (Cr, Cu, 

Ni,Pb, Εε), Ηδηαίηεξα ηνμηθά βαξέα 

κέηαιια: As, Hg, Cd, Cr(VI) & 

επηπιένλ Πίλαθαο 1, Παξάξηεκα Η ηεο 

ΚΤΑ 145116. 

 


