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ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  19/2015 

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Απο-

χέτευσης Λέσβου.          

Μυτιλήνη 8-10-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. 

(Πρόσκληση κ.Προέδρου Δ/κού Συμβουλίου 19/2-10-2015) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 1) Δημήτρης Ακριώτης,  Πρόεδρος, 2)  Γιάννης Αμπουλός, 

Αντ/δρος, 3) Θεόδωρος Στεργίου, 4) Νίκος Χωριατέλλης, 5) Βασίλης Μαμώ-

λης,  6) Ευστράτιος Γεωργούλας, 7) Παναγιώτης Τσίγγουρας, αναπληρωματι-

κό μέλος της κας Μαρίας Σηφάκη,  μέλη  Δ.Σ.  ΔΕΥΑ Λέσβου   

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 1) Κώστας Κατσαρός, 2)  Παναγιώτης Γιαννιόγλου, 3) Δέ-

σποινας Μακρή, 4) Χαράλαμπος Ντινενής 

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας και κηρύσσει την έναρ-

ξη της συνεδριάσεως.  

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ -5-:    Καθορισμός ορίων εκπομπών υγρών 
αποβλήτων, σε εκτέλεση του άρθρου 4.5.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του Κανο-
νισμού δικτύου αποχέτευσης και λειτουργίας υποδοχής βοθρολυμά-
των Βιολογικού Καθαρισμού Μυτιλήνης 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    259/15 

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το πέμπτο εκτός  ημερήσιας διάταξης θέμα 

διαβάζει τη συνημμένη εισήγηση. 

 Επακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία περιλαμβάνεται στ’ απομα-

γνητοφωνημένα πρακτικά, μετά την οποία  

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ-191 Α΄) «Περί κινήτρων για την ίδρυση 

Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» και ειδικότερα το άρθρο 23. 
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2. Την αριθ. 12/2002 απόφαση Δ.Σ.  της ΔΕΥΑΛ που αφορά την έγκριση του 

κανονισμού λειτουργίας αποχέτευσης και υποδοχής βοθρολυμάτων στον 

Βιολογικό Καθαρισμό της Μυτιλήνης. 

3. Τον εγκεκριμένο και σε ισχύ «Κανονισμό δικτύου αποχέτευσης και λει-

τουργίας υποδοχής βοθρολυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Μυτιλήνης» 

και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ 

4. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑΛ 

Αποφασίζει   ο μ ό φ ω ν α  

1.  Εγκρίνει για τις μικρές εγκαταστάσεις, η  αποχέτευση των οποίων ο 

συνολικός όγκος υγρών αποβλήτων δεν υπερβαίνει τα 5 Μ3/ημέρα, τα ανώ-

τερα όρια BOD5 ΚΑΙ COD να μην ξεπερνούν  το 3πλάσιο των ορίων που κα-

θορίζονται στον πίνακα 6.1 του Κανονισμού.  

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα ανώτερα καθοριζόμενα ό-

ρια του πίνακα 6.1 του Κανονισμού. 

3. Εγκρίνει ειδικότερα για μικρές τυροκομικές μονάδες δυναμικότητας έως 

και 2 ton επεξεργασίας γάλακτος ανά ημέρα, των οποίων  τα υγρά απόβλητα 

της παραγωγικής διαδικασίας έχουν υποστεί υποχρεωτική προεργασία 

κατ’ελάχιστο σε κατάλληλο λιποσυλλέκτη και δεξαμενή πρωτοβάθμιας σηπτι-

κής δεξαμενής τουλάχιστον 24ωρης παραμονής  ή άλλη κατάλληλη μέθοδο 

προεπεξεργασίας, τα ανώτερα όρια των υγρών αποβλήτων BOD5 και COD 

να μην ξεπερνούν το 3πλάσιο των ορίων που καθορίζονται στο πίνακα 6.1 

του Κανονισμού. 

4. Η εκτέλεση της παρούσας απόφασης δεν επιβαρύνει τον προϋπολογι-

σμό της ΔΕΥΑΛ. 

Στον αναπληρωτή Διευθυντή αναθέτει την εκτέλεση της παρούσας και 

κάθε άλλη παραπέρα ενέργεια. 

 
  
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ  
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