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Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, που αφορά την: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

(Ε.Ε.Λ.) – Δίκτυο Αποχέτευσης και οδό πρόσβασης της περιοχής Αιγιάλης Δήμου Αμοργού». 

 

 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 

3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/02) και όπως αυτός ισχύει με τον Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011), ως 

ισχύει. 

2. Τον Ν.2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/97) «Διοίκηση, οργάνωση, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει. 

3. Το Π.Δ. 148/09 (ΦΕΚ 190/Α/09) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση 

των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει», όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ. 47 τ.Α΄/2015),. 

6. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 143 (ΦΕΚ 236/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου». 

7. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», ως ισχύει. 

8. Την αριθμ. 21398/02-05-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1470/Β/03-05-2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού 

δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των 

αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 

(ΦΕΚ Α/209/2011)». 
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9. Την αρ. πρωτ. 27953/05-06-2012 Εγκύκλιο (εγκ.8) του ΥΠΕΚΑ «Λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου 

για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011». 

10. Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 

άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει. 

11. Την αριθμ. 1958/12 ΥΑ (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του 

Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α’209/2011)», όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 

αριθ.ΔΙΠΑ/οικ. 36764 (ΦΕΚ 2471 Β/10-08-2016). 

12. Τον Ν. 4042/13-02-2012 (ΦΕΚ 24/Α/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», 

όπως ισχύει. 

13. Την αριθμ. οικ.1649/45/2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 

γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη 

δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της 

Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ 

αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 

4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 

14. Την αριθμ. οικ.170225/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των 

φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης 

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως 

ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 

λεπτομέρειας». 

15. Την αριθμ. οικ167563/ΕΥΠΕ/2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 964/Β/19-03-2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και 

των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 

3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των 

ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές 

θέματος». 

16. Τη με αρ. πρωτ. οικ.174404/13-08-2014 εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τη 

γνωμοδότηση φορέων κατά τη διαδικασία ανανέωσης και τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων έργων ή δραστηριοτήτων των υποκατηγοριών Α1 και Α2»(ΑΔΑ:7ΥΨ20-9ΛΨ). 

17. Την αρ. πρωτ. οικ.ΕΥΠΕ/203188/20-11-2012 εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την 

ανανέωση (παράταση ισχύος) Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων» (ΑΔΑ:Β4ΣΦ0-ΜΒΞ). 

18. Την αριθμ. οικ.48963/12 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2703/Β/05-10-12) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ’ 

αριθμ. 1958/13-1 -2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

(Β' 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του ν. 4014/2011 (Α' 209)». 

19. Τον Ν.998/79 (ΦΕΚ 289/Α/79) περί «Προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», 

όπως ισχύει. 

20. Την αριθμ.15277/23-03-2012 (ΦΕΚ 1077/Β/09-04-2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την 

ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές 

Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για 

έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 

21/Β/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 19Α του Ν.4014/11». 

21. Τον Ν.3028/ 02 (ΦΕΚ 153/Α/02) «Για την προστασία Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς», όπως ισχύει. 

22. Τον Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει. 

23. Τον Ν.2971/19-12-01 (ΦΕΚ 285/Α/2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

24. Τον Ν.4258/14-04-2014 (ΦΕΚ 94/Α/14-04-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για 

τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
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25. Την αριθμ. Η.Π. 50910/2727/03 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 

Στερεών αποβλήτων και λασπών», ως ισχύει. 

26. Το Π.Δ. 82/25.2.2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ 

«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων (Β' 40)» 

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων». 

27. Την αριθμ. 13588/725/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 383/Β/06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα 

απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων» (Β΄604)», ως ισχύει. 

28. Τον Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και 

άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 

Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», ως ισχύει. 

29. Την αριθμ. 80568/4225/22-03-1991 ΚΥΑ (ΦΕΚ 641/Β/07-08-1991) «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί 

για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος, που προέρχεται από επεξεργασία αστικών λυμάτων», 

όπως ισχύει. 

30. Την αριθμ.5673/400/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 192/Β/97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών 

λυμάτων», όπως αυτή ισχύει. 

31. Την αριθμ. 37393/2028/29-09-2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1418/Β/1-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές 

θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως αυτή ισχύει. 

32. Τη με αρ. πρωτ. οικ.205988/14-12-2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ «Διευκρινήσεις επί των θεμάτων που 

θίγονται στο άρθρο 12 του Νόμου 4014/11, σχετικά με την άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών 

αποβλήτων» (ΑΔΑ: 45Ψ40-5ΒΙ). 

33. Τη με αριθ. 6453/1373//εγκ.10/98 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έκδοση αδείας οικοδομής για τη 

κατασκευή έργων και εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού». 

34. Την αριθμ. οικ.145116/02-02-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/Β/08-03-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και 

διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» 

όπως αυτή ισχύει. 

35. Την αρ. πρωτ. οικ.145447/23-06-2011 εγκύκλιο της Δ/νσης Προστασίας της Ειδικής Γραμματείας 

Υδάτων του ΥΠΕΚΑ «Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 145116/02-02-2011 

(ΦΕΚ Β’ 354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 

36. Την αρ. πρωτ.1589/3-11-2011 εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή 

εφαρμογή της ΚΥΑ 45116/02-02-2011 (ΦΕΚ Β' 354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και 

διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» 

μετά την έκδοση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/21-09-2011)» (ΑΔΑ: 45ΒΜ0-Π8Β). 

37. Την αριθ. οικ.191002/05-09-2013 (ΦΕΚ 2220/Β/09-09-2013) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 145116/2011 

κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 

επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Β’ 354) και συναφείς διατάξεις».» 

38. Την αριθμ. 36259/1757/Ε103/2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 

για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ)», ως ισχύει. 

39. Τη με αρ. πρωτ. οικ.555/02-05-2012 εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ:Β4960-8ΚΚ) «Περιβαλλοντικός Όρος 

στις ΑΕΠΟ σχετικά με την καταχώρηση τεχνικών και λειτουργικών δεδομένων των ΕΕΛ στην Εθνική 

Βάση». 

40. Τη με αρ. πρωτ. 431/30-03-2012 εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ:Β4Β70-ΩΓΚ) «Εθνική Βάση Δεδομένων 

των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων». 

41. Τη με α. π. 30617/Φ.2.4/15-05-2014 απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

σχετικά με την «Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

(ΠΕΣΠΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.α του άρθρου 13 

του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.4062/2012 και ως ισχύει». 
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42. Τη με αρ.πρωτ. 5763/Φ2.4. ΠΕΣΠΑ/27-01-2015 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου σχετικά με την «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 30617/15-5-2014 Απόφασης Γ.Γ. 

Α.Δ.Α με θέμα: «Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

(ΠΕΣΠΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.α του άρθρου 13 

του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 4062/2012 και ως ισχύει». 

43. Την με α.π. 3371/ 14-10-2016 (με αρ.πρ. ΑΔΑ 78212/2-11-2016) υποβολή Μ.Π.Ε. για το στο θέμα έργο 

σε ένα αντίτυπο. 

44. Το με α. π. Α.Δ.Α. 84726./25-11-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας όπου ζητήθηκαν επιπλέον αντίτυπα 

φακέλου Μ.Π.Ε. του στο θέμα αναφερόμενου έργου προς αποστολή για γνωμοδοτήσεις στους 

αρμόδιους φορείς. 

45. Τη με α.π. 4158/15-12-2016 ( α. π. Α.Δ.Α. 91131/21-12-2016) αίτηση υποβολής του Δήμου Αμοργού 

στην Υπηρεσία μας των λοιπών αντιτύπων φακέλου Μ.Π.Ε. του στο θέμα αναφερόμενου έργου, που 

ζητήθηκαν από την Υπηρεσία μας κατόπιν του παραπάνω (44) σχετικού. 

46. Το με α.π. Α.Δ.Α. 91449/22-12-2016 έγγραφό μας με το οποίο η στο θέμα αναφερόμενη Μ.Π.Ε. 

εστάλει για γνωμοδοτήσεις στις παρακάτω υπηρεσίες: 

i) προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου (Οικονομική Επιτροπή), 

ii) προς την Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, ΑΔΑ., 

iii) προς την Δ/νση Δασών Ν. Κυκλάδων ΑΔΑ, 

iv)  προς το Τμήμα Υδροοικονομίας Π.Ν.Α., 

v) προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του Υπ.Πο.Α, 

vi) προς την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπ.Πο.Α 

vii) προς την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς 

Ελλάδας & Κυκλάδων του Υπ.Πο.Α., 

viii) προς την Δ/νση Υδάτων Ν. Αιγαίου ΑΔΑ 

ix)  προς την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων Π.Ν.Α. 

x) προς την Δ/νση Λιμενικών Υποδομών του Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 

xi)  προς το Γ.Ε.Ε.Θ.Α./ Γ2 

xii) προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων Π.Ν.Α. 

xiii)  προς την Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και  Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ) 
47. Το γεγονός ότι δημοσιεύτηκε η Μ.Π.Ε. του στο θέμα έργου στο με ημερομηνία δημοσίευσης 12-01-

2017 φύλλο της εφημερίδας «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ» (παρακολούθηση διαβούλευσης). 

48. Το με Αρ. Πρ. 3021/18-01-2017 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Κυκλάδων περί θετικής με όρους 

έγκρισης επέμβασης για τμήμα χορτολιβαδικής έκτασης γνωμοδότησης. 

49. Τη με α.π. 432779/40018/7349/12-01-2017 (α.π. ΑΔΑ 4041/24-1-2017) θετική με όρους γνωμοδότηση 

της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας & 

Κυκλάδων. 

50. Το με α.π. Α.Δ.Α. 801/06-02-2017 (α.π. ΑΔΑ 6951/7-2-2017) έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων της Π.Ν.Α. περί μη αρμοδιότητας. 

51. Τη με Αρ. Πρ. Φ.916.74/112/526350/Σ.342/25-01-2017 (α.π. ΑΔΑ 7883/9-2-2017) θετική 

γνωμοδότηση του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος του ΓΕΣ επί του θέματος. 

52. Τη με Αρ. Πρ. 1075/10-02-2017 (α.π. ΑΔΑ 8551/10-2-2017)  θετική με όρους γνωμοδότηση της 

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων Π.Ν.Α. επί του θέματος. 

53. Τη με α.π. 433869/260677/14081/5/02-02-2017 (α.π. ΑΔΑ 8990/14-02-2017) θετική με όρους 

γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων επί του θέματος. 

54. Τη με α.π. 3122.1-Λ47/12747/2017/17-02-2017 (α.π. ΑΔΑ 10132/20-02-2017) θετική με όρους 

γνωμοδότηση της Δ/νσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υ.ΝΑ.Ν.Π. επί του θέματος. 

55. Τη με αρ. πρ. 9748 /17-02-2017 (επί της ουσίας) αμφίσημη γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων για το 

στο θέμα έργο. 

56. Τη με α.π. 433936/260720/8866/17-02-2017 (α.π. ΑΔΑ 10641/22-02-2017) θετική με όρους 

γνωμοδότηση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων  επί του θέματος. 

57. Τη με α.π. 162351/1799/2016/17-2-2017 (α.π. ΑΔΑ 10646/22-2-2017) θετική με όρους γνωμοδότηση 

του Τμήματος Υδροοικονομίας Π.Ν.Α., επί του θέματος. 
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58. Τη με Αρ. Πρ. 8611/14-2-2017 θετική με όρους γνωμοδότηση της Δ/νσης Συντονισμού και 

Επιθεώρησης Δασών ΑΔΑ επί του θέματος, με αναφορά σε αναγκαιότητα ενσωμάτωσης έγκρισης 

επέμβασης επί χορτολιβαδικής εκτάσεως. 

59. Τη με α. π. 5453/14-2-2017 (α. π. ΑΔΑ 19503/31-3-2017) θετική με όρους γνωμοδότηση της 

Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ) Π. Ν. Α. επί του θέματος. 

60. Το με αρ. πρ. οικ. 12005/01-03-2017 υπενθυμηστικό έγγραφό μας που διαβιβάστηκε προς τις υπηρεσίες 

οι γνωμοδοτήσεις των οποίων δεν είχαν περιέλθει μέχρι εκείνη την ημέρα στην Υπηρεσία μας. 

61. Το με α.π. Α.Δ.Α. 5452/30-01-2017 (α.π. ΑΔΑ 5317/30-1-2017) έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων της Π.Ν.Α. περί ελλείψεων. 

62. Το με α.π. 5434/31-01-2017 έγγραφό μας προς τους ενδιαφερόμενους ενημέρωσής τους για το 

παραπάνω (61) σχετικό. 

63. Το με α.π. 336/2/2/2017 (αρ. πρ. ΑΔΑ 6492/3-2-2017) έγγραφο του Δήμου Αμοργού κοινοποιηθέν 

στην Υπηρεσία μας, απάντησης στο παραπάνω (61) σχετικό. 

64. Το με α.π. 13326/07-03-2017 έγγραφό μας προς τους ενδιαφερόμενους ενημέρωσής τους για την 

παραπάνω (55) σχετική (επί της ουσίας) αμφίσημη γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων για το στο θέμα 

έργο. 

65. Το με α.π. 1127/30/03/2017 (αρ. πρ. ΑΔΑ 19327/31-3-2017) έγγραφο του Δήμου Αμοργού, απάντησης 

στο παραπάνω (55) σχετικό. 

66. Το με αρ. πρωτ. οικ.  19324 /31-03-2017 έγγραφο της υπηρεσίας μας διαβίβασης εισήγησης για 

παραπομπή στο Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου του έργου του θέματος, λόγω αντιφατικών δεδομένων που χρήζουν ιδιαίτερης 

τεκμηρίωσης και λόγω ελλείπουσας γνωμοδότησης. 

67. Το με αρ. πρωτ. 21088/Φ.ΠΕΣΠΑ/07-4-2017 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα ΑΔΑ  για διαβίβαση 

στο ΠΕΣΠΑ ΑΔΑ του στο θέμα αναφερόμενου έργου. 

68. Το με αρ. πρ οικ.  21103/07-04-2017 έγγραφό μας διαβίβασης φακέλου στο ΠΕΣΠΑ του στο θέμα 

αναφερόμενου έργου. 

69. Το με αρ. πρ. 1990/28-04-2017 (Αρ. πρ. ΑΔΑ 25302/2-05-2017) έγγραφο της Επιτροπής 

Περιβάλλοντος της Π.Ν.Α., με το οποίο μας διαβιβάστηκε μεταξύ άλλων και η με α.π. 10/2017/24-04-

2017 (α.π. ΑΔΑ 25307/2-5-2017) θετική γνωμοδότηση της για το στο θέμα αναφερόμενο έργο, με τα 

συνημμένα αυτής. 

70. Το με αρ. πρωτ. 25804/03-05-2017 έγγραφο του Τμήματος Πε.Χω.Σχε. Δ/νσης Πε.Χω.Σ.Ν.Α. ΑΔΑ 

διαβίβασηςτης παραπάνω ελλείπουσας γνωμοδότησης προκειμένου να συσχετιστεί με  τον 

διαβιβασθέντα φάκελο ΜΠΕ στο ΠΕΣΠΑ Α.Δ.Α. 

71. Τη με αρ. πρωτ. 26138/4-5-2017 πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Α. των μελών του ΠΕΣΠΑ 

χωρικής αρμοδιότητας Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ σε συνεδρίαση, προκειμένου το Συμβούλιο να 

γνωμοδοτήσει για θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων και το έργο του θέματος ως θέμα 8
ο
. 

72. Το με αρ. πρωτ. 29133/Φ.ΠΕΣΠΑ 5/2017/18-5-2017  έγγραφο της Γραμματείας ΠΕΣΠΑ ΑΔΑ με το 

οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας απόσπασμα πρακτικού 5/10-5-2017 Περιφερειακού 

Συμβούλιου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Α.Δ.Α. που .μεταξύ άλλων  για το 8
ο
 θέμα (του 

θέματος παρούσας), «…γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων  

έκδοσης απόφασης ΑΕΠΟ για τη δραστηριότητα, παρέχοντας τη σύμφωνη γνώμη του για την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου…» 

73. Το εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου απόφαση αριθμ.25290/03 (ΦΕΚ 1487/Β/10-10-2003). 

74. Τις διατάξεις του Π.Δ. 10-05-2002 (ΦΕΚ 402/Δ/2002) «Χαρακτηρισμός των νησιών Κίμωλος, 

Δονούσα, … Αμοργός, … Φούρνοι, Θύμαινα ως περιοχές που έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη προστασία 

και καθορισμός περιορισμών και ειδικών όρων δόμησης στις εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών 

περιοχές αυτών». 

75. Τη με α.π.: οικ. 81434/9157/31-12-2013 απόφαση Γ.Γ. με θέμα: «Αναπλήρωση Προϊσταμένου Γενικής 

Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου». 

76. Την υπ’ αριθ. 14192/15.05.2017 ( ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017)  απόφαση του Υπουργού 
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Εσωτερικών περί διορισμού του Νικόλαου Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της Α.Δ. Αιγαίου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 

 

 

 

Εγκρίνουμε τους κάτωθι περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς, η εφαρμογή των οποίων 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δίκτυο Αποχέτευσης και οδού πρόσβασης της περιοχής Αιγιάλης Δήμου Αμοργού και 

βαρύνει το φορέα λειτουργίας του έργου αυτού, ο οποίος είναι ο Δήμος Αμοργού, καθώς και πάντα κατά το 

νόμο υπόχρεο.  

 

Α1. Είδος και Μέγεθος Δραστηριότητας 
Πρόκειται για το έργο που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία δικτύου συλλογής - 

μεταφοράς λυμάτων, Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), αγωγού διάθεσης των 
επεξεργασμένων λυμάτων υποθαλάσσια και οδού πρόσβασης προς αυτή, του περιοχής της 
Αιγιάλης Δήμου Αμοργού. Οι οικισμοί που θα εξυπηρετούνται είναι αυτοί των Θολαρίων, της 
Αιγιάλης (πιο γνωστή ως Λαγκάδα), του Όρμου Αιγιάλης, του Ποταμού και της Παραλίας 
Θολαρίων. 

Η προτεινόμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της περιοχής της Αιγιάλης μετά την 
εξέταση όλων των εναλλακτικών θέσεων (βλ. Κεφ. 7) χωροθετείται στη θέση «Κωνσταντή Λάκκο» 
στην περιοχή του κάμπου της Αιγιάλης 500 μέτρα περίπου βορειοδυτικά του οικισμού της 
Λαγκάδας, σε απόσταση 950 μέτρων νοτιοανατολικά του οικισμού των Θολαρίων και σε απόσταση 
1.400 μέτρων βορειοανατολικά του οικισμού του Όρμου Αιγιάλης, σε γήπεδο έκτασης 5.416,16 
τ.μ. 

Στην ΕΕΛ θα οδηγούνται τα αστικά λύματα της ευρύτερης περιοχής της Αιγιάλης του Δήμου 
Αμοργού, καθώς και τα υγρά απόβλητα των βιοτεχνικών μονάδων της περιοχής που 
προσομοιάζουν ως προς την σύστασή τους με τα αστικά λύματα.  

Επίσης, στην ΕΕΛ θα μεταφέρονται και τα βοθρολύματα της ευρύτερης περιοχής σε 
περίπτωση που προβλεφθεί και κατασκευαστεί μονάδα προεπεξεργασίας αυτών.  

Το έργο περιλαμβάνει: 

 Την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της ευρύτερης περιοχής των οικισμών της 
Αιγιάλης και των Θολαρίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Αιγιάλης και Θολαρίων αντίστοιχα 
του Δήμου Αμοργού Νομού Κυκλάδων. 

 Τους Κεντρικούς Συλλεκτήριους Αγωγούς και τους Κεντρικούς Αγωγούς Μεταφοράς για την 
προσαγωγή των λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών της 
Αιγιάλης και των Θολαρίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Αιγιάλης και Θολαρίων αντίστοιχα 
του Δήμου Αμοργού Νομού Κυκλάδων. 

 Τον αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων, ο οποίος αποτελείται από χερσαίο αγωγό 
μεταφοράς από την έξοδο της δεξαμενής εξισορρόπησης έως το φρεάτιο φόρτισης του 
υποθαλάσσιου αγωγού και το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού που καταλήγει σε βάθος 
μεγαλύτερο των 40 μέτρων στη θάλασσα. 

 Οδός Πρόσβασης προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών της 
Αιγιάλης και των Θολαρίων. 
Σημειώνεται ότι το συνολικό έργο περιλαμβάνει και το εσωτερικό συλλεκτήριο δίκτυο 

αποχέτευσης εντός των οικισμών (όπου απαιτείται) και το οποίο σύμφωνα με την κείμενη 
περιβαλλοντική νομοθεσία απαλλάσσεται περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  

Σε κάθε περίπτωση το εσωτερικό δίκτυο συλλογής λυμάτων θα αποτελείται από υπόγειους 
αγωγούς που θα ακολουθούν τη φυσική κλίση του εδάφους και θα διέρχονται από υφιστάμενες 
οδούς. 

Επίσης με την ευκαιρία κατασκευής του εσωτερικού δικτύου συλλογής των λυμάτων και της 
διάνοιξης των σχετικών σκαμμάτων, προβλέπεται και όπου κριθεί απαραίτητο εντός των οικισμών 
να αντικατασταθεί το πεπαλαιωμένο και μή επαρκές δίκτυο ύδρευσης, το οποίο και αυτό σύμφωνα 
με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία απαλλάσσεται περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

 
1. Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων 

Προβλέπεται η τοποθέτηση περίπου 8.654m κεντρικών συλλεκτήριων αγωγών και 
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κεντρικών αγωγών μεταφοράς των ανεπεξέργαστων λυμάτων, από τα οποία τα 6.656m περίπου 
είναι αγωγοί που λειτουργούν με ελεύθερη επιφάνεια (βαρυτικοί) και τα υπόλοιπα 1.998 m περίπου 
είναι καταθλιπτικοί αγωγοί. 

Πιο αναλυτικά: 

 Tο μήκος του αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό της Λαγκάδας μέχρι την 
προτεινόμενη ΕΕΛ είναι 2.048m περίπου εκ των οποίων τα 1.462 m λειτουργούν ως δύο 
κεντρικοί συλλεκτήριοι αγωγοί (εκ των οποίων τα 118m περίπου λειτουργούν καταθλιπτικά) 
έως το φρεάτιο Λ13. Εν συνεχεία προβλέπεται ένας κεντρικό αγωγός μεταφοράς 
(βαρυτικός) έως την ΕΕΛ συνολικού μήκους 586m περίπου. Το εν λόγω δίκτυο οδεύει επί 
δημοτικών οδών σε τμήμα 1.038 μέτρων περίπου (από φρεάτιο Λ1 έως φρεάτιο Λ13), επί 
αγροτικών εκτάσεων σε μήκος 117 μέτρων περίπου (Α/Σ ΛΑ έως φρεάτιο Λ1), επί 
μονοπατιού σε μήκος περί τα 721 μέτρα (όρια οικισμού – φρεάτιο Λ13 – φρεάτιο Λ17 – 
συμβολή με το τμήμα 3 της υπό μελέτη νέας οδού πρόσβασης) και επί του τμήματος 3 την 
νέας οδού πρόσβασης σε μήκος 170 μέτρων περίπου έως το φρεάτιο εισόδου της υπό 
μελέτη ΕΕΛ.  

 Το συνολικό μήκος των αγωγων μεταφοράς λυμάτων που εξυπηρετούν τον οικισμό των 
Θολαρίων μέχρι την περιοχή της παραλιακή περιοχή της Αιγιάλης (φρεάτιο Θ31) είναι 
2.848m περίπου. Εντός του οικισμού προβλέπονται δύο καταθλιπτικοί συλλεκτήριοι αγωγοί 
συνολικού μήκους 333m περίπου και εν συνεχεία προβλέπεται κεντρικός αγωγός 
μεταφοράς (βαρυτικός) έως το φρεάτιο Θ31, ο οποίος οδεύει στο σύνολό του επί της 
επαρχιακής οδού Όρμου Αιγιάλης – Θολαρίων. 

 Όσο αφορά στον οικισμό του Ποταμού, αυτό προβλέπεται να εξυπηρετείται από βαρυτικό 
συλλεκτήριο αγωγό συνολικού μήκους 203m περίπου (έως το φρεάτιο Α3). Εν συνεχεία τα 
λύματα του οικισμού εισέρχονται στο δίκτυο που εξυπηρετεί την περιοχή του οικισμού του 
Όρμου της Αιγιάλης και της παραλιακής ζώνης που περιγράφεται αμέσως παρακάτω. Το 
σύνολο του αγωγού οδεύει επί υφιστάμενης δημοτικής οδού. 

 Όσο αφορά που εξυπηρετεί στον οικισμό του Όρμου της Αιγιάλης προβλέπεται να 
εξυπηρείται από κεντρικό συλλεκτήριο δίκτυο συνολικού μήκους 1.244m περίπου (έως το 
Α/Σ Β), εκ των οποίων τα 123 λειτουργούν καταθλιπτικά. Το σύνολο των αγωγών οδεύει επί 
υφιστάμενων δημοτικών οδών. 

 Όσο αφορά στην παραλιακή ζώνη του όρμου της Αιγιάλης στην οποία περιλαμβάνεται και ο 
οικισμός της Παραλίας Θολαρίων, αυτή εξυπηρετείται από (βαρυτικό) κεντρικό 
συλλεκτήριο δίκτυο συνολικού μήκους 887m και τα λύματα καταλήγουν στο Α/Σ Β. 
Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο δίκτυο εξυπηρετεί και τα λύματα του οικισμού των 
Θολαρίων, τα οποία από το φρεάτιο Θ13 καταλήγουν, όπως αναφέρθηκε στο Α/Σ Β. 
Σημειώνεται ότι το σύνολο του εν λόγω δικτύου οδεύει επι δημοτικών ή επαρχιακών οδών 
και μόνο τμήμα 340 μέτρων στην περιοχή της Παραλίας Θολαρίων οδεύει επί αγροτικών 
εκτάσεων. 

 Τέλος το σύνολο των λυμάτων των οικισμών Θολαρίων, Όρμου Αιγιάλης και Παραλίας 
Θολαρίων καταθλίβονται με κεντρικό αγωγό μεταφοράς συνολικού μήκους 1.424m στην 
υπό μελέτη ΕΕΛ. Το σύνολο του εν λόγω αγωγού οδεύει επί δημοτκών ή επαρχιακών οδών 
και σε τμήμα της υπό μελέτη νεας οδού πρόσβασης. Σημειώνεται ότι τμήμα μήκους 
200μέτρων των εν λόγω οδών στον χάρτη ΓΥΣ 1:5.000 εμφανίζεται ως υδατόρεμα 
περιοδικής ροής. 
Οι αγωγοί βαρύτητας του δικτύου αποχέτευσης είναι ονομαστικής διαμέτρου Φ200 ως 

Φ315 mm. Οι καταθλιπτικοί αγωγοί είναι αντίστοιχα ονομαστικής διαμέτρου Φ90 έως Φ250 mm. 
Τα παραπάνω παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα. 

Οικισμός 

Κεντρικοί 
Συλλεκτήριοι Αγωγοί 

Κεντρικοί Αγωγοί 
Μεταφοράς 

Βαρυτικοί Καταθλιπτικ
οί 

Βαρυτικοί Καταθλιπτικοί 

Λαγκάδα 1.3441 118 586 - 

                                                           

 

 

1. Έως φρεάτιο Λ13 
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Θολάρια - 333 2.5152 

1.4243 

Ποταμός 2034 - - 

Όρμος Αιγιάλης 1.121 123 - 

Παραλία 
Θολαρίων5 

887 - - 

Σύνολα 3.555 574 3.101 1.424 

 
 
Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα μεγέθη είναι ενδεικτικά και θα οριστικοποιηθούν 

στην μελέτη εφαρμογής του έργου, επιτρεπόμενης τεκμηριωμένης απόκλισης, με κατάθεση 
Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, σύμφωνα με τα αρθρ. 7, 11 του Ν.4014/11. 

 
2. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων περιοχής Αιγιάλης ν. Αμοργού 

Η προτεινόμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της περιοχής της Αιγιάλης μετά την 
προβλέπεται να κατασκευαστεί στη θέση «Κωνσταντή Λάκκο» στην περιοχή του κάμπου της 
Αιγιάλης σε γήπεδο έκτασης 5.416,16 τ.μ. (βλ. Σχ. ΕΕΛΧΧ – Γενική διάταξη ΕΕΛ περιοχής 
Αιγιάλης - κλ. 1:250 που συνοδεύει την παρούσα) φερόμενης ιδιοκτησίας Νομικού Δημήτριου του 
Ιωάννη. 

Συντεταγμένες ενδεικτικών περιμετρικών σημείων της έκτασης της ΕΕΛ αναφέρονται στο 
παρακάτω πίνακα 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΣΑ ‘87 

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ 

Α 677127,92 4086469,38 

Β 677175,83 4086479,78 

1 677178,18 4086476,74 

Γ 677180,32 4086473,46 

2 677183,12 4086471,84 

3 677187,35 4086471,46 

Δ 677191,07 4086470,09 

E 677192,67 4086466,12 

4 677196,79 4086466,40 

5 677200,81 4086466,21 

6 677201,61 4086465,98 

7 677206,76 4086466,81 

8 677209,19 4086466,25 

9 677215,74 4086467,20 

10 677220,74 4086465,85 

11 677223,60 4086466,19 

Z 677233,37 4086462,50 

12 677238,15 4086454,37 

13 677244,15 4086434,59 

H 677247,43 4086422,22 

Θ 677239,24 4086413,26 

14 677236,62 4086414,61 

I 677235,08 4086416,86 

                                                           

 

 

2. Έως το φρεάτιο Θ31 

3
. Από Α/Σ Β έως ΕΕΛ 

4
. Εξυπηρέτηση εν συνεχεία από το φρεάτιο Α3 από το συλλεκτήριο δίκτυο του Όρμου Αιγιάλης  

5. Αφορά συνολικά την περιοχή της παραλίας της Αιγιάλης 
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΣΑ ‘87 

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ 

15 677231,06 4086417,98 

16 677222,78 4086418,19 

K 677219,25 4086418,38 

Λ 677217,17 4086416,05 

17 677247,54 4086416,20 

18 677203,99 4086413,78 

M 677199,20 4086413,97 

N 677196,29 4086410,26 

19 677187,15 4086412,80 

20 677184,86 4086410,18 

21 677180,17 4086411,61 

22 677177,19 4086411,49 

23 677175,32 4086410,41 

24 677169,58 4086412,19 

25 677166,56 4086413,22 

26 677160,91 4086418,12 
 27 677158,82 4086421,14 

28 677157,65 4086423,22 

29 677152,95 4086426,68 

Ξ 677151,60 4086426,94 

O 677148,14 4086424,73 

Π 677155,33 4086431,49 

30 677154,93 4086435,27 

31 677153,56 4086437,62 

Ρ 677151,75 4086439,20 

32 677146,75 4086441,74 

33 677142,37 4086444,28 

Σ 677139,14 4086447,37 

34 677136,06 4086453,71 

35 677133,59 4086458,86 

36 677128,15 4086468,83 

Α 677127,92 4086469,38 

 
Μέθοδος Επεξεργασίας Λυμάτων 
Η μέθοδος επεξεργασίας είναι αυτή της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό σε 

βιολογικούς αντιδραστήρες διακοπτόμενης λειτουργίας (SBR). Η ΕΕΛ περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
επιμέρους μονάδες υποδοχής/προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων, εσχάρωσης, εξάμμωσης, 
λιποσυλλογής, δεξαμενή εξισορρόπησης, μέτρησης παροχής, απολύμανσης, πάχυνσης και 
αφυδάτωσης, (επεξεργασία) λάσπης, δεξαμενή εξισορρόπησης, διάθεσης επεξεργασμένων 
λυμάτων δια μέσου υποθαλάσσιου αγωγού σε βάθος ανώτερω των 40 μέτρων. 

 
Αναλυτικά για την επεξεργασία των λυμάτων προβλέπονται οι παρακάτω επιμέρους 

μονάδες: 

 Μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας λυμάτων, που περιλαμβάνει εσχάρωση 
(περιλαμβάνει και το φρεάτιο εισόδου) και εξάμμωση εντός του κτιρίου προεπεξεργασίας 
που φέρει σύστημα απόσμησης 

 Μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων, που περιλαμβάνει εσχάρωση και 
εξάμμωση που φέρει σύστημα απόσμησης 

 Δεξαμενή εξισορρόπησης των ανεπεξέργαστων λυμάτων ενδεικτικού συνολικού ενεργού 
όγκου 150κ.μ.. εντός του κτιρίου προεπεξεργασίας που φέρει σύστημα απόσμησης 
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 Δευτεροβάθμια επεξεργασία, που περιλαμβάνει μονάδα βιολογικής επεξεργασίας 
διακοπτόμενης λειτουργίας (μονάδα SBR). Το σύστημα περιλαμβάνει δύο δεξαμενές 
συνολικού ενδεικτικού όγκου 1.210m3, ενδεικτικής επιφάνειας 121m2 και ενδεικτικού βάθους 
5 μέτρων (ωφέλιμοu βάθοuς 4,70m). 

 Απολύμανση με την χρησιμοποίηση συστήματος υπεριώδους ακτινοβολίας (U.V.) 

 Δεξαμενή αποθήκευσης (εξισορρόπησης) επεξεργασμένων λυμάτων επαρκούς ενεργού 
όγκου (ενδεικτικά 1.500m3). Τα επεξεργασμένα λύματα θα οδηγούνται μέσω τριών 
αντλιοστασίων και αγωγού διάθεσης από την δεξαμενή αποθήκευσης (εξισορρόπησης) 
στην θαλάσσια περιοχή του όρμου Αιγιάλης που έχει ορισθεί με την αρ. 502/31-5-2005 
Απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων και σε βάθος μεγαλύτερο των 40 μέτρων. 

 Επεξεργασία ιλύος με την χρήση τράπεζας πάχυνσης και ταινιοφιλτρόπρεσσας, τα οποία 
θα εγκατασταθούν εντός κτιρίου επαρκών εσωτερικών διαστάσεων που θα που φέρει 
σύστημα απόσμησης. Η ιλύς προ της διάθεσής της θα αποθηκεύεται προσωρινά σε κάδους 
συλλογής. 
 
Στην προτεινόμενη ΕΕΛ προβλέπεται η κατασκευή των παρακάτω κτιριακών έργων: 

 Κτίριο προεπεξεργασίας 

 Ισόγειο κτίριο διοίκησης, επαρκών διαστάσεων (ενδεικτικά της τάξης των 80τμ), το οποίο θα 
διαθέτει αίθουσα ελέγχου (control room), εργαστήριο, αίθουσα γραφείων, wc, κουζίνα. 

 Ισόγειο κτίριο χημικών, επαρκών διαστάσεων (ενδεικτικά της τάξης των 25τμ), εφαπτόμενο 
ή πλησίον του κτιρίου διοίκησης, για την εγκατάσταση δοσομέτρησης του κροκιδωτικού και 
του πολυηλεκτρολύτη.  

 Κτίριο υποσταθμού, επαρκών διαστάσεων (ενδεικτικά της τάξης των 75τμ). 
 
Προβλέπεται η κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας για την πρόσβαση στις επιμέρους 

μονάδες. Οι μη καλυπτόμενες επιφάνειες του οικοπέδου θα φυτευτούν με κατάλληλα φυτά. Θα 
κατασκευαστεί περίφραξη (δικτυωτό συρματόπλεγμα ύψους 2,20μ από γαλβανισμένο σύρμα). Σε 
όλες τις δεξαμενές καθώς και στα λοιπά έργα στα οποία θα υπάρχουν λύματα ή ιλύς σε βάθος 
μεγαλύτερο των 0,80μ και εξέχουν από το επίπεδο προσπέλασης τους λιγότερο από 0,80 m, θα 
προβλεφθούν κιγκλιδώματα ασφαλείας. 

Στην είσοδο θα τοποθετηθεί αυτόματη συρόμενη θύρα. 
 
Οδός πρόσβασης στην ΕΕΛ 
Η οδική πρόσβαση στο γήπεδο της ΕΕΛ θα γίνεται μέσω οδού συνολικού μήκους 1.223 

μέτρων περίπου ξεκινώντας από τον επαρχιακό δρόμο Όρμου Αιγιάλης - Λαγκάδας,.  

 Θα κατασκευαστεί – βελτιωθεί οδικό τμήμα 1, μήκους 536,94μ. που εκκινά από την 
επαρχιακή Όρμου Αιγιάλης – Λαγκάδας και οδεύει αρχικά επί αγροτικής οδού εντός του 
κάμπου της Αιγιάλης και εν συνεχεία οδεύει επί αγροτικών εκτάσεων, 

 Εν συνέχεια ακολουθείται υφιστάμενη αγροτική οδός για μήκος 415μ. περίπου στην οποία 
δεν απαιτούνται βελτιώσεις – νέες εργασίες και τέλος,  

 Θα κατασκευαστεί νέο οδικό τμήμα 2, μήκους 270,63μ. που συνδέει την παραπάνω 
αγροτική οδό με το οικόπεδο που προτείνεται να κατασκευασθεί η ΕΕΛ. 
Το πλάτος και των δύο νέων οδικών τμημάτων είναι 5,00 μ. (2,50m ανά λωρίδα 

κατεύθυνσης). Ο νέος αυτός δρόμος θα είναι ασφαλτοστρωμένος. 
Στις θέσεις πιθανών ορυγμάτων να προβλέπεται επιπλέον πλάτος για την τάφρο συλλογής 

ομβρίων υδάτων. Η ταχύτητα μελέτης θα είναι V = 40 Km/h για το μεγαλύτερο τμήμα της οδού, ενώ 
για τις θέσεις των ελιγμών (όπου υπάρχουν), η ταχύτητα μελέτης θα είναι V = 30 Km/h. 

Στο πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι ενδεικτικές συντεταγμένες αρχής –μέσης - 
τέλους των δύο νέων τμημάτων της οδού πρόσβασης. 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΣΑ ‘87 

ΘΕΣΗ 
Χ Υ Χ.Θ -

ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΜΗΜΑ Ι 

Αρχή 676453,79 4085851,17 0+000 – Κ0 

Μέση 676634,09 4086034,07 0+262 – Α9 

Τέλος 676571,62 4086275,01 0+536 – Κ19 
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

Αρχή 676932,25 4086356,43 0+000 – Κ20 

Μέση 677063,83 4086358,41 0+133 – Τ25 

Τέλος 677153,29 4086425,04 0+270 – Τ30 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΔΟΥ 

Αρχή 676453,79 4085851,17 0+000 – Κ0 

Μέση 676630,13 4086317,10 
Υφιστάμενο 
Τμήμα 

Τέλος 677153,29 4086425,04 0+270 – Τ30 

 
Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα μεγέθη είναι ενδεικτικά και θα οριστικοποιηθούν στην 

μελέτη εφαρμογής του έργου, επιτρεπόμενης τεκμηριωμένης απόκλισης. 
 
Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων – Διάθεση ιλύος 
Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνει στον θαλάσσιο χώρο της περιοχής των 

Αγίων Αποστόλων (2km νοτιοδυτικά του Όρμου Αιγιάλης) και σε βάθος πυθμένα 40m.  
Η θέση του φρεατίου φόρτισης έχει τις εξής ενδεικτικές συντεταγμένες: 
Χ = 674804,92 – Υ = 4084592,15 
Η θέση του διαχυτήρα έχει τις εξής συντεταγμένες: 
Χ = 674555,03– Υ = 4084789,86 
 
Τα έργα διάθεσης περιλαμβάνουν το χερσαίο αγωγό μεταφοράς από την ΕΕΛ ως την 

παραπάνω περιοχή των Αγίων Αποστόλων και εν συνεχεία τον υποθαλάσσιο αγωγό. 
Ειδικότερα  

 Χερσαίος αγωγός μεταφοράς. Τα επεξεργασμένα λύματα μετά την έξοδο τους από την 
Ε.Ε.Λ. (δεξαμενή αποθήκευσης – εξισορρόπησης) οδηγούνται μέσω αγωγού βαρύτητας 
διαμέτρου Φ500 και μήκους περίπου 1.196m στο αντλιοστάσιο Α/Σ Ε1, το οποίο 
χωροθετείται στην επαρχιακή οδό Όρμου Αιγιάλης - Θολαρίων. Από το Α/Σ Ε1 θα ξεκινά 
καταθλιπτικός αγωγός μήκους 312m περίπου, ο οποίος οδεύει επί της παραπάνω οδού 
μέχρι τη συμβολή της επαρχιακής οδού Όρμου Αιγιάλης προς την Λαγκάδα. Από εκεί με 
βαρυτικό αγωγό 362m περίπου τα επεξεργασμένα λύματα θα οδηγούνται στη θέση του 
αντλιοστασίου Α/Σ Α (στον οικισμό του Όρμου Αιγιάλης) όπου προτείνεται η εγκατάσταση 
έτερου αντλιοστάσιου (Α/Σ Ε2) για την προσαγωγή των επεξεργασμένων λυμάτων. Ο 
καταθλιπτικός αγωγός που ξεκινά από αυτό το αντλιοστάσιο μέσω ενδιάμεσης άντλησης 
(Α/Σ Ε3) καταλήγει σε ψηλό σημείο της επαρχιακής οδού προς την Χώρα Αμοργού. Ο εν 
λόγω αγωγός έχει συνολικό μήκος 383m περίπου (από το Α/Σ Ε2 έως το φρεάτιο ΚΕ3.4). 
Στη συνέχεια η χάραξη του αγωγού ακολουθεί την οδό προς την Χώρα Αμοργού και 
καταλήγει με βαρύτητα σε χαμηλό σημείο απ’όπου βγαίνει από το δρόμο και καταλήγει στο 
φρεάτιο φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού. Το μήκος του εν λόγω αγωγού είναι περίπου 
1.217m. Στο φρεάτιο φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού δημιουργείται η απαιτούμενη 
πίεση για την διάθεση των λυμάτων σε βάθος πυθμένα –40m. Όσο αφορά στην όδευση του 
εν λόγω αγωγού, το μεγαλύτερο τμήμα του οδεύει επί υφιστάμενων δημοτικών και 
επαρχιακών οδών, εκτός του τελευταίου τμήματος μήκους 200 μέτρων που οδεύει σε 
χέρσες εκτάσεις. Σημειώνεται ότι τμήμα μήκους 200 μέτρων των εν λόγω οδών στον χάρτη 
ΓΥΣ 1:5.000 εμφανίζεται ως υδατόρεμα περιοδικής ροής.  

 Φρεάτιο φόρτισης υποθαλάσσιου αγωγού. Το φρεάτιο φόρτισης του αγωγού διάθεσης 
ρυθμίζει την παροχή λειτουργίας του υποθαλάσσιου αγωγού ανεξάρτητα με την παροχή 
εισόδου σε αυτό. Η στάθμη των λυμάτων στο φρεάτιο φόρτισης θα κυμαίνεται μεταξύ δύο 
προκαθορισμένων θέσεων Ηmin (ελάχιστη), Ηmax (μέγιστη) και με κατάλληλο χειρισμό της 
ηλεκτροκίνητης συσκευής ελέγχου ροής (ηλεκτροκίνητο θυρόφραγμα ή ρυθμιστική δικλείδα) 
θα ξεκινά ή θα διακόπτεται η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στην θάλασσα. 

 Χερσαίο – υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού διάθεσης. Το χερσαίο – υποθαλάσσιο τμήμα 
του αγωγού διάθεσης των λυμάτων που ξεκινά από το φρεάτιο φόρτισης και καταλήγει στην 
κεφαλή του διαχυτήρα, σε βάθος πυθμένα 40 μέτρων περίπου. Το υλικό του αγωγού θα 
είναι υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου 250 χλστ. και ονομαστικής 
πίεσης λειτουργίας 10 atm. Το μήκος του υποθαλάσσιου αγωγού είναι περίπου 255m. 
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 Διαχυτήρας. Στην απόληξη του υποθαλάσσσιου αγωγού προβλέπεται διαχυτήρας μήκους 
20m που αποτελεί το σύστημα διάχυσης των λυμάτων στον θαλάσσιο υδάτινο όγκο, μέσω 
8 κατακόρυφων επιστομίων διαμέτρου Φ125 από ΗDPE ονομαστικής πίεσης 10 atm. 
Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα μεγέθη είναι ενδεικτικά και θα οριστικοποιηθούν στην 

μελέτη εφαρμογής του έργου, επιτρεπόμενης τεκμηριωμένης απόκλισης. 
 
Για τις ανάγκες κατάθλιψης θα κατασκευαστούν συνολικά εννέα (9) αντλιοστάσια -έξι (6) για 

τα ανεπεξέργαστα και τρία (3) για τα επεξεργασμένα-. Τα δύο (2) αντλιοστάσια στον οικισμό των 
Θολαρίων, το ένα (1) στον οικισμό της Λαγκάδας, τα τρία (3) στον οικισμό του Όρμου Αιγιάλης, 
άλλα δύο (2) στην περιοχή του κάμπου της Αιγιάλης και άλλο ένα (1) στην παραλιακή ζώνη του 
όρμου.  

 
Σε πρώτη φάση η αφυδατωμένη ιλύς θα διατίθεται στον ΧΥΤ Αμοργού. Σκόπιμο κρίνεται ο 

αρμόδιος φορέας λειτουργίας το συντομότερο δυνατό να διερευνήσει και μεριμνήσει για την 
διάθεσή της για γεωργική χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 
641/Β/7-8-1991) μετά από κατάλληλη επεξεργασία. 

A2. Κατάταξη του Έργου: 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΙΠΑ 37674/27.07.2016 (ΦΕΚ 

2471/Β/10.08.2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - 
Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει» η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων αφορά σε έργο με Α/Α «19» 
και είδος έργου «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση 
επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό αποδέκτη ή τη θάλασσα» και η οποία ανήκει στην «4η 
Ομάδα - Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», και στην «Υποκατηγορία Α2 –Π (Μονάδες 
Ισοδύναμου Πληθυσμού - ΜΙΠ) < 100.000», δεδομένου ότι αφορά σε εξυπηρετούμενο πληθυσμό 
έως 6.030 κατοίκους (καλοκαίρι 2040). 

Μελλοντικά η ΕΕΛ πιθανά να καταταχθεί και ως έργο με Α/Α «20» και είδος έργου 
«Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση 
επεξεργασμένων υγρών (γ) στο έδαφος (άρδευση) ή για αστική βιομηχανική χρήση», και η οποία 
ανήκει στην «4η Ομάδα - Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», και στην «Υποκατηγορία Α2 – 

300  Π (Μονάδες Ισοδύναμου Πληθυσμού - ΜΙΠ) < 100.000», δεδομένου ότι αφορά σε 
εξυπηρετούμενο πληθυσμό έως 6.030 κατοίκους (καλοκαίρι 2040). 

Οι Κεντρικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί (ΚΑΑ) προσαγωγής και διάθεσης λυμάτων από και 
προς την ΕΕΛ, οι οποίοι στο μεγαλύτερο τμήμα τους χωροθετούνται εκτός ορίων των 
εξυπηρετούμενων οικισμών και οι οποίοι σύμφωνα με την «(α) σχετ. παρατήρηση» της ανωτέρω 
κατάταξης της ΕΕΛ (4η Ομάδα - Α/Α 19), συμπαρασύρονται με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων (ΕΕΛ). Επίσης σύμφωνα με την (γ) σχετική παρατήρηση της ανωτέρω κατάταξης της 
ΕΕΛ (4η Ομάδα - Α/Α 19), για το εσωτερικό δίκτυο δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τα 
εσωτερικά δίκτυα των οικισμών συμπεριλαμβάνονται ως συνοδά στο συνολικό έργο. 

Η οδός πρόσβασης προς την ΕΕΛ ανήκει στην «1η Ομάδα – Έργα Χερσαίων και Εναέριων 
Μεταφορών – Έργα Οδοποιίας», αφορά σε έργο με Α/Α «8», Ομάδα και Κατηγορία κατά ΟΜΟΕ 
ΛΚΟΔ: «A V» και Χαρακτηρισμό: «Δευτερεύουσα οδός», και ως εκ τούτου ταξινομείται στην 
«Υποκατηγορία Β – Εκτός περιοχών δικτύου Natura 2000». 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, το συνολικό έργο κατατάσσεται στην «4η Ομάδα - Συστήματα 
Περιβαλλοντικών Υποδομών», και στην «Υποκατηγορία Α2 –Π (Μονάδες Ισοδύναμου Πληθυσμού - 
ΜΙΠ) < 100.000». 

 
B. Χαρακτηριστικά της Περιοχής του Έργου: 
Για τη νήσο Αμοργό ισχύουν οι διατάξεις του από 10/5/2002 Π.Δ. (ΦΕΚ 402/Δ/17.5.2002) 

με το οποίο μεταξύ άλλων νήσων «Χαρακτηρίζεται η νήσος Αμοργός ως περιοχή που έχει ανάγκη 
από ιδιαίτερη προστασία και καθορίσμός περιορισμών και ειδικών όρων δόμησης στις εκτός 
σχεδίου και εκτός οικισμών περιοχές αυτού»». 

Το σύνολο του έργου βρίσκεται εκτός των ορίων της περιοχής του Ευρωπαϊκού 
Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR4220012 – ΕΖΔ - «Βόρεια Αμοργός και Κύναρος, 
Λέβιθα, Μαύρα, Γλάρος και θαλάσσια ζώνη», της περιοχής με κωδικό GR4220024 – ΖΕΠ – 
«Νήσος Αμοργός (Βορειοανατολικό τμήμα) και νησίδες: Ψαλίδα, Γραμβούσα, Νικουριά, Μικρό και 
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Μεγάλο Βιόκαστρο, Κραμβονήσι, Πεταλίδι» και έχει χαρακτηριστεί ως έκταση μή δασικού 
χαρακτήρα. 

Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Π.Χ.Σ.Ν.Α.) απόφαση αριθμ.25290/03 (ΦΕΚ 1487/Β/10-10-2003), 
στην πρότασή του αναφέρει στο κεφάλαιο Γ παράγραφο Γ.6.3 ότι οι δράσεις που αφορούν 
διαχείριση αποβλήτων θα πρέπει να βασίζονται στο σχεδιασμό Περιφερειακού/Νομαρχιακού 
επιπέδου ο οποίος με τη σειρά του εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις σε επίπεδο εθνικού 
σχεδιασμού. Γενικά συνάγεται η αναγκαιότητα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων προς 
διασφάλιση της προστασίας του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό 
εντάσσεται και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της μονάδας της παρούσας Απόφασης. 

Η με αρ. 120/2016 ομόφωνη Απόφαση του ΔΣ Αμοργού στην οποία αναφέρεται μεταξύ 
άλλων ότι για την νήσο Αμοργό ότι «η βέλτιστη οικονομοτεχνικά λύση για την διαχείριση των υγρών 
αποβλήτων στην Αμοργό είναι η τρίτη, όπου η κάθε οικιστική ενότητα του νησιού εξυπηρετείται από 
κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Δηλαδή μία μονάδα που ήδη εξυπηρετεί την οικιστική ενότητα 
Χώρας Αμοργού και Καταπόλων, μία μονάδα που θα εξυπηρετεί την οικιστική ενότητα της Αιγιάλης 
(Τ.Κ. Αιγιάλης & Τ.Κ. Θολαρίων) και μία μονάδα που θα εξυπηρετεί την οικιστική ενότητα της Τ.Κ. 
Αρκεσίνης. 

 
Γ. Οριακές Τιμές Εκπομπής Ρυπαντικών Φορτίων (σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία) 
Αέρια Απόβλητα 
Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις 

ακόλουθες διατάξεις: 

 Στην αριθμ. Η.Π. 14122/549/Ε.103/11 ΚΥΑ (ΦΕΚ 488/Β/30-03-2011) «Μέτρα για τη 
βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την 
Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
21ης Μαΐου 2008». 

 Στην αριθμ. Η.Π. 22306/1075/Ε103/07 ΚΥΑ (ΦΕΚ 920/Β/08-06-2007) «Καθορισμός τιμών - 
στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του 
υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον 
ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά με 
το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 

 Για τις σημειακές εκπομπές στερεών (αιωρούμενα σωματίδια) από εργοτάξια και 
εγκαταστάσεις του έργου ισχύει το καθοριζόμενο από το άρθρο 2 παρ.δ του Π.Δ. 1180/81 
(ΦΕΚ 293/Α/06-10-1981) όριο των 100 mg/m3 ή από τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις. 
 
Υγρά Απόβλητα 
Για τα υγρά απόβλητα, να τηρούνται τα όρια διάθεσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων: 

 Της αριθμ. οικ. 5673/400/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 192/Β/97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία 
αστικών λυμάτων», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 19661/1982/99 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
1811/Β/99). 
Ο τρόπος δειγματοληψίας, το ποσοστό των λαμβανομένων δειγμάτων που μπορούν να 

βρίσκονται εκτός των ανωτέρω ορίων, καθώς και η ποιότητα των δειγμάτων αυτών, καθορίζονται 
στην παραπάνω ΚΥΑ. 

 Της αριθμ. 39626/2208/Ε130/09 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2075/Β/25-09-2009) «Kαθορισμός μέτρων για 
την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ ΕΚ «σχετικά με την προστασία των 
υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006», όπως αυτή ισχύει. 

 Του N. 3199/03 (ΦΕΚ 280/Α/09-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως ισχύει. 

 Του Π.Δ. 51/07 (ΦΕΚ 54/Α/08-03-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την 
ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
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Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000», όπως ισχύει. 

 Ισχύει η ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011), περί καθορισμού μέτρων όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, όπως αυτή 
ισχύει μετά την ΚΥΑ οικ.191002/05-09-2013 (ΦΕΚ 2220/Β/09-09-2013). Ο όρος αυτός θα 
τεθεί σε ισχύ σε περίπτωση που μελλοντικά επιλεγεί από τον φορέα λειτουργίας του έργου 
η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων. 

 Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα θα πρέπει επιπλέον να πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
(α) Να μην περιέχουν ευκρινώς ορατά επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά ή εναποθέσεις 

λάσπης και γενικά ουσίες. 
(β) Να μην περιέχουν τοξικά ή επιβλαβή γενικά, ελαιώδη χρωματισμένα, θερμά ή άλλα 

απόβλητα, τα οποία είναι δυνατόν, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα ίδια τα 
απόβλητα ακατάλληλα ή επικίνδυνα για τα εδάφη, τις καλλιέργειες, τα ζώα, τα ψάρια και τους 
ανθρώπους (διαμέσου της τροφικής αλυσίδας). 

(γ) Να τηρούνται τα όρια που αναφέρονται στην με αρ. αρ. 502/31-5-2005 Απόφαση 
του Νομάρχη Κυκλάδων, και πάντως όχι μεγαλύτερα από τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 
5673/400/97 (ΦΕΚ 192/Β/97), όπως αυτή ισχύει, που αφορά τα μέτρα και όρους για την 
επεξεργασία αστικών λυμάτων. 

 
 
Στερεά Απόβλητα 
Για την διάθεση της επεξεργασμένης ιλύος να τηρούνται οι διατάξεις της αριθμ. 

80568/4225/1991 ΚΥΑ (ΦΕΚ 641/Β/07-08-1991) «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την 
χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών 
λυμάτων», όπως ισχύει. 

Δ. Ειδικές Οριακές Τιμές Στάθμης Θορύβου και Δονήσεων 
Κατά την διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου ισχύουν οι διατάξεις: 

 Της αριθμ. οικ. 211773/12 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/27-04-2012) «Καθορισμός Δεικτών 
Αξιολόγησης και Ανωτάτων Επιτρεπομένων Ορίων Δεικτών Περιβαλλοντικού Θορύβου που 
προέρχεται από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών 
ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, 
προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

 Της αριθμ. 37393/2028/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1418/Β/03) «περί μέτρων και όρων για τις 
εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», 
όπως αυτή ισχύει μετά την αριθμ. Η.Π. 9272/471/07 (ΦΕΚ 286/Β/02-03-2007), όπως ισχύει. 

 Της αριθμ. Η.Π.:11641/1942/02 ΚΥΑ (ΦΕΚ 832/Β/02) «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό 
των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση οργανικών 
διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις», όπως ισχύει. 

 Της αριθμ. 765/1991 ΚΥΑ (ΦΕΚ 81/Β/91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης 
θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητών γαιών, των 
φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων», όπως ισχύει. 

 Της αριθμ. 13736/1985 ΚΥΑ (ΦΕΚ 304/Β/85) «Προσαρμογή της νομοθεσίας στις διατάξεις 
της 72/306/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 2 Αυγ.1972, 
"περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών μολυνόντων αερίων που προέρχονται από 
πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση των οχημάτων», όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί. 

 Της 69001/1921/88 ΚΥΑ (ΦΕΚ 751/Β/88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή 
στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των 
μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 
συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών 
θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών», όπως ισχύει. 

 Της αριθμ. 56206/1613/86 ΚΥΑ (ΦΕΚ 570/Β/86) «Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής 
των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 
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79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκ. 1978, της 7ης 
Δεκ. 1981 και της 11ης Ιουνίου 1985». 

 Της αριθμ. Α5/2375/78 ΥΑ (ΦΕΚ 689/Β/78) «Περί της χρήσης κατασιγασμένων 
αεροσφυρών». 
Για τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/81) 

«Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, 
βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων 
διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει», όπως ισχύει. 

Ε. Τεχνικά Έργα και Μέτρα Αντιρύπανσης ή γενικότερα Αντιμετώπισης της 
Υποβάθμισης του Περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν 

Ε1. Γενικές Ρυθμίσεις – Όροι 
1. Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν: 

α. τον φορέα του έργου, Δήμο Αμοργού, 
β. τις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου υπηρεσίες και φορείς, 
γ. όλους όσους λόγω της θέσης και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον 
σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές 
διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου, και 
δ. τον ανάδοχο του έργου, στο μέρος που τον αφορούν. 

2. Ο φορέας του έργου έχει την υποχρέωση να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την 
παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που 
τίθενται με την παρούσα απόφαση και να το γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία μας. 

3. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της 
κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη σχετικής ρητής 
αναφοράς στου περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας 

4. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του αναφερόμενου στο 
θέμα έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο, 
και η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά 
καταστάσεων οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του ανάδοχου κατά παράβαση των 
περιβαλλοντικών όρων. 

5. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλίζονται κατά 
προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα 
φύτευσης, χωματουργική διαμόρφωση, κλπ.). 

6. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή – λειτουργία 
του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την 
κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων 
περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις, 
εφόσον δεν καλύπτονται από την παρούσα Απόφαση. 

7. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των πάσης φύσεως συνοδών έργων ή δραστηριοτήτων που 
τυχόν απαιτηθούν για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, σε περίπτωση που δεν 
καλύπτονται από την παρούσα Απόφαση, θα γίνει από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, 
με εξαίρεση τις περιπτώσεις που όροι της παρούσας Απόφασης ορίζουν αλλιώς, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.4014/11. 

8. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι τυχόν 
επιπρόσθετες απαιτούμενες μελέτες και έρευνες, όπως αυτές προβλέπονται στην ΜΠΕ ή 
προέκυψαν κατά το στάδιο της συλλογής γνωμοδοτήσεων. 

9. Στην εγκατάσταση θα γίνεται δευτεροβάθμια επεξεργασία με δυνατότητα στο μέλλον 
κατασκευής και τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Σε περίπτωση που μελλοντικά επιλεγεί 
η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων, και έχοντας υπόψη την 
αριθμ 145116/2011 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 191002/2013 ΚΥΑ, θα 
πρέπει να υποβληθεί μελέτη ορθολογικής  επαναχρησιμοποίησης των 
επεξεργασμένων λυμάτων, που θα εγκριθεί δια μέσου ΤΕΠΕΜ ή εφόσον απαιτηθεί 
δια τροποποιητικής μελέτης ΜΠΕ και με οπωσδήποτε τροποποίησης της ΑΕΠΟ για 
την ενσωμάτωση της επαναχρησιμοποίησης. 

10. Συνοδά – συμπληρωματικά έργα ή δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στη ΜΠΕ του 
έργου του θέματος και χρήζουν περιβαλλοντικής αδειοδότησης υποχρεούνται σε 
περιβαλλοντική αδειοδότηση μελλοντικά από την αρμόδια σύμφωνα με την ισχύουσα 
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νομοθεσία Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει. 
11. Οι εγκαταστάσεις και εργασίες που τυχόν προκύψουν από τον τεχνικό σχεδιασμό του 

έργου σε στάδιο που έπεται της έκδοσης της παρούσας απόφασης όπως π.χ. εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις, αποθεσιοθάλαμοι, έργα αντιθορυβικής προστασίας, εξειδίκευση τεχνικών 
μέτρων και όρων της ΑΕΠΟ του έργου κ.λ.π. εγκρίνονται από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Νοτίου 
Αιγαίου ΑΔΑ με την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) 
σύμφωνα με την παρ.2 του αρθ.7 και την παρ. 11 του αρθ. 11 του Ν. 4014/2011, όπως 
ισχύει. 

12. Πριν την έναρξη κατασκευής του κάθε τμήματος του έργου να ειδοποιούνται προ αυτής 
εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες (Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, 
Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπ.Πο.Α.). Οι 
εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία των αρμοδίων 
Αρχαιολογικών Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις υποδείξεις τους. 
Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν για να ακολουθήσει 
σωστική ανασκαφή. Εφόσον κριθεί απαραίτητο για την επαρκή τεκμηρίωση των 
αρχαιολογικών δεδομένων, η σωστική ανασκαφή είναι δυνατό να επεκταθεί και πέραν των 
ορίων του έργου. Από τα αποτελέσματα της σωστικής ανασκαφής θα εξαρτηθεί η 
περαιτέρω πορεία του έργου, κατόπιν γνωμοδότησης των αρμοδίων Συμβουλίων του Υπ. 
Πολιτισμού & Αθλητισμού. 
Ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3028/02 «Για την Προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς». Σε κάθε περίπτωση ισχύουν απαρέγκλιτα οι διατάξεις του 
νόμου αυτού και όσα νομίμως συνεπάγονται από αυτές. 

13. Κατά τη χάραξη του εσωτερικού δικτύου των συλλεκτήριων αγωγών, να αναζητηθούν και 
να επιλεγούν, κατά το δυνατό, παράπλευρες εναλλακτικές διελεύσεις, περιφερειακά των 
γραμμικών οικιστικών συμπλεγμάτων και όχι αξονικά και επί των παραδοσιακών 
λιθόστρωτων, και να προτιμηθούν δρόμοι ασφαλτοστρωμένοι, τσιμεντοστρωμένοι ή 
χωματόδρομοι, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η διαδικασία επιλογής να γίνει επί τόπου 
και σε συνεργασία με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. 
Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων του Υπ. Πο.Α. 
Σε περίπτωση αναγκαίων τοπικών επεμβάσεων σε λιθόστρωτα, να υποβληθεί για έγκριση 
στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής του Υπ.Πο.Α. προοιμίου), στο πλαίσιο των 
διατάξεων του Ν.3028/02 όπως ισχύει, πλήρης μελέτη τοπογραφικής και αρχιτεκτονικής 
αποτύπωσης και πρότασης αποκατάστασης/επανατοποθέτησης στην ίδια θέση των λίθων 
που αποξηλώθηκαν με τον ίδιο τρόπο και υλικά, για τα τμήματα, στα οποία θα γίνουν 
επεμβάσεις, συνοδευόμενη από λεπτομερή φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση και 
αναλυτική τεχνική έκθεση και περιγραφή των εργασιών και των υλικών. 

14. Σε καμία περίπτωση να μην εισέρχονται λύματα βιομηχανικών ή και βιοτεχνικών μονάδων 
της περιοχής χωρίς πρώτα να έχει γίνει η κατάλληλη προκαταρκτική επεξεργασία αυτών 
δεδομένου ότι η προτεινόμενη εγκατάσταση είναι σχεδιασμένη για λύματα αστικού τύπου 
και όχι για βιομηχανικά ή/και βιοτεχνικά λύματα. 
Για τον έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ανεπεξέργαστων και των 
επεξεργασμένων λυμάτων να υπάρχουν φρεάτια δειγματοληψίας σε κρίσιμα σημεία της 
ΕΕΛ. 

15. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (υδάτινου και 
χερσαίου) της ευρύτερης περιοχής του έργου, τόσο κατά το στάδιο κατασκευής του έργου, 
όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας του. 

16. Απαγορεύεται ρητώς η διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων και της ιλύος σε 
οποιοδήποτε αποδέκτη ή με οποιανδήποτε άλλο τρόπο πέραν των ρητά προαναφερθέντων 
στην παρούσα. 

17. Ο φορέας του έργου θα έχει την αρμοδιότητα του συστηματικού ποιοτικού ελέγχου των 
υδάτων του υπόγειου υδροφορέα, στην περιοχή του έργου. 

18. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενα δίκτυα υποδομής (δίκτυα 
επικοινωνιών, οδικό δίκτυο κλπ.) να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε 
να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους. Όλες οι υποδομές πρέπει να 
αποκαθίστανται μετά την ολοκλήρωση του έργου ενώ οι δαπάνες για την αποκατάσταση 
οποιασδήποτε φθοράς υποστούν αυτές εξαιτίας του έργου θα βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό αυτού, εκτός εάν έχει εγκριθεί ξεχωριστός προϋπολογισμός 
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αποκατάστασής τους. 
19. Να ληφθούν μέτρα αντιπυρικής προστασίας τόσο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου 

όσο και κατά τη λειτουργία του. 
20. Ο φορέας του έργου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, για την τήρηση της ασφάλειας των 

εργαζομένων και χρηστών στην περιοχή και τη λειτουργία του έργου. 
21. Ισχύουν τα προτεινόμενα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που αναφέρονται 

στη ΜΠΕ, με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τους οριζόμενους Π.Ο. της 
παρούσας. 

22. Να τηρούνται τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 54197/10-8-2015 γνωμοδότηση της Δ/νσης 
Δασών Κυκλάδων, στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «Σε περίπτωση που κριθεί 
αναγκαία η κλαδονομή ή υλοτομία κάποιου ατόμου δασικής βλάστησης, θα πρέπει να 
επανέλθετε με αίτηση προς το Δασονομείο Νάξου, υποδεικνύοντάς τα άτομα (αριθμός, 
είδος, θέση) που θα χρειαστεί να κλαδευτούν ή υλοτομηθούν» αναφορικά με την κατασκευή 
της οδού πρόσβασης προς την ΕΕΛ. 
Ε2. Φάση Κατασκευής του Έργου  

23. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και όλες οι επιμέρους κατασκευές του έργου να είναι 
μορφολογικά δεμένες με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, να είναι σύμφωνα με την 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής και να έχουν τις απαιτούμενες στην περίπτωση 
εγκρίσεις. 
Όλες οι κατασκευές του έργου να προσαρμοστούν στην τοπογραφία της περιοχής του 
έργου και να ελαχιστοποιηθούν οι αλλοιώσεις του ανάγλυφου της περιοχής επέμβασης. 

24. Να τηρηθούν οι διατάξεις, όροι και περιορισμοί που ορίζονται στο από 10/5/2002 Π.Δ. 
(ΦΕΚ 402/Δ/17.5.2002), που ισχύει για τη νήσο Αμοργό, για όλα τα τμήματα, υποδομές, 
εργασίες και στάδια του έργου. 

25. Να τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις που τέθηκαν από τη Διεύθυνση Λιμενικών και 
Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού: 

I. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, σύμφωνα με το Ν.2971/01 
και τις λοιπές κείεμνες διατάξεις. 

II. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, ώστε να μην προκύψει 
κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος στον περιβάλλοντα χώρο. 

III. Να μην δημιουργηθούν προβλήματα ασφαλείας στην εν λόγω περιοχή. 
IV. Να μην γίνει καμία επέμβαση και κάθε μορφής κατασκευή στην ευρύτερη περιοχή 

χωρίς να υπάρχουν οι νόμιμες εγκρίσεις. 
V. Κατά την κατασκευή των έργων, καθώς και κατά την μελλοντική λειτουργία της ΕΕΛ. 

να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή άμεσης ή έμμεσης 
ρύπανσης της θάλασσας, καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα που θα υποδειχθούν  
από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το Ν. 743/77 (Α’ 319) όπως 
κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 55/98 (Α’ 58). 

VI. Να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλουν στο φορέα του έργου τη συλλογή και 
νόμιμη διάθεση, όλων των πετρελαιοειδών, λιπαντελαίων, απορριμμάτων, λυμάτων 
και κάθε είδους ρυπογόνων ουσιών κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων. 

VII. Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροών στη θάλασσα, που 
ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων λόγω της 
μεταφοράς / παράσυρσης υλικών στον παρακείμενο θαλάσσιο αποδέκτη είτε σε 
περίπτωση πιθανών βλαβών του συστήματος από τους χώρους των 
εγκαταστάσεων (αγωγοί, αντλιοστάσια, συλλεκτήρες, δεξαμενές κλπ). 

VIII. Τυχόν επιπλέοντα στερεά απόβλητα που θα προέλθουν από τις εργασίες εκσκαφής 
και τις διαδικασίες πόντισης του υποθαλάσσιου αγωγού, να περισυλλέγονται και να 
διατίθεται νομίμως. 

IX. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη απόρριψης οποιονδήποτε υλικών/ουσιών στη 
θάλασσα, αυτή δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις εφόσον δεν 
διατίθεται εναλλακτική μέθοδος χρήσης τους στο εκτελούμενο έργο ή διάθεσης τους 
στην ξηρά και μόνο κατόπιν σχετικής άδειας που χορηγείται σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 

X. Στα υλικά κατασκευής, εμποτισμού, επάλειψης, βαφής, συγκόλλησης του 
υποθαλάσσιου αγωγού, καθώς και του διαχυτήρα, δεν πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες για το θαλάσσιο και 
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γενικότερα το υδάτινο περιβάλλον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
XI. Στην περίπτωση εμφάνισης οποιασδήποτε δυσλειτουργίας του όλου συστήματος 

(μεταφορά – επεξεργασία – διάθεση) οφειλόμενης σε βλάβη ή ανωτέρα βία, θα 
πρέπει να έχει ληφθεί μέριμνα για την ύπαρξη σε ετοιμότητα περιβαλλοντικά 
αποδεκτών εναλλακτικών μεθόδων διάθεσης των λυμάτων. 

XII. Για την προστασία του υποθαλάσσιου αγωγού από ενδεχόμενο ατύχημα 
(ναυσιπλοΐα, σεισμοί) να υπάρχει σχεδιασμός πρόληψης και αντιμετώπισής του. 
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο θέμα του τακτικού ελέγχου και της περιοδικής 
συντήρησης του υποθαλάσσιου τμήματος του δικτύου. 

XIII. Να γίνεται συστηματική παρακολούθηση των θαλασσίων υδάτων της περιοχής 
τελικού αποδέκτη που καταλήγουν τα επεξεργασμένα λύματα και γενικά των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων με την πραγματοποίηση σχετιικών μετρήσεων από 
τις κατά νόμο αρμόδιες Υπηρεσίες.  

26. Επιπλέον των παραπάνω: 
I. Να γίνει φωτοσήμανση της περιοχής διάθεσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας Φάρων. 
II. Να ενημερωθεί η Υδρογραφική Υπηρεσία του ΓΕΝ (στην περίπτωση που δεν έχει 

ενημερωθεί), προκειμένου να εκδοθεί αγγελία προς τους ναυτιλλόμενους και να 
διορθωθούν οι ναυτικοί χάρτες, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία και 
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 

III. Να ενημερωθεί άμεσα η αρμόδια Λιμενική Αρχή σε περίπτωση που από τις ετήσιες 
φυσικοχημικές μετρήσεις των επιφανειακών απορροών καθώς και των υπογείων 
υδάτων εντός της λεκάνης απορροής της μονάδας επεξεργασίας και διάθεσης 
λυμάτων, προκύψει ότι η ποιότητα αυτών είναι επιβλαβής για την δημόσια υγεία. 

27. Το τμήμα του υποθαλάσσιου αγωγού όπου βρίσκονται οι αγωγοί εξόδου πρέπει να είναι 
σχεδιασμένο έτσι ώστε: 

I. Να πραγματοποιείται μια ομοιόμορφη ροή εξόδου κατά μήκος του ώστε να 
επιτυγχάνεται μεγάλη διάλυση και να μην επιβαρύνεται ο αποδέκτης. 

II. Να υπάρχουν κάποιες μεγάλες ταχύτητες της τάξης των 0,6 – 0,9 m/sec για κάποιο 
χρονικό διάστημα της λειτουργίας του ώστε να αυτοκαθαρίζεται από τα καθιζάνοντα 
στοιχεία. 

III. Να μην υπάρχουν μεγάλες απώλειες. 
28. Να τηρηθούν τα οριζόμενα στο με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ/ 

56475/31749/1549/662/4-3-2016 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων,  
Ειδικότερα θα πρέπει κατά την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου να ληφθούν 
υπόψη και να τηρηθούν οι παρακάτω όροι και περιορισμοί: 

I. Να υπογειοποιηθεί το σύνολο των εγκαταστάσεων. 
II. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό για το κτήριο Διοίκησης, αυτό να 

κατασκευαστεί υπέργειο με εμφανή λιθοδομή με βαθιά αρμολόγηση και χωρίς επιχρίσματα, 
σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα του νησιού. 

III. Οι δεξαμενές να είναι ανοικτές και να ενσωματωθούν στο τοπίο με εδαφοκάλυψη. 
IV. Κατά τη λειτουργία του έργου να εγκατασταθεί σύστημα καταστολής των οσμών. 
V. Να προηγηθεί μεταφύτευση ώριμων δέντρων, αντιπροσωπευτικών της τοπικής χλωρίδας, 

ιδιαίτερα περιμετρικά του γηπέδου που θα διασφαλίσει την ελαχιστοποίηση της οπτικής 
όχλησης. 

VI. Να μην θιγούν τα παραδοσιακά μονοπάτια της θέσης, ενώ οι ξερολιθιές που τυχόν θιγούν 
να αποκατασταθούν στην πρότερη μορφή τους. 

VII. Να εκπονηθούν και εγκριθούν αρμοδίως όλες οι περιβαλλοντικές και λοιπές απαιτούμενες 
μελέτες. 

VIII. Η διάνοιξη οδού πρόσβασης να μη θίξει δίκτυο των παραδοσιακών μονοπατιών, τις 
ξερολιθιές και να μην αλλοιώσουν το γεωμορφολογικό περιβάλλον του μνημείου. Κατά την 
κατασκευή να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της σκόνης. 

IX. Όλες ο εργασίες εκσκαφής του δικτύου και των συνοδών αυτού έργων, θα γίνουν με 
παρακολούθηση αρχαιολόγου και σε περίπτωση εντοπισμού αρχαίων θα ακολουθήσει η 
διενέργεια σωστικής ανασκαφής, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξεταστεί τυχόν 
απαιτούμενη μετατόπιση του δικτύου. Το σύνολο της δαπάνης θα καλυφθεί από τον κύριο 
του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 3028/2002 “Για την προστασία 
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των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, με την επίβλεψη της 
ΕΦΑΚΥΚ. 

X. Σε περίπτωση που το έργο χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους, να προβλεφθεί η 
δημιουργία αρχαιολογικού υποέργου για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών και 
ερευνών.» 
Για τα προτεινόμενα έργα, θα πρέπει να τηρούνται οι ανωτέρω όροι και επιπλέον να 
ικανοποιούνται οι στόχοι για την προστασία του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου που έχει 
οριοθετηθεί με την με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/13177/879 Υ.Α. «Κήρυξη 
αρχαιολογικών θέσεων στη νήσο Αμοργό » (ΦΕΚ 633/Β/2000). 

29. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να ληφθούν μέτρα ώστε να μην παρακωλύεται η 
ομαλή επικοινωνία μεταξύ των κατοικημένων περιοχών. 

30. Να ληφθεί κάθε δυνατό μέτρο για τη μείωση των εκπομπών σκόνης και θορύβου κατά τη 
μεταφορά των προϊόντων κατασκευής και εκσκαφής. Συγκεκριμένα τα φορτηγά αυτοκίνητα 
να είναι σκεπασμένα, η ταχύτητα κίνησης των βαρέων οχημάτων να είναι η επιτρεπόμενη. 
Να αποφευχθεί η διέλευση βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων δια των οικισμών και η 
διέλευσή τους να γίνεται από περιφερειακούς των οικισμών οδών. Να αποφεύγεται η 
διακίνηση υλικών και τυχόν προϊόντων εκσκαφής σε ώρες κοινής ησυχίας εφόσον η 
διέλευση των οχημάτων γίνεται αναγκαστικά πολύ κοντά σε οικισμούς. 

31. Τα οχήματα και μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή του έργου να 
πληρούν όλες τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας, να διαθέτουν όλες τις 
απαραίτητες αδειοδοτήσεις. 

32. Η πλύση και η συντήρηση των οχημάτων θα γίνεται σε αδειοδοτημένους εξωτερικούς 
συνεργάτες. Τυχόν απόβλητα που θα προκύψουν από αυτές τις εργασίες θα πρέπει να 
διατίθενται κατάλληλα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανά είδος αποβλήτου. Τυχόν 
συνεργεία επισκευής και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού κατασκευής του 
έργου να είναι εξοπλισμένα με όλες τις απαραίτητες υποδομές. 

33. Η προμήθεια των υλικών για τη κατασκευή του έργου να γίνει από νομίμως λειτουργούντα 
λατομεία της ευρύτερης περιοχής (δηλαδή τοπικά ή της περιοχής των Κυκλάδων), τα οποία 
θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη ΑΕΠΟ η οποία πρέπει να βρίσκεται σε 
ισχύ. 

34. Κατά την κατασκευή του έργου οι εκσκαφές και εκχερσώσεις να περιορισθούν στις 
απολύτως αναγκαίες. Τα προϊόντα εκσκαφών, που θα προκύψουν από την κατασκευή των 
έργων υποδομής να χρησιμοποιηθούν κατά το δυνατόν για την επανεπίχωση αυτών καθώς 
και για τη διαμόρφωση επιφανειών μέσα στα έργα, σε συνεννόηση με το φορέα του έργου. 
Οι εκσκαφές να διακόπτονται σε περιόδους ισχυρών ανέμων για αποφυγή της 
επιφανειακής διάβρωσης του εδάφους. Σε κάθε περίπτωση και για όλα τα τμήματα του 
έργου δεν θα χρησιμοποιηθούν εκρηκτικές ύλες παρά μόνο μηχανικά μέσα. 

35. Κατά την τοποθέτηση του συνόλου των αγωγών ανεξάρτητα κατηγορίας και είδους εντός 
των ορυγμάτων, θα πρέπει η επίχωση που θα ακολουθήσει να γίνει με την προβλεπόμενη 
από τις προδιαγραφές συμπίεση κατά στρώσεις, έτσι ώστε να μην επακολουθήσουν 
ανομοιόμορφες καθιζήσεις. 

36. Οι αγωγοί του αποχετευτικού δικτύου να τοποθετηθούν επί του υφιστάμενου οδικού 
δικτύου και επί των προτεινόμενων τμημάτων προς βελτίωση και διάνοιξη. Σε περίπτωση 
που οι αγωγοί διέρχονται από παραδοσιακά μονοπάτια τότε θα γίνει πλήρης 
αποκατάσταση στην πρότερη τους μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο με αρ. πρωτ. 
ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/191867/17970/3711/14-7-2015 έγγραφο της 
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 
& Κυκλάδων. Ειδικότερα όπου υπάρχει πλακόστρωτο ή λιθόστρωτο, αυτό θα 
αποκατασταθεί με την τοποθέτηση των πλακών και των λιθών στις ίδιες θέσεις, ώστε να 
μην μεταβληθεί η διάταξη και ο αρχικός σχεδιασμός του». 

37. Να εξασφαλιστεί η στεγανότητα των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών του έργου, ώστε η 
ρύπανση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα να καθίστανται μηδαμινή. 

38. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα (περιφράξεις, σήμανση κλπ.) στους 
προσωρινούς χώρους απόθεσης υλικών, που θα προκύψουν από τις εκσκαφές καθώς και 
στους χώρους εργοταξίων, (προσωρινοί ή κινητοί), για την προστασία των κατοίκων και 
των εργαζομένων από τυχόν κινδύνους σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Να 
τηρηθούν οι διατάξεις της αριθμ. 6952/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 420/Β/11), όπως ισχύει. 
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Να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην θίγονται ιδιοκτησίες από τις εκσκαφές, την αποθήκευση 
προϊόντων εκσκαφής, κ.λ.π. 

39. Ο ορισμός της θέσης των εργοταξίων να γίνεται με κριτήριο την ελάχιστη δυνατή επίπτωση 
στην περιοχή. Τα εργοτάξια να είναι όσο το δυνατόν εντός και πλησίον του χώρου. 
Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων 
ηχητικών εκπομπών και δονήσεων και να εξασφαλίζεται ότι ο παραγόμενος θόρυβος και 
δονήσεις βρίσκονται εντός των επιτρεπτών ορίων. Πέραν της χρήσης κατασιγασμένων 
μηχανημάτων, επιβάλλεται η χρήση κινητών περιφράξεων και ηχοπετασμάτων, περιμετρικά 
ισχυρών σημειακών πηγών θορύβου, έτσι ώστε να πληρούνται οι ισχύουσες διατάξεις περί 
εκπομπής θορύβου και δονήσεων. 

40. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών 
κατασκευής του έργου και ο χώρος να αποκατασταθεί πλήρως. Ο ανάδοχος υποχρεούται 
στη συλλογή και απομάκρυνση των πάσης φύσεως άχρηστων υλικών και μηχανημάτων σε 
εγκεκριμένο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες χώρο και στην αποκατάσταση του τοπίου. 

41. Στους εργοταξιακούς χώρους να υπάρχουν (εφόσον απαιτείται μακρόχρονη παραμονή 
προσωπικού) χημικές τουαλέτες. 

42. Απαγορεύεται αυστηρά η κάθε μορφής καύση υλικών και απορριμμάτων στην περιοχή του 
έργου. 

43. Τα στερεά απορρίμματα οικιακού τύπου του προσωπικού του εργοταξίου να συλλέγονται 
σε ειδικούς κάδους, να αποθηκεύονται κατάλληλα και ο Δήμος Αμοργού να μεριμνά για την 
μεταφορά και αποκομιδή τους. 

44. Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα μη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και 
κατεδαφίσεων να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθμ. 
36259/1757/Ε103/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/Β/10). 

45. Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 
179/Α/01) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως ισχύει, να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί 
κατ’ εξουσιοδότησή του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων 
εγκεκριμένων από το Υ.Π.ΕΝ. συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

46. Η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη αριθμ. 50910/2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909/Β/03), όπως ισχύει και στο 
Ν.4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/12), όπως ισχύει. 

47. Σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων, αυτά να διαχειρίζονται σύμφωνα 
με την αριθμ. 13588/725/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 383/Β/06), όπως αυτή ισχύει. 

48. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να μεριμνά για την απομάκρυνση αχρήστων υλικών και 
μηχανημάτων κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

49. Δεν επιτρέπεται απόρριψη προϊόντων εδαφικού υλικού και λοιπών πλεοναζόντων υλικών 
σε ρέματα, χείμαρρους, ακτές, δασικές εκτάσεις και σε οποιοδήποτε ευαίσθητο 
οικοσύστημα της περιοχής, ιδίως σε ενταγμένη περιοχή στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο 
NATURA 2000. 

50. Να γίνεται διαφύλαξη εδαφικού υλικού σε ειδικό χώρο της μονάδας με σκοπό την 
χρησιμοποίησή του στην τυχόν διαμόρφωση του χώρου της ΕΕΛ μετά από εμπλουτισμό με 
φυτευτικό υλικό. Η προσωρινή αυτή απόθεση εδαφικού υλικού προς διαφύλαξη σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να υπερβεί τα τρία έτη διαφύλαξης. 

51. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με την κατασκευή όλων των απαιτητών – αναγκαίων 
τεχνικών έργων απορροής ομβρίων από το γήπεδο της ΕΕΛ (π.χ. κανάλια απορροής, 
χάνδακες κλπ) με σκοπό την εξασφάλιση πλήρους αποστράγγισης από όμβρια του 
γηπέδου και αποφυγής λιμναζόντων υδάτων ή πλημμυρικού φαινομένου στο γήπεδο. 
Επίσης, στις σωληνώσεις, αγωγούς και δεξαμενές να ληφθεί μέριμνα κατά τον υδραυλικό 
υπολογισμό τους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα λύματα δεν παραμένουν στάσιμα. 

52. Να ληφθεί μέριμνα να τοποθετηθούν στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ συστήματα 
εξοικονόμησης ενέργειας. 

53. Να τοποθετηθεί σύστημα προστασίας της εγκατάστασης από πτώση κεραυνών. Το 
σύστημα προστασίας δεν πρέπει να συνδέεται με τη γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, 
ούτε με κάποιο τμήμα της εγκατάστασης. 

54. Να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί χώρος πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο των κτιριακών 
εγκαταστάσεων της ΕΕΛ και η διάταξη των φυτών να είναι τέτοια ώστε: 
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 Να συμβάλλει στη μείωση του θορύβου και να ενισχύει την οπτική απομόνωση των 
εγκαταστάσεων, χώρων μηχανημάτων, στάθμευσης κ.λ.π. 

 Να δημιουργεί ζώνη πρασίνου στην περίμετρο του γηπέδου για την οπτική και 
ηχητική απομόνωση του από τις όμορες ιδιοκτησίες και την οδό πρόσβασης 
Τα φυτικά είδη να είναι προσαρμοσμένα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής γι’ 
αυτό να χρησιμοποιηθούν είδη της αυτοφυούς και τοπικής χλωρίδας 

55. Το αποχετευτικό δίκτυο της εξυπηρετούμενης από την εγκατάσταση της ΕΕΛ περιοχής να 
είναι χωριστικού τύπου (καθώς και τα μελλοντικά έργα επέκτασης). 
Οι αγωγοί ομβρίων της περιοχής που θα εξυπηρετείται με χωριστικό δίκτυο αποχέτευσης, 
να έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύουν τα πρώτα 10 λεπτά των νερών βροχής που θα 
παροχετεύουν μετά ομοιόμορφα τους υπονόμους. 

56. Να πραγματοποιηθεί ο καλός σχεδιασμός του δικτύου αποχέτευσης καθώς και η ομαλή 
είσοδος των λυμάτων στο φρεάτιο άφιξης της εγκατάστασης. 
Το φρεάτιο άφιξης να είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να δέχεται την μέγιστη παροχή του 
αγωγού προσαγωγής και των βοθρολυμάτων της εγκατάστασης από τη δεξαμενή 
υποδοχής βοθρολυμάτων. 
Η διαστασιολόγηση του φρεατίου να είναι τέτοια ώστε ο ελάχιστος χρόνος παραμονής και 
αερισμού για την ελάχιστη ωριαία παροχή να είναι τουλάχιστον 3-5min. 
Το φρεάτιο να είναι κλειστό, στεγανό όσον αφορά την έκλυση οσμών, και εύκολα 
επισκέψιμο. 
Να περιλαμβάνει σύστημα αερισμού και ανάμιξης των εισερχομένων λυμάτων. 
Να γίνεται κατά το δυνατό, έλεγχος που περιεχομένου των βυτιοφόρων προτού 
εκκενωθούν. 
Για την μονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων να υπάρχει σταθμός μέτρησης της 
ποιότητας των βοθρολυμάτων, όπου θα μετρώνται το pH, BOD5, και ΤSS. 
Να αποφεύγεται η υπερφόρτωση της συνολικής μονάδας με βοθρολύματα. 

57. α. Να εξεταστεί η περίπτωση αντικατάστασης όλων των αγωγών βαρύτητας από  
 PVC με αγωγούς HDPE πίεσης 10 atm ανάλογης διαμέτρου, έτσι ώστε σε  
 περιπτώσεις τυχόν εμφράξεων να δίνεται δυνατότητα απόφραξης αυτών με την 
 εισαγωγή πεπιεσμένου αέρα. 
β. Να αποφευχθεί επίσης η τοποθέτηση τμήματος του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού, 
από αμιαντοτσιμεντοσωλήνα και να τοποθετηθεί στο τμήμα αυτό αγωγός είτε από PVC είτε 
HPDE πίεσης 10 atm ανάλογης διαμέτρου, υλικά τα οποία κρίνονται ως φιλικότερα προς το 
περιβάλλον ή όποιου άλλου υλικού περιβαλλοντικά φιλικού σε ανάλογη διάμετρο και πίεση 
απαιτούμενη αποκλειόμενου πάντως υλικού αμιάντου. 

58. Στα αντλιοστάσια προσαγωγής των ακαθάρτων να γίνονται οι απαραίτητες προβλέψεις για 
την αποφυγή υπερχειλίσεων κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων και διακοπής 
λειτουργίας τους λόγω βλάβης (πρόβλεψη κατάλληλων διατάξεων, κατάλληλος σχεδιασμός 
για την ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων υπερχείλισης) και την αποφυγή έκλυσης 
δυσοσμιών (κατάλληλος σχεδιασμός των αντλιοστασίων με την εφαρμογή συστημάτων 
αερισμού και απόσμησης). Στα φρεάτια εισόδου των κεντρικών αντλιοστασίων του Κ.Α.Α, 
να υπάρχει ανοξείδωτη εσχάρα (χειροκαθαριζόμενη) για την απομάκρυνση μεγάλων 
αντικειμένων. 

59. Να υπάρχει διάταξη ασφαλείας στο φρεάτιο εισόδου των λυμάτων στην εγκατάσταση, ώστε 
σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας να λειτουργεί η υπερχείλιση των λυμάτων, εφόσον αυτά 
έχουν υποστεί χονδροεσχάρωση, στον κεντρικό αγωγό υπερχείλισης (by pass ασφαλείας). 
Να περιορισθεί η χρήση των by-pass στις απολύτως αναγκαίες ελάχιστες 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας τεχνικής ή εξωγενούς (π.χ. σε περίπτωση πυρκαγιάς, 
σεισμού, μερικής ή ολικής καταστροφής εγκατάστασης, ακραίου μη 
αντιμετωπίσιμου καιρικού φαινομένου). Για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να 
υπάρχει πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος και Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

60. Η διάταξη της εσχάρωσης να διαθέτει μηχανικά αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα με διάκενα 
(ενδεικτικά 15mm) και ένα κανάλι παράκαμψης με απλή εσχάρα, (πλάτους μεγίστου 50 cm 
ενδεικτικά). 
Η διάταξη των καναλιών να είναι τέτοια ώστε σε περίπτωση βλάβης η έμφραξη της μιας 
εσχάρας τα λύματα να υπερχειλίζουν προς το κανάλι της άλλης εσχάρας. 
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Σε κάθε κανάλι εσχάρας να υπάρχει ένα θυρόφραγμα έκπλυσης με αποχέτευση στο 
φρεάτιο εισόδου. 
Πίσω από τις εσχάρες να υπάρχει ηλεκτροκίνητο σύστημα μεταφοράς των εσχαρισμάτων. 
Τα συλλεγόμενα εσχαρίσματα να συμπιέζονται μηχανικά σε πρέσα και να συγκεντρώνονται 
σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης. 
Τυχόν στραγγίσματα κατά τη συμπίεση των εσχαρισμάτων να οδηγούνται στα κανάλια 
εσχάρωσης. 
Αποκλείεται η επαφή των εργαζομένων με αυτά. Τυχόν κακοσμίες κατά την αποθήκευση, 
να καταπολεμούνται με χλωροάσβεστο. 
Το δάπεδο στον χώρο της εσχάρωσης να έχει κλίση προς τα κανάλια Οι εσχάρες να είναι 
από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Ο χώρος της εσχάρωσης να διατηρείται ιδιαίτερα καθαρός. 
Οι εσχάρες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

61. Στους αεριζόμενους εξαμμωτές να επιτυγχάνεται απομάκρυνση άμμου διαμέτρου 
μεγαλύτερης των 0,2cm. Κάθε δεξαμενή άμμου να διαθέτει θυροφράγματα έκπλυσης με 
αποχέτευση στην είσοδο της εγκατάστασης. 
Η συλλεγόμενη άμμος από τα κανάλια εξάμμωσης, να διοχετεύεται σε σύστημα πλύσης 
(ειδικός κοχλίας πλύσης) και στραγγιστήριο. 
Τα υγρά πλύσης της άμμου και τα συλλεγόμενα στραγγίσματα να επιστρέφουν στο φρεάτιο 
εισόδου. 
Να υφίσταται διάταξη λιποσυλλογής για την απομάκρυνση λιπών και ελαίων. 

62. Προεπεξεργασμένα λύματα και βοθρολύματα να οδηγούνται με βαρύτητα σε δεξαμενή 
εξισορρόπησης διαστάσεων ενεργού όγκου 150κ.μ. (ενδεικτικός όγκος). Στο εσωτερικό της 
δεξαμενής θα τοποθετηθούν δύο αναδευτήρες. Στην δεξαμενή να εγκατασταθεί μετρητής 
στάθμης πέραν της πρόβλεψης υπερχειλιστή και ο αντίστοιχες αντλίες για την τροφοδότηση 
της βιολογικής βαθμίδας. 

63. Επίσης, από την δεξαμενή εξισορρόπησης να υπάρχει πρόβλεψη για την παράκαμψη της 
δευτεροβάθμιας επεξεργασίας μέχρι την έξοδο της ΕΕΛ (by pass). 

64. Η απολύμανση των λυμάτων θα επιτυγχάνεται με τη βοήθεια συστήματος υπεριώδους 
ακτινοβολίας (U.V.). Τα λύματα θα εκτίθενται σε υπεριώδη ακτινοβολία καθώς θα ρέουν 
μέσα σε διαφανείς σωλήνες από teflon ή άλλο πολυμερές υλικό. 

65. Να προβλεφτεί η ύπαρξη αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού. Σε τέτοια 
περίπτωση το αντλιοστάσιο αυτό να είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να εξυπηρετεί 
ανεξάρτητες γραμμές της βιολογικής επεξεργασίας με κατάλληλο χειρισμό θυροφραγμάτων 
και για χιαστί λειτουργία. 
Για κάθε γραμμή επεξεργασίας η λειτουργία των αντλιών να ελέγχεται ανά τακτά 
ολιγόλεπτα χρονικά διαστήματα αυτόματα μέσω του κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 
της εγκατάστασης, και να είναι ανάλογη των διακυμάνσεων του εισερχομένου οργανικού 
φορτίου, ώστε στην έξοδο να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη συγκέντρωση εκροής. 
Ανεξάρτητα της αυτόματης λειτουργίας, να υπάρχει δυνατότητα και χειροκίνητης 
λειτουργίας των αντλιών. Το αντλιοστάσιο να διαθέτει μηχανισμούς ανύψωσης των αντλιών 
για αντικατάσταση και συντήρηση. 

66. Όλες οι υποβρύχιες αντλίες να φέρουν κατάλληλη διάταξη αυτομάτου εμπλοκής, ώστε να 
είναι η δυνατή η ανύψωση τους χωρίς την κάθοδο προσωπικού στους υγρούς θαλάμους. 
Οι δικλείδες, οι βαλβίδες αντεπιστροφής και τα μανόμετρα να είναι τοποθετημένα σε 
βανοστάσια υπεράνω του υγρού θαλάμου του αντλιοστασίου. 

67. Στην περίπτωση ανακυκλοφορίας ιλύος το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και απαγωγής 
ιλύος (περίσσειας ιλύος), και η λειτουργία των αντλιών να ελέγχεται ανά τακτά ολιγόλεπτα 
διαστήματα αυτόματα, μέσω του κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή της εγκατάστασης 
ώστε να εξασφαλίζεται η εκάστοτε απαιτούμενη πυκνότητα μικροοργανισμών εντός των 
οξικών ζωνών σε συνδυασμό με την πυκνότητα ιλύος επαναφοράς από την δεξαμενή 
καθίζησης. 

68. Το αντλιοστάσιο αυτό να είναι διαμορφωμένο για να εξυπηρετεί ανεξάρτητες γραμμές 
επεξεργασίας. (Ανεξάρτητα της αυτόματης λειτουργίας να υπάρχει και η δυνατότητα 
χειροκίνητης λειτουργίας. Το αντλιοστάσιο να διαθέτει μηχανισμούς ανύψωσης των αντλιών 
για αντικατάσταση και συντήρηση). 

69. Τα επεξεργασμένα λύματα να αποθηκεύονται σε ειδική δεξαμενή αποθήκευσης – 
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εξισορρόπησης επαρκών διαστάσεων (ενδεικτικά 1.500m3) με υποβρύχιους αναδευτήρες 
και με υποβρύχιο αεριστήρα για τον εμπλουτισμό σε οξυγόνο. 
Στην δεξαμενή αυτή αποθήκευσης – εξισορρόπησης να υπάρχει φρεάτιο εξόδου και 
αυτόματος δειγματολήπτης. Από αυτό το φρεάτιο με πιεστικό συγκρότημα θα αναρροφάται 
βιομηχανικό νερό της μονάδας. 

70.  Στη παραγόμενη ιλύ (η οποία λόγω μεγάλου χρόνου παραμονής δεν απαιτεί πρόσθετη 
επεξεργασία) πριν την διάθεσή της θα μειώνεται ο όγκος μέσω αφυδάτωσης και μετά θα 
τοποθετείται σε ειδικούς κάδους αποκομιδής της. 
Η πάχυνση και αφυδάτωση θα πραγματοποιείται στο κτίριο ιλύος επαρκών διαστάσεων  
μέσω διάταξης τράπεζας πάχυνσης και ταινιοφιλτρόπρεσσας. 
Το κτίριο ιλύος να φέρει κατάλληλη διάταξη απόσμησης. 

71. Η τροφοδοσία του έργου μετά την εξάμμωση να μπορεί να απομονωθεί πλήρως με 
θυροφράγματα, ώστε να είναι δυνατή η γενική παράκαμψη του έργου απ’ ευθείας στο 
φρεάτιο εξόδου. Αυτός θα είναι και ο κεντρικός αγωγός παράκαμψης (by pass) της 
εγκατάστασης. 

72. Εάν κατά το στάδιο των εργασιών αποκαλυφθεί υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας να 
εκπονηθεί κατάλληλη μελέτη αποστράγγισης της περιοχής. 

73. Να εξεταστεί η περίπτωση των ιδιωτικών συνδέσεων στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης να 
εκτελεσθεί και να ολοκληρωθεί παράλληλα με την κατασκευή του δικτύου έτσι ώστε να 
υπάρξει ολοκληρωμένη μεταγενέστερη αποκατάσταση των χώρων επέμβασης. 

74. Στην περίπτωση που ο αγωγός μεταφοράς των επεξεργασμένων λυμάτων διέρχεται από 
ρέμα, να γίνει αποκατάσταση της ζώνης διέλευσης στην αρχική της μορφή και σε καμία 
περίπτωση να μη γίνει διάνοιξη οδού. Ο αγωγός θα πρέπει να εγκιβωτιστεί κατάλληλα για 
την προστασία του και να κατασκευαστεί τυχόν απαιτούμενο τεχνικό έργο για την ομαλή 
απορροή των ομβρίων. Εφόσον απαιτείται θα πρέπει να ληφθούν οι απαιτούμενες άδειες. 

75. Δεν επιτρέπεται πέραν των εργασιών βελτίωσης της υφιστάμενης οδού και διάνοιξης των 
δύο νέων τμημάτων της οδικής πρόσβασης στην ΕΕΛ που περιγράφονται στη ΜΠΕ που 
συνοδεύει την παρύσα, ουδεμία επιπλέον εργασία ή νέα χάραξη. 

76. Να εξασφαλιστεί η διατήρηση του υφιστάμενου μονοπατιού στο οποίο οδεύει τμήμα του 
αγωγού ακαθάρτων από την Λαγκάδα προς  το γήπεδο της ΕΕΛ. 

77. Δεν επιτρέπεται η οδοστρωσία του δρόμου όπου πιθανών διατηρούνται αντίστοιχα 
λιθόστρωτα τμήματα. 

78. Να γίνει διαμόρφωση και προσαρμογή στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής με κατάλληλες 
κλίσεις και στρογγυλεύσεις των πρανών των ορυγμάτων και επιχωμάτων ώστε να γίνει 
δυνατή η φυσική αποκατάστασή τους. 

79. Να γίνει πλήρης αποκατάσταση των ξερολιθιών που τυχόν θιγούν από τη βελτίωση 
κατασκευή της οδού πρόσβασης στην αρχική τους μορφή, ώστε να αποκατασταθεί το τοπίο 
στην αρχική του μορφή πλήρως.  

80. Όπου απαιτηθεί να κατασκευαστούν στηθαία, τα στηθαία αυτά της οδού να είναι λιθόκτιστα. 
Όπου επίσης απαιτηθεί να κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης αυτός θα επενδυθεί 
εξωτερικά από λιθοδομή. 
 
 
Ε3. Φάση Λειτουργίας του Έργου 

81. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προς αποφυγή όποιας ρύπανσης εδάφους, αέρα και 
αποδέκτη. Να εφαρμοστεί πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου ρύπανσης. Στο πλαίσιο αυτό 
να γίνονται τακτικοί έλεγχοι όλων του μηχανολογικού εξοπλισμού και τμημάτων του έργου.  

82. Να συντηρούνται αδιαλείπτως όλες οι επιμέρους μονάδες της ΕΕΛ τόσο εντός χώρου όσο 
και εκτός.  

83. Να ελέγχεται σε όλο το μήκος και δίκτυο των αγωγών η καλή λειτουργία και η ροή των 
λυμάτων τόσο του ΚΑΑ, συλλεκτήριων όσο και αγωγού διάθεσης. Οποιαδήποτε 
διαπιστούμενη βλάβη να επισκευάζεται άμεσα. Τυχόν προκαλούμενη ρύπανση να 
περιορίζεται άμεσα, να καταγράφεται και να αντιμετωπίζεται με μέτρα αντιρρύπανσης. Για 
το λόγο αυτό ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει προληπτικά να σχεδιάσει και να 
εφαρμόζει σχέδιο αντιμετώπισης τόσο σημειακής όσο και εκτεταμένης ρύπανσης. Το 
σχέδιο αυτό με τα προληπτικά μέτρα κατά περίπτωση να υπάρχει καταγεγραμμένο και 
επιτόπου στην εγκατάσταση κατά τρόπο εύκολα αξιοποιούμενο και συνεπώς εφαρμόσιμο 
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σε περίπτωση ανάγκης. 
84. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισης 

δυσλειτουργιών του δικτύου αποχέτευσης, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία οχλήσεων 
στους περιοίκους και το περιβάλλον. 

85. Να ληφθούν και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας για την 
πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας κατά τη λειτουργία της μονάδας. Για τη λειτουργία της μονάδας τα μέτρα να είναι 
σύμφωνα με την έγκριση της σχετικής μελέτης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
Η μονάδα να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας 
και πυρόσβεσης, το οποίο να ελέγχεται- συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

86. Η ταχύτητα των λυμάτων στους Κεντρικούς Αποχετευτικούς Αγωγούς (ΚΑΑ) πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να υπερβαίνουν την ελάχιστη αναγκαία τιμή αυτοκαθαρισμού του αγωγού, 
ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποφευχθεί η στροβιλώδης ροή εντός αυτού. 

87. Τα επεξεργασμένα λύματα μετά το στάδιο της απολύμανσης να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση εσωτερικών αναγκών της εγκατάστασης σε 
βιομηχανικό νερό. 

88. Η προσωρινή φύλαξη των στερεών απορριμμάτων της ΕΕΛ να γίνεται κατά τρόπο 
υγειονομικά αποδεκτό και οι κάδοι των απορριμμάτων να είναι επαρκείς και να 
διατηρούνται σε άριστη κατάσταση με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση. 

89. Ο χρόνος προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων θα πρέπει να είναι ο συντομότερος 
δυνατός. 

90. Οι χώροι της Ε.Ε.Λ να διατηρούνται καθαροί, απαλλαγμένοι από άχρηστα αντικείμενα και 
απορρίμματα, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ανθυγιεινών εστιών. 

91. Να λαμβάνονται, κατά το δυνατόν μέτρα μείωσης των στερεών αποβλήτων της μονάδας 
όπως: 

 χρησιμοποίηση υλικών πολλαπλών χρήσεων, 

 χρησιμοποίηση μεγάλων ή επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών, 

 συλλογή υλικών (γυαλί, αλουμίνιο και χαρτί) και διάθεση για ανακύκλωση σε κέντρα 
ανακύκλωσης, και 

 χρησιμοποίηση προϊόντων που προέρχονται από ανακύκλωση, καθώς και προϊόντων που 
είναι ανακυκλώσιμα. 

92. Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
των Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/06), 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/06), 
8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β/07) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

93. Η διαχείριση των μη επικινδύνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4042/12 και της ΚΥΑ 50910/2727/2003 όπως εκάστοτε ισχύουν. 

94. Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2939/2001 
(ΦΕΚ179/Α/01) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις 
που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και 
προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το Υ.Π.ΕΝ. συστημάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης. Ειδικότερα: 

 Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, 
να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε 
εγκεκριμένη εγκατάσταση. 

 Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ 
εξοπλισμού της εγκατάστασης ή και οχημάτων (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών 
λαδιών αυτών γίνεται εντός της εγκατάστασης) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά 
δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου της 
εγκατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 
791/Β/06) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου 
συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, 
με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 
82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει. 

 Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), 
των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων 
ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, 
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σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με 
το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κ.Υ.Α. 
41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν. 

95. Η κίνηση των βυτιοφόρων και το χρονοδιάγραμμα μεταφοράς των βοθρολυμάτων να 
ρυθμίζεται με ευθύνη του Δήμου Αμοργού και με σκοπό να ελαχιστοποιούνται οι δυσμενείς 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η όχληση των κατοίκων. 

96. Η εκκένωση των βυτιοφόρων στο φρεάτιο εκκένωσης να γίνεται μόνο από ειδικές 
αεροστεγείς υποδοχές, και όχι με αφαίρεση του συρταροδιαφράγματος του βυτιοφόρου, 
πράγμα που δημιουργεί πρόσθετες οσμές. 

97. Ο δρόμος προσπέλασης και ο χώρος ελιγμών των βυτιοφόρων βοθρολυμάτων να είναι 
επαρκής για την ελαχιστοποίηση των προκαλούμενων θορύβων.  
Να αποφεύγεται η υπερφόρτωση της συνολικής μονάδας με βοθρολύματα. 
Ο χώρος υποδοχής των βοθρολυμάτων να διατηρείται ιδιαίτερα καθαρός. 

98. Σε περίπτωση που η διάθεση ιλύος γίνεται για την γεωργία, αυτή να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β/81), όπως ισχύει. 
Για τη διάθεση της ιλύος στην γεωργία θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα ακόλουθα: 

 Περιορισμένη εισαγωγή βαρέων μετάλλων στην αγροτική γη 

 Χαμηλή συγκέντρωση συνθετικών οργανικών ενώσεων στην ιλύ 

 Ελάχιστη έως μηδενική έκθεση σε παθογόνους μικροοργανισμούς 

 Προστασία των υπογείων και επιφανειακών υδάτων από την διασπορά της ιλύος στην 
επιφάνεια 

 Η μη δημιουργία ενοχλητικών συνθηκών, όπως οσμές. 
99. Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων να κατασκευαστεί 

παροχόμετρο και φρεάτιο δειγματοληψίας πριν τη διάθεση αυτών στον αποδέκτη, ώστε να 
καταγράφεται συστηματικά η ποιότητα εκροών και να δημιουργηθεί αρχείο, ώστε να 
διασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση της συμμόρφωσης με το υφιστάμενο νομικό 
πλαίσιο.  

100. Η παραγόμενη άμμος, τα εσχαρίσματα και τα λίπη να συγκεντρώνονται σε 
κλειστά δοχεία αποθήκευσης και να αποκομίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για 
υγειονομική ταφή στον ΧΥΤΑ Αμοργού, ώστε να μην δημιουργούνται εστίες 
συγκέντρωσης εντόμων, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. 
Αποκλείεται η επαφή των εργαζομένων με αυτά. Τυχόν κακοσμίες κατά την αποθήκευση, 
να καταπολεμούνται με χλωροάσβεστο. 
Ο χώρος της εσχάρωσης να διατηρείται ιδιαίτερα καθαρός. 

101. Να περιορίζεται η χρήση των by-pass στις απολύτως αναγκαίες ελάχιστες 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας τεχνικής ή εξωγενούς (δηλαδή σε περίπτωση πυρκαγιάς, 
σεισμού, μερικής ή ολικής καταστροφής εγκατάστασης, ακραίου μη αντιμετωπίσιμου 
καιρικού φαινομένου). Για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και 
λεπτομερής ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγείας της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

102. Ο μετρητής παροχής να τοποθετηθεί μετά την εξάμμωση ή πριν την απολύμανση των 
λυμάτων. 
Πριν από την είσοδο στον μετρητή να υπάρχει ανεμπόδιστο μήκος ροής σε ομαλό κανάλι  
Οι διαστάσεις του καναλιού να είναι κατάλληλες για μέτρηση παροχής μεγαλύτερης μέχρι 
25% της παροχής αιχμής. 

103. Η παροχή Ο2 στις δεξαμενές αερισμού να γίνεται με εμφύσηση ατμοσφαιρικού αέρα ή 
καθαρού Οξυγόνου στην υγρή μάζα, διατηρώντας έτσι την επιθυμητή συγκέντρωση 
διαλελυμένου οξυγόνου (D.O) και παράλληλα ελαχιστοποιώντας την εκτόξευση 
σταγονιδίων στον περιβάλλοντα χώρο. 

104. Ο φορέας του έργου πρέπει να εξασφαλίζει την περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία της ΕΕΛ 
και των συνοδών της έργων, οφείλει να μεριμνά για τον έλεγχο της λειτουργίας και τη 
συντήρησή τους και συγκεκριμένα να μεριμνά: 

 Για την περιοδική συντήρηση των εγκαταστάσεων της μονάδας, των αγωγών μεταφοράς 
των λυμάτων και των αντλιοστασίων, κυρίως στις δεξαμενές και στα φρεάτια, ώστε να 
αποφεύγονται τυχόν διαρροές λυμάτων προς τον υπόγειο υδροφορέα και τα επιφανειακά 
νερά της περιοχής. 

 Για την τακτική λίπανση και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες των 
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κατασκευαστών. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις να ελέγχεται τακτικά σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Για τον τακτικό καθαρισμό των θυροφραγμάτων, των υπερχειλιστών και των εσχαρών. 

 Για τον έλεγχο των οργάνων μέτρησης παροχής, στάθμης πίεσης αντλιών, κ.λπ. 

 Για τον τακτικό καθαρισμό και αντικατάσταση των φίλτρων απόσμησης. 

 Για τον έλεγχο και καθημερινή παρακολούθηση της λειτουργίας του ηλεκτρικού πίνακα. 

 Οι διακόπτες να βρίσκονται στη θέση αυτόματου χειρισμού, οι ενδεικτικές λυχνίες να 
λειτουργούν. 

105. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές 
διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα 50dB. 

106. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου θα 
πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ηχοπροστασίας (π.χ. τοποθέτηση αντιθορυβικών 
πετασμάτων, σιγαστήρων, έδραση μηχανημάτων σε αντικραδασμικά πέλματα κ.λ.π.). 

107. Στο σημεία εκβολής του υποθαλάσσιου αγωγού, θα τοποθετηθούν πλωτοί 
σημαντήρες, ενώ στην ξηρά, σε ειδικές πινακίδες θα υπάρχει η ένδειξη 
«απαγόρευσης της κολύμβησης» (σε ακτίνα 100 μ.) 
 

108. Η επεξεργασία της λάσπης, τόσο για το στάδιο της πάχυνσης όσο και της αφυδάτωσης, 
να γίνεται με μηχανικά μέσα και χρήση κροκιδωτικών, όπου απαιτείται. 
Σε περίπτωση βλάβης να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επιδιόρθωσης. 
Να προβλεφθούν και χορηγηθούν σαν εφεδρικά όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορεί να 
υποστούν συχνές βλάβες (π.χ. αντλίες τροφοδότησης κλπ). 
 

109. Αποκλείεται η αφυδάτωση της λάσπης σε κλίνες ξήρανσης 
110. Η διακίνηση της παραγόμενης πίτας να είναι αυτοματοποιημένη. Η αποθήκευση να 

γίνεται αυτόματα σε ειδικά δοχεία σε κλειστό αποσμούμενο χώρο. 
Εάν χρησιμοποιηθεί δεξαμενή αποθήκευσης, να αερίζεται με σύστημα διάχυτου αερισμού 
για την ανάμιξη της λάσπης και αποφυγή οσμών. 

111. Τα υγρά υπερχειλίσματα απ’ όλα τα στάδια επεξεργασίας της λάσπης εφόσον υπάρχουν 
να επιστρέφουν από το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας στο φρεάτιο εισόδου των έργων 
προεπεξεργασίας στη είσοδο της εγκατάστασης. 

112. Η λειτουργία του όλου συστήματος επεξεργασίας να ελέγχεται σταθερά και αδιάλυπτα 
από την αίθουσα ελέγχου του κτιρίου διοίκησης της ΕΕΛ. 

113. Ο φορέας του έργου οφείλει σύμφωνα με την υπ. αριθ. 43942/4026/16 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ2992/Β/19-9-2016) όπως ισχύει με την αρ.πρωτ. 1/1/02-01-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1/Β/17) 
να συνδεθεί με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), πραγματοποιώντας όλες τις 
ενέργειες που η παραπάνω ΚΥΑ ορίζει. Ειδικότερα, ο φορέα του έργου υποχρεούται μέχρι 
31 Μαρτίου κάθε έτους στην ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση στο ΗΜΑ Ετήσιας 
Έκθεσης Αποβλήτων, με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή / και διαχειρίστηκε 
κατά τον προηγούμενο χρόνο. Για τους παραπάνω σκοπούς ο φορέας του έργου οφείλει 
στην ηλεκτρονική καταχώρισή του στον ιστότοπο που τηρείται για το ΗΜΑ. 

114. Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση εντός του χώρου της ΕΕΛ και στην είσοδο αυτής, 
καθώς και όπου κρίνεται απαραίτητο (π.χ. δεξαμενές, κ.λ.π.). Πρόσβαση επιτρέπεται μόνο 
στα άτομα προσωπικού της ΕΕΛ και στους ελεγκτές του πεδίου για την καλή και 
αποτελεσματική λειτουργία του. Πρόσβαση επιτρέπεται επίσης σε κάθε ελεγκτική διοικητική 
αρχή. 

115. Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων, τα οποία 
οδηγούνται στη θάλασσα, να υπάρχει: 

 Φρεάτιο δειγματοληψίας πριν από την είσοδό τους στον υποθαλάσσιο αγωγό, 

 Σημαδούρα στο σημείο εξόδου του αγωγού, ώστε να γίνεται έλεγχος της 
περιεκτικότητας του νερού σε κολοβακτηριοειδή, γύρω από το σημείο εξόδου στη 
θάλασσα. 

 Έλεγχος της ποιότητας των νερών στις γειτονικές ακτές κολύμβησης, σύμφωνα με 
την κείμενη Νομοθεσία. 

 Επιπλέον ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τα όρια εκροής (πλην των 
μικροβιολογικών παραμέτρων) να γίνεται με λήψη σύνθετου ημερήσιου δείγματος 
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με τη βοήθεια κατάλληλου δειγματολήπτη εγκατεστημένου σε κατάλληλο σημείο 
εξόδου των λυμάτων. 

 
 
 
 
 
 
Ε4. Ειδικοί Όροι Λειτουργίας του Έργου 

116. Από τον φορέα λειτουργίας του έργου να δοθεί προσοχή στη σύνδεση οποιασδήποτε 
παραγωγικής μονάδας / βιομηχανίας της περιοχής με το αποχετευτικό δίκτυο, ώστε να 
αποφευχθεί η είσοδος ουσιών που θα δημιουργήσουν λειτουργικό πρόβλημα στην 
εγκατάσταση. 
Για το λόγο αυτό ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να υιοθετήσει Κανονισμό 
σύνδεσης του κάθε ενδιαφερομένου που πρόκειται να συνδεθεί με τη μονάδα (π.χ. 
παραγωγική μονάδα της περιοχής, κλπ.). 
Να υπάρχει συνεχής επαφή του φορέα του έργου με τις παραγωγικές μονάδες που τυχόν 
συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο, καθώς και παρακολούθηση της ποιότητας των 
εισερχομένων υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο. 
Η ενδεχόμενη συνεπεξεργασία υγρών αποβλήτων παραγωγικών μονάδων με τα αστικά 
λύματα μπορεί να γίνει αποδεκτή, εφόσον  
(α) τα απόβλητα των παραγωγικών μονάδων έχουν υποστεί κατάλληλη 
προεπεξεργασία και  
(β) η ποιοτική σύσταση των αποβλήτων αυτών δε διαφέρει αισθητά από τον μέσο όρο 
της σύστασης των αστικών λυμάτων. 
Σε κάθε περίπτωση για τη διάθεση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό 
δίκτυο αστικών λυμάτων θα πρέπει να τηρούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της 
αριθμ.5673/400/1997 ΚΥΑ (ΦΕΚ 192/Β/97), όπως ισχύει. 
 

117. Για τη σωστή λειτουργία της μονάδας να πραγματοποιούνται τακτικοί εργαστηριακοί 
έλεγχοι, επίβλεψη χειρισμών από επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και μόνιμη 
απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης αυτής. 
Ο φορέας λειτουργίας του έργου, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, είναι 

υπεύθυνος για: 

 την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της μονάδας, 

 την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζόμενους, 

 τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού, 

 την τήρηση αρχείου με τις εργαστηριακές αναλύσεις για όλα τα στάδια λειτουργίας και το 
πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων και του 
αποδέκτη, και 

 την εξασφάλιση εξοπλισμού προστασίας της ΕΕΛ έναντι συγκεκριμένων κινδύνων. 
Η υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης να γίνεται 

όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 274/25.9.1997 (ΦΕΚ 195/Α/1997), όπως ισχύει. 
118. Δεν επιτρέπεται η παραλαβή επεξεργασμένων λυμάτων από αγρότες προς άρδευση 

καλλιεργειών.  
Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά εισερχόμενων και επεξεργασμένων λυμάτων 

119. Τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των εισερχόμενων (ανεπεξέργαστων) λυμάτων, βάσει 
των οποίων είναι σχεδιασμένη η ΕΕΛ περιοχής Αιγιάλης νήσου Αμοργού έχουν ως εξής: 

A
Α/A 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ 
Α’ Φάση - 2020 Β’ Φάση 2040 

XEIMΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ XEIMΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ 

1
. 

Πληθυσμός (άτομα) 1.000 4.470 1.345 6.030 

Παροχές λυμάτων 

2
. 

Μέση Ημερήσια Παροχή 
Qημ. (m

3/ημ) 
140 723 221 1.139 
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A
Α/A 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ 
Α’ Φάση - 2020 Β’ Φάση 2040 

XEIMΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ XEIMΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ 

Οργανικό Φορτίο (BOD5) 

3
. 

Εισερχόμενα BOD5 
(kg/ημ) 

70 313 101 452 

4
. 

Συγκέντρωση 
εισερχόμενου BOD5 (mg/lt) 

500 432 457 397 

Αιωρούμενα Στερεά (SS) 

5
. 

Εισερχόμενα αιωρούμενα 
στερεά (kg/ημ) 

75 353 108 506 

6
. 

Συγκέντρωση 
εισερχόμενων αιωρούμενων 
στερεών (mg/lt) 

535 488 488,5 444 

Ολικό Άζωτο (ΤΝ) 

7
. 

Εισερχόμενο ολικό άζωτο 
(kg/ημ) 

12 54 19 85 

8
. 

Συγκέντρωση 
εισερχόμενου ολικού αζώτου N 
(mg/lt) 

86 75 86 74,5 

Ολικός Φώσφορος (ΤP) 

9
. 

Εισερχόμενος ολικός 
φώσφορος (kg/ημ) 

3 
1

3,4 
5,4 

2
4,1 

1
0. 

Συγκέντρωση 
εισερχόμενου ολικού φωσφόρου 
(mg/lt) 

21,5 18,5 24,5 21 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων θα πρέπει 
υποχρεωτικά να βρίσκονται εντός των ορίων που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με 
τον προβλεπόμενο αποδέκτη διάθεσης αυτών των επεξεργασμένων. 

Τα ποιοτικά όρια εκροής ΕΕΛ περιοχής Αιγιάλης νήσου Αμοργού (είδος και ποσότητες 
παραγόμενων προϊόντων) έχουν ως εξής: 

A
/A 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

1
. 

BOD5 mg/lt  20 

2
. 

COD mg/lt  80 

3
. 

Αιωρούμενα στερεά SS mg/lt  10 

4
. 

Ολικό Άζωτο (Ν) mg/lt  10 

5
. 

Κολοβακτηριοειδή / 100ml  20/100ml 

 
Σε περίπτωση που μελλοντικά επιλεγεί η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων 

λυμάτων, τότε θα πρέπει να επιτυγχάνονται τα από την κείμενη νομοθεσία οριζόμενα όρια εκροής 
από την εγκατάσταση. 

 
 
Ποσότητα παραγόμενης ιλύος και τρόπος διάθεσης 

120. Η ιλύς να απομακρύνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και να διατίθεται σύμφωνα 
με την οικεία κείμενη σχετική νομοθεσία και σε νόμιμο αποδέκτη. Μπορεί να διατίθεται στον 
υφιστάμενο ΧΥΤΑ του Δήμου Αμοργού, αφού έχει υποστεί την σχετική διαδικασία 
επεξεργασίας. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό στη γεωργία 
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σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 80568/4225/1991 όπως ισχύει.  
Ειδικότερα: 
Η παραγόμενη λάσπη να διατίθεται σε οργανωμένο χώρο απόθεση απορριμμάτων, με την 
σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου φορέα και έγκριση της αρμόδιας Περιβαλλοντικής Αρχής της 
Περιφέρειας. 
Προκειμένου να διατεθεί στην γεωργία ως βελτιωτικό εδάφους απαιτείται η εκπόνηση 
ειδικής μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 80568/4225 (ΦΕΚ 641/Β/7.8.91), όπως 
ισχύει. 
Η αφυδατωμένη λάσπη να μεταφέρεται από τον χώρο παραγωγής στο χώρο διάθεσης της 
με καλυμμένο όχημα μεταφοράς. 
Ε5. Πρόγραμμα Παρακολούθησης και Εκθέσεις 

121. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο: ΥΠΕΝ - Ε.Γ.Υ.: οικ. 555/02-05-2012, ο αρμόδιος φορέας 
λειτουργίας του έργου οφείλει να καταχωρεί τα τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα της 
εγκατάστασης στην Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων 
της χώρας, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ. (www.ypeka.gr,) στην 
υποενότητα «Υδάτινο Περιβάλλον - Διαχείριση Λυμάτων». Η καταχώρηση των στοιχείων 
είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 421/30-3-2012 Εγκύκλιο της Ειδικής 
Γραμματείας Υδάτων (ΑΔΑ: Β4Β70-ΩΓΚ) και πρέπει να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους και να ολοκληρώνεται οπωσδήποτε στα τέλη κάθε έτους. 

122. Ο φορέας του έργου, με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων (πολιτών και 
υπηρεσιών), οφείλει να καταγράφει και να διατηρεί στοιχεία που αφορούν τις κάτωθι 
πληροφορίες: 

- Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (κάτοικοι) 
- Παροχή που δέχεται η μονάδα (m3/d) 
- Συγκέντρωση ρυπαντικών φορτίων εισόδου (mg/lt) BOD5, ΤSS, pH. 
- Συγκέντρωση ρυπαντικών φορτίων εξόδου (mg/lt) και κατ’ ελάχιστον των BOD5, COD, TSS, 

T-N, N-NΟ3, Ολικά Κολοβακτηριοειδή και DO. 
- Συγκεντρώσεις μετάλλων στην αφυδατωμένη λάσπη. 
- Συνδυασμός της ποιότητας εκροής με την με την ποιότητα του αποδέκτη και συγκεκριμένα 

ενδεχόμενη αλλαγή στην ποσότητα και ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων κατά τον 
τελευταίο χρόνο, καθώς και τυχόν μεταβολή της αφομοιωτικής και διασκορπιστικής 
ικανότητας του αποδέκτη. 

123. Να πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες δειγματοληψίες (2/έτος) στα επεξεργασμένα 
υγρά απόβλητα που καταλήγουν μέσω υοθ υποθαλάσσιου αγωγού στη θάλασσα, 
προκειμένου να περιοριστούν σημαντικά τα φαινόμενα ρύπανσης. Να καταγράφονται τα 
αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγματοληψιών σε σελιδομετρημένο και θεωρημένο 
τετράδιο και θα διακόπτεται η εφαρμογή σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνεται στις 
απαιτη΄σεις της κείμενης νομοθεσίας.  
Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα εφαρμόζονται 
κατάλληλες διεθνείς εργαστηριακές πρακτικές, με στόχο τη μείωση στο ελάχιστο της 
αποικοδομήσεως των δειγμάτων μεταξύ συλλογής και αναλύσεως. Επιπλέον θα πρέπει να 
τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/97) όπως ισχύει, σχετικά με τη 
συχνότητα και το σημείο συλλογής των δειγμάτων, καθώς και τον αριθμό αυτών, κλπ. 

124. Ο φορέας του έργου οφείλει να ειδοποιεί τις αρμόδιες Υπηρεσίες, όπως η Δ/νση 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού και η Δ/νση Υγιεινής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε 
κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση στον αποδέκτη, όπου διατίθενται τα 
επεξεργασμένα λύματα της μονάδας. Εφόσον το επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε 
δυσλειτουργία της μονάδας επεξεργασίας, ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου 
γνωστοποιεί στις υπηρεσίες αυτές τα επανορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει και το 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση τους. Τα μέτρα αυτά και το 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους εγκρίνονται με Απόφαση της αρμόδιας αρχής 
(Περιφέρεια), εφόσον η διάρκεια ολοκλήρωσής τους υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η τήρηση 
των μέτρων και του χρονοδιαγράμματος είναι ευθύνη του φορέα του έργου, που συντάσσει 
και σχετική έκθεση μετά την ολοκλήρωση των μέτρων. Οι σχετικές εκθέσεις κρατούνται στο 
αρχείο της εγκατάστασης και αποτελούν, μαζί με όλα τα άλλα στοιχεία, το ιστορικό 
λειτουργίας της. Το αρχείο αυτό θα είναι στη διάθεση των συναρμόδιων υπηρεσιών της 
Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και των Δ/νσεων των συναρμόδιων 
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Υπουργείων και κάθε ελεγκτικής αρχής. 
125. Όλοι οι όροι της παρούσας να τηρούνται στο σύνολό τους αυστηρά. 

 
Ε6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει, και την Υ.Α. 15277/23-03-2012 (ΦΕΚ 
1077/Β/9-4-2012) η παρούσα απόφαση επέχει και θέση έγκρισης επέμβασης επί έκτασης 
χορτολιβαδικής μορφής έκτασης περίπου 260 τ.μ. στο τελευταίο τμήμα του αγωγού διάθεσης 
επεξεργασμένων λυμάτων, με τους παρακάτω όρους: 

i. Η διαμόρφωση των επιφανειών εργασίας θα πραγματοποιηθεί στην απαιτούμενη έκταση 
και οι εκσκαφές θα είναι μόνο οι τεχνικά απαραίτητες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη 
ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα. 

ii. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στη γύρω έκταση, πλην της καθορισμένης για την 
επέμβαση θέσης, η οποία είναι συγκεκριμένη και αυστηρά προσδιορισμένη στο έδαφος δια 
του πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί από τον Δασοφύλακα Αμοργού, καθώς 
και η μεταβολή ή επέκταση της χρήσης της έκτασης, πέραν του εγκεκριμένου σκοπού. 

iii. Η επέμβαση να περιοριστεί αυστηρά εντός της καθοριζόμενης από την με αρ. πρωτ. 
8611/14-02-2017 γνωμοδότηση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ΑΔΑ 
επιφάνειας. 

iv. Μετά την διάνοιξη των σκαμμάτων και την υπογειοποίηση των αγωγών, τα προϊόντα 
εκσκαφής θα επανέλθουν στην αρχική τους θέση. Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους και 
της φύσης της επέμβασης, δεν απαιτείται αποκατάσταση της βλάστησης των 
διαταραχθέντων χώρων με φύτευση ή σπορά, αλλά αποκατάσταση με φυσικό εποικισμό 
της γειτνιάζουσας φρυγανώδους βλάστησης. Για τον ίδιο λόγο ο Δήμος Αμοργού 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση δάσωσης έκτασης ίδιου εμβαδού και συνεπώς δεν 
απαιτείται η προσκόμιση πλήρους φυτοτεχνικής μελέτης διάσωσης. 

v. Ο Δήμος φέρει την ευθύνη για πιθανή ζημιά σε τρίτους και αναλαμβάνει την υποχρέωση 
λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προστασίας. 

vi. Με την παρούσα δε θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του δημοσίου επί της εκτάσεως. Το 
Δημόσιο δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση εκνίκησης δικαιομάτων από τρίτους επί του 
συνόλου της έκτασης ή μέρους αυτής. 

vii. Μετά την έκδοση της παρούσας, ο Δήμος Αμοργού υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα (αρ. 
πρ. 115973/6088/2014 Απόφαση ΥΠΕΚΑ- ΑΔΑ ΩΑ9Θ0-Α3Μ). 

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
ισχύουσα Νομοθεσία, οι υπεύθυνοι υπόκεινται σε ποινική δίωξη σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ.7 του αρ.71 του Ν.998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε ανάκληση της παρούσας 
έγκρισης 
ΣΤ. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ 

 

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι ισχύουν για δέκα χρόνια από ημερομηνία 
υπογραφής και έκδοσης της παρούσας με την προϋπόθεση ότι: 

(α) Θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σχετικής μελέτης εκτός των 
σημείων που έρχονται σε αντίθεση με τους παραπάνω περιβαλλοντικούς όρους 

(β) Δεν έχουν επιπλέον επιφυλάξεις οι συναρμόδιοι φορείς (Εφορείες Αρχαιοτήτων του 
Υπ.Πο.Α. κλπ). 

(γ) Η μη τήρηση όρου/όρων της παρούσας Απόφασης, συνεπάγεται πέραν των κυρώσεων 
από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των 
προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86 κυρώσεων, όπως 
ισχύει με το Ν.3010/02 και όπως ισχύουν με τον Ν.4014/11 ιδιαίτερα άρθρο 21 αυτού. 

Ο κύριος του έργου πριν την λήξη ισχύος της παρούσας οφείλει να εφοδιασθεί εγκαίρως με 
νέα Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή με Απόφαση ανανέωσής τους σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τις προϋποθέσεις που θέτουν 
αυτές. 

Το αίτημα ανανέωσης και ο σχετικός φάκελός του να υποβληθεί από τον αρμόδιο φορέα 
δύο (2) μήνες τουλάχιστον από την παραπάνω ημερομηνία λήξης ισχύος της ΑΕΠΟ. 

Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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Άρση ισχύος της παρούσας Απόφασης είναι δυνατόν να γίνει εάν κατά την λειτουργία του 
έργου προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή 
επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή μεταβάλλονται οι περιβαλλοντικοί όροι της 
παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας (εδαφ. 
9 του άρθρου 2 του Ν. 4014/11). 

Ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης γίνεται 
σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος (Κυκλάδων) Δ/νσης 
Πε.Χω.Σ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καταρχήν και από την όποια αρμόδια για αυτόν Υπηρεσία. 

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο σύνολό της η οποία συνοδεύει την 
παρούσα Απόφαση θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο της μονάδας και σε κάθε έλεγχο να είναι στη 
διάθεση των αρμοδίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 Η απόφαση αυτή αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων όπως επιβάλλονται 
παραπάνω, δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και 
υγιεινής του προσωπικού, και δεν υποκαθιστά λοιπές προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 
άδειες και εγκρίσεις από άλλες υπηρεσίες και φορείς. 
 Η παρούσα Απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές ή άλλες 
ισχύουσες διατάξεις οι οποίες τυχόν κατισχύουν αυτής, δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση 
οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών.  
 Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από 
τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου 
αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα. 
 Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή 
της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 
του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και 
ισχύει. 
 Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στη μελέτη περιβάλλοντος με ευθύνη 
του φορέα του έργου. 

Η Απόφαση αυτή αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων όπως επιβάλλονται 
παραπάνω, εκδίδεται χωρίς να εξετασθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, εκδίδεται με την προϋπόθεση 
ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με το ισχύον Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
ανάπτυξης για τη βιομηχανία (απόφ. Αριθμ. 11508/09 (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/13-04-2009)) και δεν 
υποκαθιστά λοιπές προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις από άλλες 
υπηρεσίες και φορείς. 

Οι όροι και περιορισμοί της παρούσας Απόφασης, επέχουν θέση οριστικής άδειας διάθεσης 
των επεξεργασμένων λυμάτων, σύμφωνα με το αριθ. 12 του Ν. 4014/2011 όπως ισχύει. 
Στην παρούσα απόφαση ενσωματώνεται και η έγκριση επέμβασης που προβλέπεται από τις 
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4014/11 όπως ισχύει (βλέπε 
όρο E.5). 

 
 

Η. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 

Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την ανάρτησή της 

στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www. aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην 21398/2012 κοινή υπουργική απόφαση) 

 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου κοινοποιούμε την παρούσα προκειμένου να 

μεριμνήσει για τη δημοσιοποίησή της σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/02) και τον Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011). 

 

Κατά της παρούσας, επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

Ν.2503/97, προσφυγή στον Υπουργό Π.ΕΝ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. 

 

Επίσης, η παρούσα Απόφαση μπορεί να προσβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της με 

αριθ. 9269/470/2007 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 286/Β/02-03-2007) «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά 

πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη 
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διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1650/1986, όπως 

αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3010/2002» (Β΄ 1391) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 

των άρθρων 3 (παρ. 7) και 4 (παρ. 4) της οδηγίας 2003/35/ΕΚ «σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην 

κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση 

όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 

96/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου». 

 

 
 

 

Συνημμένα: Ένα αντίτυπο Μ.Π.Ε. 

 

Εσωτ. Διανομή 

1. Συντονιστή 

(με γνωστοποίηση ΑΔΑ) 

2. Γεν. Διευθυντής 

(με γνωστοποίηση ΑΔΑ) 

3. Αρχείο 

4. Φ. Υπόθεσης 

5. Φ.Πε.Θε. 

 

 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ  

 

 

 

Δρ. ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
 

1. Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου 

84 100, ΕΝΤΑΥΘΑ 

(για δημοσίευση) 

2.     ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ 

84008 ΧΩΡΑ ΑΜΟΡΓΟΥ  

3.    ΣΥΝΟΔΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 

ΕΝΤΑΥΘΑ 

(ενημέρωση με γνωστοποίηση κωδικού ανάρτησης στο διαδίκτυο) 

 

1. Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (για ενημέρωση) 

Γεν. Γραμμ. Λιμένων & Λιμενικών Υποδομών 

Δ/νση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών 

Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1, 185 10, ΠΕΙΡΑΙΑ 

2. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (για ενημέρωση) 

ΓΕΕΘΑ/Γ2, 

Μεσογείων 227-231, 15451, Χολαργός, ΑΘΗΝΑ 

3. Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού  

α. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (για ενημέρωση) 

Επαμεινώνδα 10, 105 55, ΑΘΗΝΑ 

β. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων  

Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων (για ενημέρωση) 

Λυσίου & Κλεψύδρας 1, 105 55, ΑΘΗΝΑ 

γ. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (για ενημέρωση) 

Δ. Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59, 117 42, ΑΘΗΝΑ 

4. Γεν. Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων ΑΔΑ (για ενημέρωση) 

Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών 

Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8, 

185 38, ΠΕΙΡΑΙΑ  

5. Δ/νση Δασών Ν. Κυκλάδων Α.Δ.Α. (για ενημέρωση) 

84 100, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 

6. Δ/νση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. (για ενημέρωση) 

84 100, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 

7. Γεν. Δ/νση Αγρ. Οικ/μίας & Κτη/κης ΠΝΑ (για ενημέρωση) 

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων 

Σάκη Καράγιωργα, ΕΝΤΑΥΘΑ  

8. Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιωνικής Μέριμνας ΠΝΑ (για ενημέρωση) 

Δ/νση Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων 

Σάκη Καράγιωργα, ΕΝΤΑΥΘΑ 

9. Γεν. Δ/νση Αναπτ/κου Προγρ/μου, Περιβ/ντος & Υποδομών ΠΝΑ (για ενημέρωση) 

Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Κυκλάδων 

Τμήμα Υδροοικονομίας 

Σάκη Καράγιωργα, ΕΝΤΑΥΘΑ 

10. Λιμεναρχείο Νάξου (για ενημέρωση) 

84 300, ΝΑΞΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΓΟ4ΟΡ1Ι-ΤΩΛ
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