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Θ Ε Μ Α: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και λειτουργία της Μονάδας Παραγωγής
Ασφαλτομίγματος,
ιδιοκτησίας Μουρτζιάπη Παρθένας ,
στη θέση ‘Λαγκάδα’ εκτός ορίων οικισμού Λεπενούς, Δήμου Αγρινίου, Νομού Αιτωλ/νίας.
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Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του Ν.1650/86 (ΦΕΚ 190/Α/86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/81) περί «ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της
ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και
αποθηκών και της εκ τούτου διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
3) Την ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες,
περιεχόμενο περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών
μελετών (Ε.Π.Μ.) και συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86».
4) Το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/24-5-2002) περί «εναρμόνισης του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε.
και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέμματα και άλλες διατάξεις».
5) Την ΚΥΑ Η.Π.11014/703/Φ104/14-3-2003 (ΦΕΚ 332/β/20-3-2003) περί «διαδικασίας
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
Ν.3010/2002».
6) Την ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/5-8-2003 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών
έργων σε κατηγορίες…».
7) Την ΚΥΑ 13727/724/24-7-2003 (ΦΕΚ 1087/Β/5-8-2003) περί «αντιστοίχησης των κατηγοριών των
βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα
πολεοδομικά διατάγματα».
8) Την ΚΥΑ11294/1993 (ΦΕΚ264Β/15-4-1993) ‘Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών
αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες …….’
9) Το Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων….», όπως ισχύει.
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10) Το ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ Α 64/2.3.04) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ» «Καθορισμός
μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’ 40).» «Μέτρα, όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων», όπως ισχύει.
11) Το ΠΔ 117/ΦΕΚ 82 ΤΕΥΧΟΣ Α/2004 «Εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών
ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού»
12) Την με αρ.πρωτ.οικ. 172509/4266/2-10-07 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ .
13) Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4
του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., του Π.Δ. 1180/1981, των Νόμων 2218/1994, 2240/1994 , καθώς
και τον Ν. 2516/1997 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005).
14) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) ‘Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’.
15) Το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225 Α/27-12-2010) ‘Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας’.
16) Την με αρ. πρωτ. 2115/24-01-2011(ΦΕΚ 133 Β/09-02-2011) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας ‘Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας’.
17)Την με αρ.πρ. 408/5133/26-01-2011 Απόφαση Αξιολόγησης και Υπαγωγής/Δνση Περ. &
Χωρ.Σχεδ. Δυτ. Ελλάδας/Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου με
συνημμένο φάκελο και τα συμπληρωματικά στοιχεία (αρ. πρ.415/08-02-2011 και 33845/163/28-4-2011
Τμ. Ανάπτυξης Αγρινίου αντίστοιχα).
18)Το αρ.πρ. οικ.49056/358/17-5-2011 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς συναρμόδιες υπηρεσίες και
φορείς.
19)Τις γνωμοδοτήσεις-εγκρίσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων:
α)Το με αρ.πρ.:ΥΠΠΟ/22ηΕΒΑ/1783/21-6-2011 της 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
β)Το με αρ.πρ. Φ888/ΚΓ/2090/29-3-2011 έγγραφο της ΛΣΤ’ Εφορείας Προϊστ. & Κλασ. Αρχαιοτήτων.
γ)Τα με αρ. πρ. 863/25-5-2010 και 2073/05-11-2010 έγγραφα του Τμ. Π.Ε. Αμφιλοχίας, σχετικά με χρήσεις
γης και ότι το γήπεδο βρίσκεται εκτός της ζώνης των 500μ. περιμετρικά του πλησιέστερου οικισμού.
δ) Η με αρ.9449 (ΦΕΚ 660Δ/13-12-2007) Απόφαση Γ.Δ.Π.Δ.Ε. ‘Έγκριση καθορισμού οριοθέτησης ρέματος
εντός οικισμού Ρύακα και κλάδων του στη θέση ΄ΑΛΩΝΑΚΙ’ Δ.Δ. Λεπενούς στο Δήμο Στράτου
Ν.Αιτωλ/νίας.
ε) Το με αρ. πρ. 8297/01-6-2010 έγγραφο Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΝΑ Αιτωλ/νίας με το οποίο
διαβιβάζει στην ενδιαφερόμενη το πρακτικό Νο 156 ΝΕΧΩΠ.
στ) Την με αρ. πρ. 2756/26-5-2008 Πράξη Χαρακτηρισμού Δασαρχείου Αγρινίου και το αρ.πρ.6100/14-102008 έγγραφο Δασαρχείου Αγρινίου ‘Οριστικοποίηση Πράξης Χαρακτηρισμού’.
ζ) Την αρ.πρ. 3094/13-5-2010 Βεβαίωση Δήμου Στράτου, σχετική με την πρόσβαση στη μονάδα.
η) Το με αρ. πρ. 44593/2011/30-6-2011 έγγραφο Δνσης Περιβάλλοντος,/Δ.Αγρινίου με το οποίο μας
αποστέλλει την αρ. 231/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (θετική γνωμοδότηση)
θ) Το με αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ10-ε/3665/24-06-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας Μνημείων κ
Τεχνικών Έργων Δυτ.Ελλάδος.
Αποφασίζουμε

Την Έγκριση των πιο κάτω περιβαλλοντικών Όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία της Μονάδας Παραγωγής Ασφαλτομίγματος,
ιδιοκτησίας Μουρτζιάπη Παρθένας ,
στη θέση ‘Λαγκάδα’ εκτός ορίων οικισμού Λεπενούς, Δήμου Αγρινίου, Νομού Αιτωλ/νίας.
α. Είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας
α1) Είδος: μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος
ΣΤΑΚΟΔ: 232.0β
Όχληση: μέση
α2)Μέγεθος-δυναμικότητα: 900 τόνοι ασφαλτομίγματος ανά ημέρα λειτουργίας.
α3) Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:
Επιφάνεια γηπέδου :

9.390,19 m2
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Επιφάνεια (κάλυψη) που θα εξυπηρετεί την δραστηριότητα : μικρός κινητός οικίσκος 15,00 m2
Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
350,00 ΗP
Είδη, ποσότητες πρώτων υλών : 800τόνοι αδρανών υλικών ανά ημέρα λειτουργίας, 55τόνοι πίσσας ανά
ημέρα λειτουργίας και 55 τόνοι φίλερ ανά ημέρα λειτουργίας.
Είδη παραγόμενων προϊόντων : 900 τόνοι ασφαλτομίγματος ανά ημέρα λειτουργίας.
Διάθεση υγρών αποβλήτων : τα λύματα του προσωπικού σε σύστημα χημικής τουαλέτας

β. Οριακές τιμές εκπομπής:
β1.Υγρών αποβλήτων: αστικών λυμάτων
β2.Θορύβου : 65 dB(A), μετρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ1180/ΦΕΚ293Α/81.
β3.Αέριοι ρύποι: 100mg σκόνης αδρανών/Νm3 ατμοσφαιρικού αέρα (ΠΔ1180/ΦΕΚ293Α/81),
Δείκτης αιθάλης <3 κλίμακας Bacharach, CO2≥ 10% κ.ο. ή O2≤ 7,5% κ.ο. (ΚΥΑ 11294/1993 ΦΕΚ264Β)
γ. Ειδικές οριακές τιμές επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα: Δεν υπάρχουν

δ. Τεχνικά έργα, μέτρα, όροι και περιορισμοί που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν για την
αντιμετώπιση της ρύπανσης ή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος:
δ1. Εγκατάσταση των μηχανημάτων σε ειδικές αντικραδασμικές και ηχοαπορροφητικές βάσεις, ώστε να
καλύπτεται το ανώτατο όριο έντασης θορύβου της παραγράφου β2
δ2. Να λαμβάνονται τα μέτρα πυροπροστασίας , σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
δ3. Τα σύστημα καύσης για τη θέρμανση των αδρανών υλικών με χρήση καυσίμου μαζούτ να
παρακολουθείται και συντηρείται σύμφωνα με τη ΚΥΑ11294/ΦΕΚ264Β/1993. Οι μετρήσεις των
παραμέτρων καύσης να καταγράφονται σε βιβλίο θεωρημένο από το Τμήμα Ανάπτυξης Αγρινίου.
δ3. Τα αδρανή υλικά να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και εγκαταστάσεις
αμμοχαλικοληψίας και να μεταφέρονται σε κλειστά (σκεπασμένα) φορτηγά.
δ4. Η συλλεγόμενη σκόνη, από τον καθαρισμό των απαερίων θέρμανσης των αδρανών στα σακόφιλτρα, να
επιστρέφει στην παραγωγική διαδικασία.
δ5.Τα ανακυκλούμενα
απόβλητα
(φθαρμένα σακόφιλτρα, χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια,
χρησιμοποιημένα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) να διατίθενται σύμφωνα με τον
Ν.2939/2001 και των σχετικών Π.Δ. (Π.Δ.82/ΦΕΚ64/2004, ΠΔ117/ΦΕΚ82/2004).
δ6.Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου να συλλέγονται και να διατίθενται στο χώρο διάθεσης του οικείου
Δήμου.
δ7.Να πραγματοποιηθεί δεντροφύτευση περιμετρικά του γηπέδου της μονάδας. Εκτός (από το γήπεδο) της
γραμμής οριοθέτησης του ρέματος να μην πραγματοποιούνται εργασίες που έχουν σχέση με τη παραγωγική
διαδικασία ή προσωρινή αποθήκευση ή απόρριψη πρώτων υλών και προϊόντος.
δ8. Σύμφωνα με την (13) σχετική πρέπει να υποβάλλεται στην υπηρεσία μας, σε ετήσια βάση, κατά τον
μήνα Φεβρουάριο σε δύο αντίγραφα , την ετήσια έκθεση αποβλήτων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε
αποδέκτες.

επιφανειακούς

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στην Π.Ε. εφ’ όσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

ε. Παρακολούθηση της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων –Υπεύθυνος :
η κατά νόμο υπεύθυνη της μονάδας κ. Μουρτζιάπη Παρθένα Τηλ.: 2641071386

στ. Ιδιαίτερα ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος : γειτνίαση με υδατόρεμα
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ζ. Καθορισμός χρονικού διαστήματος ισχύος των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων : Οι παραπάνω
περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για πέντε (5) χρόνια και υπόκεινται σε αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 2
(παρ.7) του Ν. 3010/ΦΕΚ 91/Α/2002.
Εάν κατά την κατασκευή ή και λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας προκύπτει ότι δεν
προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον επιβάλλονται πρόσθετοι όροι ή τροποποιούνται οι υφιστάμενοι
περιβαλλοντικοί όροι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η παρούσα απόφαση έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και η εγκεκριμένη Περιβαλλοντική Έκθεση, να
βρίσκονται στο χώρο κατασκευής και λειτουργίας της δραστηριότητας και να δείχνονται σε κάθε αρμόδιο
όργανο ελέγχου από την κείμενη Νομοθεσία.
Η μη τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή προστίμων και την
προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της μονάδος , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1650/86 όπως
ισχύει.
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοσή της , προσφυγή από
οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον , ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ. –
Δ.Ε. & Ιονίων νήσων.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται να
δημοσιοποιήσει, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 της ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/03 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1391 Β/2909-2003).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ε.Δ.

1. Χ.Α.
2. Φ.14. 3359
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1) κ. Μουρτζιάπη Παρθένα
Λαγκάδα Λεπενούς Αιτωλ/νίας
2) Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτ. Ελλάδας ( για δημοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης )
Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β
Πάτρα 261 10
3)

4)

ΥΠΕΚΑ
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Γενική Επιθεώρηση
Λεωφ. Κηφισιάς 1-3 Αθήνα 115 23
Ανάρτηση στο διαδίκτυο s.papadatou@pde.cov.gr
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