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I.Π. Μεσολογγίου 12/10/2021

Αριθμ. πρωτ.:215872/2423
Αριθμ. Φακ. : Φ.14.3693

Ταχ. Δ/νση : Κύπρου 30 (Διοικητήριο)
Ταχ. Κώδικας : 30200
Πληροφορίες : Kαλπακιώρης Ευθ.
Τηλέφωνο
: 26313-61635
Email
: txaefp1@aitnia.pde.gov.gr

ΘΕΜΑ:
Χορήγηση
έγκρισης
για
μηχανολογική
επέκταση/εκσυγχρονισμό
υφισταμένης μονάδος παρασκευής ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε
αγροκτήματα ιδιοκτησίας «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»
Α.Ε., στη θέση «Δένδρο-Πεδιάδα Μόρνου» Ναυπάκτου (εκτός σχεδίου πόλεως)
Δήμου Ναυπακτίας Νομού Αιτωλ/νίας.
Κ.Α. Δ. ‘08
: 10.91 , Βαθμός όχλησης: χαμηλός ,
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Κοντοχρήστος Γρηγόριος
ΠΕΡΙΟΧΗ: Δένδρο-Πεδιάδα Μόρνου Ναυπάκτου (εκτός σχεδίου πόλεως) Δήμου Ναυπακτίας
Α.Φ.Μ.
: 800236752
,
Δ.Ο.Υ.: Μεσολογγίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΑΝΤΙΠΕΡΕΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1) 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., των Π.Δ. 1180/1981 και
78/2006( ΦΕΚ 80 Α/13-4-2006) όπως ισχύουν.
2) Τον N. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών,
Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»
όπως ισχύει.
3) Τον Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α) ‘Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων
και μεταποιητικών …’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις σχετικές Υπουργικές
Αποφάσεις.
4) Τον Ν.4512/2018 (ΦΕΚ5Α/17-01-2018) ‘Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.’
5) Την Υ.Α. Η Υ.Α οικ. 37674/ΦΕΚ 2471 Β/2016 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της
υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του
Ν. 4014/21.9.2011(ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
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6) Την ΥΑ αρ. .15/4187/266/ΦΕΚ 1275 Β/2012 «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών
Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας,
για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και
κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
7) Την με αρ. 64618/856/Φ/15/ΦΕΚ 2278 Β/15-06-2018 «Τροποποίηση της απόφασης του
Αναπληρωτή
Υπουργού
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας
και
Ναυτιλίας
οικ.
483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β’) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για
την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011
(ΦΕΚ Α’ 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για
μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση».
8) Την Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 3137/191/Φ. 15/ΦΕΚ 1048 Β/2012 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών
των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά
διατάγματα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9) Την Υ.Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/3833 Β/2020 «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του
άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που
προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20
του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)».
10) Τον N.3852/ΦΕΚ 87 Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11) Το ΠΔ 132/ΦΕΚ 225 Α/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως
τροποποιήθηκε με την με αρ.248595/27-12-16 (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) Απόφαση
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
‘Τροποποίηση του Οργανισμού…’.
12) Την με αρθ.281668/3810/ΦΕΚ 3722 Β/08-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΤ9Δ7Λ6-Φ9Ι) απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
13) Την με αρθ. πρωτ.Δ.ΑΝ. 5780/65/Φ.14.3693/11-04-2016 απόφαση άδειας εγκατάστασης
για μονάδα του θέματος.
14) Η με αριθμό 1126817/10-09-2019 γνωστοποίηση λειτουργίας για την υφιστάμενη
λειτουργία της μονάδας του θέματος.
15) Το με αριθ.:90146/891/08.04.2021 (πρωτόκολλο υπηρεσίας) ερωτηματολόγιο που
κατατέθηκε στην υπηρεσία μας για αδειοδότηση της μονάδος του θέματος λόγω
μηχανολογικού εκσυγχρονισμού/επέκτασης και το ταυτάριθμο έγγραφό μας με το οποίο
προσδιορίστηκαν τα δικαιολογητικά αδειοδότησή της.
16) Η με αρ. πρωτ. 215872/2423/02.08.2021 (πρωτόκολλο υπηρεσίας) αίτηση της
«ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Α.Ε. για τη χορήγηση έγκρισης
εγκατάστασης μηχανολογικού εκσυγχρονισμού/επέκτασης στην υφιστάμενη μονάδα
παρασκευής ζωοτροφών με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.
17) Το με αρθ. πρωτ.:19093/2021/04-08-2021 έγγραφο του Τμ. Σχεδίου Πόλεως Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ναυπακτίας περί χρήσεων γης για την αναφερόμενη στο θέμα
μονάδα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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1. Χορηγούμε έγκριση εγκατάστασης για μηχανολογική επέκταση/εκσυγχρονισμό στην μονάδα του
θέματος, στην θέση που απεικονίζεται στο τοπογραφικό που θεωρήσαμε με την παρούσα, με τα
παρακάτω στοιχεία:
α) Θέση
: Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος Ναυπακτίας
Θέση: Δένδρο-Πεδιάδα Μόρνου Ναυπάκτου (εκτός σχεδίου πόλεως)
β) Ιδιοκτήτης
: «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Α.Ε.
γ) Είδος Εγκατάστασης: παρασκευής ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα
δ) Μηχανικός Εξοπλισμός:
Μηχανήματα παραγωγικά
Κινητήρια ισχύς Θερμική ισχύς Αξία Μηχ/κού Εξοπλισμού
Υφιστάμενη
ισχύς
: 123,14 KW
0,00 KW
100.000 €.
Ισχύς εκσυγχρονισμού
(προς απομάκρυνση)
: 0,00 KW
0,00 KW
0,00
€.
Ισχύς επέκτασης
(προς εγκατάσταση)

: 67,40 KW

1,50 KW

80.000 €.

Σ ύ ν ο λ α (μετά τον
εκσυγχρονισμό/επέκταση)

: 190,54 KW

1,50 KW

180.000 €.

Μηχανήματα μη παραγωγικά
Κινητήρια ισχύς Αξία Μηχ/κού Εξοπλισμού
- Κινητήρια ισχύς μηχανημάτων περιβάλλοντος : …….
- Κινητήρια ισχύς μηχανημάτων μη παραγωγικών: ……
ε) Ατμολέβητες
: Κατηγορία ......--….. ΠΥΔ ......--..... ΠΠ ...--....
στ) Δεξαμενές – χωρητικότητα :……………..----- ...............
ζ) Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος : ------2. Η παρούσα άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων που
αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους:
(α) Να προβλεφθούν και να τηρούνται τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των
εργαζομένων και την αποφυγή ατυχημάτων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ
των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο
εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λ.π.).
(β) Να υλοποιηθούν τα μέτρα πυροπροστασίας, τα οποία προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία.
(γ) Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, για την μη
πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, να τηρούνται οι προβλεπόμενες Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. οικ15/4187/266/ΦΕΚ 1275 Β/2012
πίνακας 2, όπως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι και αναλύονται στο συνημμένο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΚΑΔ
2008
10.9

Κανόνες
Υγιεινής
Δραστηριότητα
και
Ασφάλειας
Παραγωγή ζωοτροφών
Α1,Α2,Α3, Β1,Β2,Β3
για ζώα που εκτρέφονται Α4,Α5,Α6, ,Β4
σε αγροκτήματα
Α7,Α8
Γενικές
Δεσμεύσεις

Θόρυβ Αέρια
ος
Απόβλητα
Γ1,Γ2, Δ1,Δ2,Δ3,
Γ3,Γ4 Δ4,Δ5, Δ6,
,Γ5
Δ8

Υγρά
Ειδικές
Στερεά
Απόβλητ
Δεσμεύσ
Απόβλητα
α
εις
Ε1-2,
Ε2-1

Ζ1, Ζ2,
Ζ3, Ζ12

Η7

(δ) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του υπουργείου Εργασίας διατάξεις.
(ε) Να εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» ΥΑ
Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/Β/15-3-2004).
(στ) Να τηρούνται όλες οι σχετικές διατάξεις γι’ αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις που αφορά η
παρούσα άδεια.
(ζ) Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της
βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.
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(η) Η παρούσα έγκριση ισχύει για πέντε έτη (5) και μπορεί με αίτηση του κατόχου να παραταθεί μέχρι τη
συμπλήρωση μιας δεκαετίας και εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 παρ.6 του Ν.3982/ΦΕΚ
143 Α/2011.
(θ) Με την ολοκλήρωση του μηχανολογικού εκσυγχρονισμού/επέκτασης και εντός της διάρκειας ισχύος
της έγκρισης εγκατάστασης θα πρέπει ο φορέας να υποβάλλει στην ιστοσελίδα https://notifybusiness.
gov.gr γνωστοποίηση λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα με την ΥΑ αρ. 64618/856/Φ/15/ΦΕΚ 2278
Β/15-06-2018. Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας απαιτείται καταβολή παραβόλου,
ύψους: 60,00 € στην ΕΤΕ στον λογαριασμό της ΠΔΕ με ΙΒΑΝ:GR4501104120000041254520152
[(δυνάμει της ΥΑ 14684/914/Φ15/(ΦΕΚ 3533 Β/2012)]. Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την
λειτουργία του συνόλου της δραστηριότητάς σας (μετά τον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό και
επέκτασή της), όπως αυτά έχουν καθοριστεί στο αρθ. πρωτ. 90146/891/Φ.14.3693/
28.04.2021 έγγραφό μας, είναι τα παρακάτω, τα οποία να τηρούνται σε φάκελο του αρχείου στον
χώρο της δραστηριότητάς σας για έλεγχο:
θα. Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο
μηχανικό, με περιεχόμενο:
• Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι
απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.
• Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων
προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.).
• Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των
μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους. Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για
λόγους υποστήριξης του ελέγχου και τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής
τους στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης, εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας.
θβ. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια
και η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή
τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού
εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την
τεχνική περιγραφή του δικαιολογητικού θα. αναφέροντας με ρητή αναφορά της ημερομηνίας σφράγισής
της.
θγ. Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), οι οποίες περιγράφονται
στην παρούσα απόφαση.
θδ. Άδειες Δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και
των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των
σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων.
θε. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας
από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, καθόσον η συνολική κινητήρια
ισχύς της μονάδας υπερβαίνει τα 59 kW (80 HP), ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού
εξοπλισμού από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης αναφορικά με την ορθή λειτουργία του
μηχανολογικού εξοπλισμού.
θστ. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την κοινή
υπουργική απόφαση Φ15/οικ.1589/104/2006 (Β’90), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ
Α.Π. 136860/1673/Φ15/ΦΕΚ 6210 Β/2018.
θζ. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή
έγκριση εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της
μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η
κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα
εγκεκριμένα σχέδια.
3. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και
περιορισμών στην ανωτέρω μονάδα, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να
εκπληρωθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός των ως άνω όρων και του άρθρου 2 του από 15-10-1922 Β.Δ.
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4. Η παρούσα έγκριση εγκατάστασης χορηγείται με τον απαράβατο όρο, ότι η συγκεκριμένη
κτιριακή εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής
διαδικασίας.
Τυχόν – καθ’ οιανδήποτε τρόπο - αλλαγή της χρήσης της, συνεπάγεται τις κυρώσεις που
προβλέπονται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας άδειας.
5. Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια,
αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
6. Η παρούσα έγκριση μεταβιβάζεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως της Αδειοδοτούσας Αρχής. Χωρίς
αυτή η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου
εκτός του ανωτέρου αναφερομένου.
7. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία
δημοσιοποίησής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, από οποιονδήποτε
έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΜΑ
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ :
Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκε το εξής γραμμάτιο:
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1
Αριθμός συναλλαγής:950684290/27-07-2021

ΤΡΑΠΕΖΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΤΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
(1) «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Α.Ε.
δια του ΚΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
33 056 ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ ΔΩΡΙΔΟΣ
(συν/να θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα)
(Με απόδειξη)
(2) Επιθεώρηση Εργασίας
30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
(3) Αστυνομικό Τμήμα Ναυπακτίας
30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
(4) Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ
Ε.Δ.:
1. Χ.Α.
2.Φ.14.3693
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΘ. ΠΡΩΤ.:215872/2423/Φ.14.3693/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Α.Ε.
ΘΕΣΗ: «ΔΕΝΔΡΟ-ΠΕΔΙΑΔΑ ΜΟΡΝΟΥ» ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ) ΔΗΜΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Γενικές Δεσμεύσεις.
Α1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο
φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
Α2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την
διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να
αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
Α3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες,
ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί
να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
Α4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές
διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
Α5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως
τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
Α6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους
χώρους .
Α7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην
Αδειοδοτούσα Αρχή , Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα
απόβλητα που παρήγαγε ή και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να
αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο
της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β) ,
Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση
50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.
Α8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.
Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων.
Β1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω
δραστηριότητα.
Β2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την
προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
Β3 Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και
κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας
Β4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
Θόρυβος.
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Γ1 Να τηρούνται τα όρια του 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 50
db.
Γ2 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός
της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής
νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε
εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ)
219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.
Γ3 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους
εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο
από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.),
όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική
αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.
Γ4 Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους
εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με
τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε
μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες
εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής
ησυχίας.
Γ5 Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που −λόγω λειτουργικών
χαρακτηριστικών − προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να
εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή
σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.
Αέρια Απόβλητα.
Δ1 Οι σταθερές εστίες κάυσης για την θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καυσιμα
και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υ.Α. 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011) όπως ισχύει.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο , όπου καταγράφονται
οι συντηρήσεις του καυστήρα .
Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων , αγωγών καπναερίων ( εστία , καπνοδόχος
κλπ. ) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή , σύμφωνα με την Υ.Α.
189533/11 (ΦΕΚ 2654/β/2011).
Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ. , όπως ισχύει ,
και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
Δ4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων,
ατμογενητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1%
− βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ ή αέριο
να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993
(ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.
Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293/Α/1981) για τις εκπομπές αερίων
αποβλήτων.
Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών.
Δ8 Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής που δημιουργείτε σκόνη.
Υγρά Απόβλητα.
Ε1-2 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα
σηπτικής δεξαμενής –απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/ΦΕΚ
354/Β/2011 όπως ισχύει.
Ε2-1 Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.
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Στερεά Απόβλητα.
Ζ1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε
τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.
Ζ2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν.
4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται
προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και
μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων.
Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η
απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των
εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της
εταιρείας.
Ζ3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.
2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω
νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής
Απόφασης. Ειδικότερα:


Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να
παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε
εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες
πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες
αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην
αγορά.



Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων
ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης,
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 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.



Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ
εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η
αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται
προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του
γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση
Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) 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 διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ
116/04 (ΦΕΚ 81/Α).



Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να
γίνεται

σύμφωνα

με

όσα

προβλέπονται

από

36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

την

Κοινή

Υπουργική

Απόφαση
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Ζ12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα
διατίθεται (δεν υπάρχει εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στο χώρο της μονάδος):
1. Για επαναχρησιμοποίηση στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική
Απόφαση 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β)
2. Σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost),
3. Στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων Δήμου Ναυπακτίας ,
4. Σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος,
Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.
Ειδικές Δεσμεύσεις
Η7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος
εγκατάστασής της.
Ειδικότερα:
• Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28−3−06 (ΦΕΚ 383/Β) και
24944/1159/30−6−2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.
• Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος
και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΘ. ΠΡΩΤ.:215872/2423/Φ.14.3693/2021
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