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ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αγρίνιο, 14 - 03 - 2022
Αρ. Φακ. : Φ14.3955
Αρ. Πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΑΑΙΤ/11522/119

Ταχ. Δ/νση

: Ε.Ο. Αγρινίου-Ιωαννίνων
& Τσιτσιμελή
Ταχ. Κώδικας : 301 31
Πληροφορίες : M.Tσόμπος
Τηλέφωνο
: 26413-64352
Email
: m.tsompos@aitnia.pde.gov.gr
Θ Ε Μ Α : Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης στο υφιστάμενο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ),

ιδιοκτησίας ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε., στο 2ο χλμ Ε.Ο Αγρινίου-Ιωαννίνων, εντός σχεδίου
Αγίου Κωνσταντίνου (Ο.Τ.92), Δήμου Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλ/νίας.
Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ' 08

:46.49.19.07,46.49.19.23
46.41.14.00

Βαθμός όχλησης

: χαμηλός

ΠΕΡΙΟΧΗ

: Ε.Ο Αγρινίου-Ιωαννίνων, Δ.Κ.
Αγίου Κων/νου, Δ.Αγρινίου

Εκπρόσωπος

:Μαστρογεωργίου Ηλίας

Α.Φ.Μ.

: 094148135

Δ.Ο.Υ.

: Αγρινίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η
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) Τον Ν.4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/08-20-2014) ‘Ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις’ όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6) Τον Ν.4442/2016 (ΦΕΚ23/Β/07-12-2016) ‘Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας
και άλλες διατάξεις’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7) Tην με αρ. 483/35/Φ15/2012 (ΦΕΚ 158 Β) Υ.Α. «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την
εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011, την τροποποίηση και
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ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση»,όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
8) Την ΚΥΑ Φ.61/5542/72 (ΦΕΚ 62/Β/18-01-2018) ‘Καθορισμός της διαδικασίας και λειτουργίας των Κέντρων
Αποθήκευσης και Διανομής, σύμφωνα με το άρθρο 48ΙΑ του ν.4442/2016 (Α΄230) και λοιπών συναφών
θεμάτων.
9) Την ΚΥΑ αρ.οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-02-2018) Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΔΙΠΑ/οικ37674/27-07-2016
(ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1
παρ. 4 του ν.4014/21-09-2011(Α΄209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης,
2ης, 3ης ….και 12ης ομάδων.
10) Την ΚΥΑ Φ.61/οικ.696/1 (ΦΕΚ 18/Β/11-01-2018) ‘Κατάταξη των δραστηριοτήτων πού ασκούνται στα Κέντρα
Αποθήκευσης και Διανομής σε βαθμούς όχλησης.
11) Την με αρ. 5540/71/Φ15/2018 (ΦΕΚ 60Β/18-01-2018) Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β' 158) «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» )
12) Την Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 92108/1045/Φ.15/20 (ΦΕΚ 3833 Β/9-9-2020): 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).
13) Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, …………»
14) Τον N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15) Το ΠΔ 132/2010 (ΦΕΚ 225Α΄) 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 Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας’.
16) Την με αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/20.01.2022 (ΦΕΚ141Β/20-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί ‘Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας’.
17) Την με αρ. πρωτ.ΠΔΕ/ΔΑΑΙΤ/11522/119/17-01-2022 αίτηση της ‘ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.’με
συνημμενα, , για την χορήγηση Έγκρισης Εγκατάστασης του εν λόγω κέντρου αποθήκευσης και διανομής, μαζί
με τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχετικό ερωτηματολόγιο (αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΑΑΙΤ/172964/1782/24-06-2021)
και
την
τεχνική
έκθεση,
τα
προβλεπόμενα
δικαιολογητικά
σύμφωνα
με
το
αρ.
πρωτ.ΠΔΕ/ΔΑΑΙΤ/172964/1782/13-07-2021 έγγραφό μας.
18) Η από 08-02-2022 έκθεση-εισήγηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Χορηγείται Έγκριση Εγκατάστασης για το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ), όπως αυτή
απεικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με την παρούσα με τα παρακάτω στοιχεία :
α) Θέση
: Ε.Ο Αγρινίου- Ιωαννίνων, Ο.Τ.92, Δ.Κ. Αγίου Κων/νου
Δ. Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλ/νίας
β)
γ)

Κάτοχος / Φορέας
Είδος Εγκατάστασης

δ1)

: ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.
: Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής.

Αποθηκευτικός όγκος
του ΚΑΔ
Δ2) Ψυκτικός όγκος

:8.154,90κ.μ.

Δ3) Όγκος αποθηκευμένων

: 4.500 κ.μ

:-
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προϊόντων
ε) Είδος προς αποθήκευση εμπορευμάτων: Χονδρικό Εμπόριο ειδών νοικοκυριού, χαρτικών,
κλωστουφαντουργικών κ.α.
στ) Μηχανολογικός Εξοπλισμός:
Μηχανήματα παραγωγικά
Μηχανήματα μη παραγωγικά

Κινητήρια ισχύς
-

Θερμική ισχύς
-

ζ) Eφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος: η) Δευτερεύουσες και λοιπές δραστηριότητες:Bαθμός όχλησης:Χαμηλός
Σύμφωνα με (10) σχετική, Παράρτημα Α α/α 2 ‘Kέντρα Αποθήκευσης και Διανομής’, όγκος ≤ 150.000 κ.μ,
Βαθμός Όχλησης : Χαμηλός
Περιβαλλοντική κατάταξη: Β
Σύμφωνα με (9) σχετική, Παράρτημα πίνακας (θ) α/α 229 περιβαλλοντική κατηγορία Β.
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 τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στην ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β’/2006).
(γ) Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, για την μη πρόκληση
ενοχλήσεων στους περιοίκους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 και του Ν. 1650/1986 όπως
ισχύουν, να υλοποιηθούν και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και να τηρούνται οι
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την αρ. Φ.15/4187/266 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012) και
ειδικότερα οι αναφερόμενες στον ΠΙΝΑΚΑ Ι που ακολουθεί και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο
συνημμένο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
Α1, Α2, A3,
52. 0

Αποθήκευση και
υποστηρικτικές
προ τη μεταφορά
δραστηριότητες

Β2,Β4
A4, Α5, Α6,

Γ1

Δ1, Δ2, Δ3, Δ5,

Ε1, E2

Ζ1,Ζ12

Η11

Α7, Α8

(δ) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του υπουργείου Εργασίας, διατάξεις.
(ε) Να εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» ΥΑ
Φ.7.5/1816/88(ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004)
(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 σχετικών πολεοδομικών διατάξεων.
(η) Το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στα: αρ.4442/120780/27-122012 –ΦΕΚ14ΑΑΠ/24-1-2013 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου και στο άρθρο 7 του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ23Α/11-03-2005) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και χωρίς να
ξεπεράσει χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.3982/11.
Eντός της διάρκειας ισχύος της παρούσας άδειας θα πρέπει ο φορέας να υποβάλλει στην ιστοσελίδα
https://notifybusiness.gov.gr δήλωση γνωστοποίησης για τη λειτουργία της δραστηριότητας, σύμφωνα με το
άρθρο 48Ζ του Ν.4442/2016 και την ΚΥΑ Φ.61/5542/72 (ΦΕΚ 62/Β/18-01-2018) ‘Καθορισμός της διαδικασίας
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και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, σύμφωνα με το άρθρο 48ΙΑ του N.4442/2016 (Α΄230)
και λοιπών συναφών θεμάτων, θα πρέπει να τηρεί στον χώρο της εγκατάστασης όλα τα προβλεπόμενα από
την νομοθεσία δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται στο με αρ.πρωτ ΠΔΕ/ΔΑΑΙΤ/172964/1782/13-072021 έγγραφό μας (προσδιορισμός δικαιολογητικών).
i. Απόφαση Έγκρισης Εγκατάστασης.
ii. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό
που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.
iii. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Εγκαταστάσεων, για τα Κ.Α.Δ. που κατατάσσονται στην κατηγορία Α και Β του
Ν. 4014/2011, υπογεγραμμένη από τον κατά τον νόμο υπεύθυνο μηχανικό με περιεχόμενο:
• Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες
πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.
• Περιγραφή δραστηριότητας(είδος αποθηκευόμενων εμπορευμάτων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων
εργασιών, κ.λπ.).
• Κάτοψη χώρου με τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη
της ισχύος τους υπογεγραμμένα από τον επιβλέποντα κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό Π.Ε. ή Μηχανικό Τ.Ε.
σύμφωνη με την εν ισχύ γνωστοποίηση. (Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του
ελέγχου κι εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας, τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους
στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης).
iv. Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των μελετών και των σχεδίων που τη συνοδεύουν, συμπεριλαμβανομένων και
των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαιρέτων κατασκευών καθώς και τις σχετικές
βεβαιώσεις πληρωμής προστίμων.
v. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία
πυρασφάλειας, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
13/2013(Β’ 1586) Πυροσβεστική Διάταξη, για το σύνολο της εγκατάστασης του Κέντρου Αποθήκευσης και
Διανομής, μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών του Παραρτήματος IV.
vi. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των επιβλεπόντων κατά νόμο υπευθύνων Μηχανικών Π.Ε. ή Μηχανικών
TE, ότι:
1. η κατασκευή του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής και οι εντός αυτού κτιριακές και
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και οι τυχόν ειδικές εγκαταστάσεις του, υλοποιήθηκαν, σύμφωνα
με τα σχεδιαγράμματα και τις τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν την έγκριση εγκατάστασης εφόσον υπάρχει,
2. βεβαιώνεται η στατική επάρκεια για την λειτουργία του κτηρίου ως Κ.Α.Δ., ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας
άδειας δόμησης για την λειτουργία του Κ.Α.Δ., και η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού για την
άσκηση των δραστηριοτήτων του Κ.Α.Δ. σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) σύμφωνα με την
ανωτέρω τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης αναφέροντας την ημερομηνία σφράγισής της (δικαιολογητικό
iii).
vii. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, ή έγκρισης
εισόδου - εξόδου, από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του Κέντρου
Αποθήκευσης και Διανομής, Υπηρεσία, συνοδευόμενη και από Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο
μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος – έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα
εγκεκριμένα σχέδια.
viii. Παράβολο της ΚΥΑ 14684/914Φ.15(ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012), 150€ EΤΕ
ΠΔΕ: IBAN:
GR4501104120000041254520152
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.
4. Η παρούσα άδεια χορηγείται με τον απαράβατο όρο, ότι η συγκεκριμένη κτιριακή εγκατάσταση θα
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Τυχόν - καθ' οιονδήποτε
τρόπο - αλλαγή της χρήσης της, συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες πολεοδομικές
διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας άδειας.
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5. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες
διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
6. Η παρούσα άδεια 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. Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή φορέα ή επωνυμίας πρέπει εντός δύο (2) μηνών
να δηλωθεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή.
7. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της
κοινοποίησής της, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιoνίων Νήσων, σύμφωνα με το άρθρο 227 του
Ν.3852/10.
Ε.Π
H ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΜΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ :
Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια :
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
1040546144/15-01-2022

ΤΡΑΠΕΖΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΤΕ Internet banking

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :
(1)ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.
Αγ. Κων/νος, Δήμου Αγρινίου
(2) Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου
(3) Επιθεώρηση Εργασίας
302 00 Μεσολόγγι
(4) Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
α) Χ.Α.
β) Φ14.3955
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
(συνοδεύει την με αρ. ΠΔΕ/ΔΑΑΙΤ/11522/119/ 14-03-2022

απόφαση)

Α. 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.
Β: Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων
Β2 Θα λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία
τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
Β4 Θα εκπαιδευτεί ο εργαζόμενος στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
Γ :Θόρυβος
Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί
θορύβου.
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Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα …50… dB.
Δ: Αέρια Απόβλητα
Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και
τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) 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 Υπουργική Απόφαση
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.
Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α’) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων
Ε:Υγρά Απόβλητα
E1−4 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε δίκτυο
αποχέτευσης.
Ε2−1 Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.
Ζ: Στερεά Απόβλητα
Ζ1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε
τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.
Ζ12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται: (δεν
υφίσταται)

1. για επαναχρησιμοποίησης 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. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών,
4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ………………………,
5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Η: Ειδικές Δεσμεύσεις
Η11 Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας

ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να
αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις
λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.
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Πρόσθετος Όρος
Να γίνει εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ
2992Β΄).
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