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Θ Ε Μ Α: Yπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (Π.Π.∆.) λόγω λήξης
των_περιβαλλοντικών όρων της 1802/π.380/22-9-10 Μ.Π.Ε.
του
ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας Ν. Μηνιωτάκης & ΣΙΑ ΟΕ που βρίσκεται
στην Τ.Κ. Κάτω Παναγιάς ∆ήµου Ανδραβίδας Κυλλήνης.
Σχετικά :
1) Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.∆. 1150/1949, του άρθρου 4
του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.∆., του από 16-3-1950 Β.∆. όπως αυτό τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε το από 24-11-53 Β.∆., των Π.∆. 1180/1981 και 78/2006( ΦΕΚ 80 Α) όπως
ισχύουν.
2)Τον Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) Μέρος ∆εύτερο «Απλοποίηση της αδειοδότησης µεταποιητικών
δραστηριοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3) Tην αριθµ. 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 ανανέωση των αδειών και την προθεσµία για µεταφορά ή τεχνική
ανασυγκρότηση»
4) Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, …».
5) Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β) « Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες …» και τις τροποποιήσεις της.
6) Την ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275Β) «Καθορισµός Πρότυπων Περιβαλλοντικών
∆εσµεύσεων (ΠΠ∆), κατά κλάδο δραστηριότητας …».
7) Υ.Α. 171914/2013 - Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις για έργα και δραστηριότητες της
κατηγορίας Β της οµάδας 4: «Συστήµατα Περιβαλλοντικών Υποδοµών», του παραρτήµατος ΙV της
Υ.Α. 1958/2012 (21/Β), όπως εκάστοτε ισχύει.
8) Την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048Β) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιοµηχανικών
και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων….» και τις τροποποιήσεις της.
9) Τον N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
10) Τo Π.∆. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α) «Οργανισµός Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας»
11) Την αριθµ. 296693/5006/3-11-2014 και 296694/5007/3-119-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-14)
Απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους
Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη ∆υτικής
Ελλάδας.
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12)Την Υ.Α. οικ. 12684/92/2014 - Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονοµικής
δραστηριότητας − Κατάργηση άδειας λειτουργίας µεταποιητικών δραστηριοτήτων
13) Το µε αριθµ. πρωτ. 80490/1292/29-3-16 ερωτηµατολόγιο της ενδιαφερόµενης εταιρείας και την
µε αρ. πρωτ. 184040/2581/13-7-16 αίτησης της Ν. Μηνιωτάκης & ΣΙΑ ΟΕ .
14) Την µε αρ. πρωτ. 6878/22-3-16 επιτρεπόµενη χρήσης γης της ∆ιεύθυνσης ΥΠ. ∆όµησης –
Χωρ/ξιας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Ηλιδας.
15) Την µε αρ. πρωτ. 2608/125753/20-5-16 γνωµοδότηση επί αξιολόγησης τεχνικής έκθεσης
καυσίµου του Τ.Π.Υ. Π.Ε. Ηλείας
16) Τα στοιχεία των φακέλων αδειοδότησης της Υπηρεσίας Φ14.2/692 (βιοµηχανιών) και π.380
(περί περιβαλλοντικών εγκρίσεων)
Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Κ.Α. ΣΤΑΚΟ∆' 08 : 10.41
Βαθµός όχλησης : χαµηλή
ΠΕΡΙΟΧΗ : Τ.Κ. Κάτω Παναγιά ∆ήµου Ανδραβίδας Κυλλήνης
Ιδιοκτήτης : Ν. Μηνιωτάκης & ΣΙΑ ΕΕ
Α.Φ.Μ. : 081093289
∆.Ο.Υ.: Αµαλιάδας
ΙΙ. Υπαγωγή σε
Π.Π.∆
Καθορίζουµε τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις για την δραστηριότητα που αναφέρεται στην
παράγραφο Ι σύµφωνα µε τα (6-7) σχετικά ως ακολούθως :
α. ΚΥΑ φ15/4187/266/11-4-12
Γενικές ∆εσµεύσεις
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
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Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr µε βάση
τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), ΚΥΑ 24944/1159/2006 (791/Β) και την ΚΥΑ
50910/2727/2003 (ΦΕΚ1909/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 ∆ιατάξεων 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.
Β4 Εκπαίδευση εργαζοµένων στην εφαρµογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
Θόρυβος
Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.∆. 1180/81 και οι λοιπές
διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τα 55 dB.
Αέρια Απόβλητα
∆1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρµανση χώρων και νερού να λειτουργούν µε τα
καύσιµα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β)
όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρηµένο βιβλίο-µητρώο,
όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
∆2 Τακτικός καθαρισµός και ρύθµιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία,
καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασµό µε τακτικές µετρήσεις από αδειούχο συντηρητή,
σύµφωνα µε την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).
∆3 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.
∆4 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 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ ή αέριο να
τηρούνται τα όρια εκποµπών που καθορίζονται στην ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993)
όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.
∆5 Να τηρούνται τα όρια του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκποµπές αερίων
αποβλήτων
∆6 Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων
οσµών
∆9 Εφόσον η εγκατάσταση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 11641/1942 (ΦΕΚ
832/Β/2002) όπως ισχύει, περί εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην
ατµόσφαιρα, οφείλει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει µέχρι τις
30 Απριλίου κάθε έτους το έντυπο σ µµόρφωσης. Οι παραγόµενοι ατµοί πτητικών
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προϊόντων κατά την πλήρωση των δεξαµενών διαλυτών να απάγονται µε σύστηµα
ανάκτησης ή εξισορρόπησης ατµών ή άλλη κατάλληλη διάταξη αντιρρύπανσης.
Υγρά Απόβλητα
Ε1-3 Τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε
στεγανό βόθρο.
Ε3 Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία θα οδηγούνται σε
σύστηµα εδαφοδεξαµενών, µετά από επεξεργασία που περιλαµβάνει λιποσυλλέκτη,
εξουδετέρωση και καθίζηση ή άλλη ισοδύναµη επεξεργασία.
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 ΚΥΑ 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 ∆ιατάγµατος 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.∆. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και
Π∆ 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της ΚΥΑ 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
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εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία µε καπάκι
ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στην Κ.Υ.Α. 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.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.
•

Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στο Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).

•

Η διαχείριση τω αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ) να γίνεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ
36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

Ζ8 Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας θα διατίθενται ως εξής:
•

Τα φύλλα από την διαλογή των ελιών µπορούν να διατίθενται για χρήση ως
ζωοτροφή, για την παραγωγή φυτοχώµατος (compost), για την παραγωγή καύσιµης
ύλης ή για άλλη εναλλακτική διαχείριση.

•

Οι ελαιοπυρήνες διατίθενται σε πυρηνελαιουργία.

•

Η ιλύς από τον πυθµένα των εδαφοδεξαµενών διατίθεται ως βελτιωτικό εδάφους
κατόπιν αναµόχλευσης, εφόσον αφυδατωθεί σε κλίνες ξήρανσης ή µε εναλλακτικούς
τρόπους διαχείρισης.

•

Η τέφρα που προκύπτει από την καύση του πυρηνόξυλου συλλέγεται και διατίθεται
µε τα αστικά απορρίµµατα της µονάδας, είτε να διατίθεται για τη λίπανση των
εδαφών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Ζ9 Τα ακατάλληλα φρούτα θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και στη συνέχεια θα
παραδίδονται σε κτηνοτρόφους ως ζωοτροφή ή θα οδηγούνται σε αδειοδοτοµένη
εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού ή σε µονάδα παραγωγής βιοαερίου ή σε άλλη
ισοδυνάµου αποτελέσµατος διαχείριση.
Ζ12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων της επιχείρησης θα
διατίθεται:
1.για επαναχρησιµοποίησης στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύµφωνα µε την ΚΥΑ
80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β).
2. σε αδειοδοτηµένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού.
3.για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών.
4.σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της
νοµοθεσίας.
Ειδικές ∆εσµεύσεις
Η7
Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της µονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος
εγκατάστασής της. Ειδικότερα:
•

Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν
5

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις ΚΥΑ 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.

β. ΚΥΑ 171914/2013

Α ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
A.1 Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών
∆εσµεύσεων (ΠΠ∆) έστω και αν µέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας
πραγµατοποιούνται από τρίτους.
A.2 Να οριστεί από το φορέα του έργου ή της δραστηριότητας υπεύθυνος µε κατάλληλη κατάρτιση
για την παρακολούθηση της εφαρµογής των ΠΠ∆ για όλο τον κύκλο ζωής του έργου ή της
δραστηριότητας ( λειτουργία, παύση λειτουργίας)
A.3 Ο φορέας υποχρεούται κατά το µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην
αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ και στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού
Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) µε στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/ και διαχειρίστηκε κατά τον
προηγούµενο χρόνο. Η ετήσια απολογιστική έκθεση αφορά: α) στα µη επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα
µε το άρθρο 12, παρ.2 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β΄/03) και β) στα επικίνδυνα
απόβλητα σύµφωνα µε το άρθρο 11,παρ. 4.γ. της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383
Β΄/06),όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3, παρ. 2 της Κ.Υ.Α.8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β΄/07).
A.4 Τήρηση του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α).
A.6 Να πραγµατοποιηθούν κατάλληλα έργα διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου µε το λιγότερο παρεµβατικό
κόστος για τη βελτίωση της αισθητικής του χώρου (π.χ. φυτεύσεις, ζώνες δενδροφύτευσης για την οπτική
αποµόνωση του χώρου από τις παρακείµενες εκτάσεις,κλπ).
∆. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

∆.1 Γενικά
∆.1.1 Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούµενων µέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και
πυρόσβεση) καθώς και αποφυγής µετάδοσης της φωτιάς σε παρακείµενες περιοχές και κτίρια,
κατόπιν έγκρισης από την αρµόδια πυροσβεστική υπηρεσία, όπου απαιτείται.
∆.1.2 Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα
των όµβριων) µε την κατασκευή όλων των απαιτούµενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται
φαινόµενα πληµµυρών.
∆.1.3 Απαγορεύεται η διάθεση των τυχόν πλεοναζόντων υλικών σε σηµεία του υδρογραφικού
δικτύου, σε θάλασσα ή στην παράκτια ζώνη και στους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης των
απορριµµάτων των παρακείµενων περιοχών.
∆.1.4 Κατά την λειτουργία του έργου ή δραστηριότητας, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του
χώρου εργασία συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού και των οχηµάτων. Οι εργασίες αυτές,
εφόσον απαιτηθούν, να πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτηµένων
επιχειρήσεων.
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∆.2 Αέρια Απόβλητα
.
∆.2.2 Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσµών.
∆.2.5 Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή της έκλυσης σκόνης.
∆.2.6 Εφόσον η εγκατάσταση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 11641/1942 (ΦΕΚ 832/Β
</2002) όπως ισχύει, περί εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην ατµόσφαιρα, οφείλει
να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει µέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους το
έντυπο συµµόρφωσης. Οι παραγόµενοι ατµοί πτητικών προϊόντων κατά την πλήρωση των
δεξαµενών διαλυτών να απάγονται µε σύστηµα ανάκτησης ή εξισορρόπησης ατµών ή άλλη
κατάλληλη διάταξη αντιρρύπανσης.
∆.2.7 Να τηρούνται οι διατάξεις της Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011 (ΦΕΚ 88/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».
∆.2.8 Στην περίπτωση που αναπτυχθούν αναερόβιες συνθήκες αναµένεται να εκλυθούν δύσοσµα
αέρια όπως NH3, N2Ο και CH4. Η αντιµετώπιση τέτοιων συνθηκών θα πρέπει να γίνεται µε την
άµεση διόρθωση των παραµέτρων που ρυθµίζουν την εξέλιξη της βιολογικής διεργασίας.
∆.2.10 Να γίνεται τακτική συντήρηση του εξοπλισµού του έργου ή της δραστηριότητας και
αντικατάσταση του προβληµατικού εξοπλισµού ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του και
η µικρότερη δυνατή εκποµπή ρύπων.
∆.3 Υγρά Απόβλητα
∆.3.1 Η διαχείριση των λυµάτων και υγρών αποβλήτων που προσοµοιάζουν µε αστικά λύµατα να
πραγµατοποιείται µε βάση τα ακόλουθα:
∆.3.1.1 Στην περίπτωση που τα αστικά υγρά απόβλητα διοχετεύονται σε στεγανή σηπτική
δεξαµενή:
∆.3.1.1.1 Να τηρούνται τα οριζόµενα στο άρθρο 369 του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής
Νοµοθεσίας 1999 (∆’580) όπως εκάστοτε ισχύει και να έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε
µονάδα επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων.
∆.3.1.1.2 Οι ωφέλιµες διαστάσεις της σηπτικής δεξαµενής (ή των σηπτικών δεξαµενών), να
επαρκούν για τις ανάγκες του έργου.
∆.3.1.1.3 Να πραγµατοποιείται τακτική εκκένωση ανάλογα µε τις ποσότητες των παραγόµενων
αστικών υγρών αποβλήτων και να τηρείται αρχείο µε τις ποσότητες και τα παραστατικά που
αποστέλλονται σε νοµίµως υφισταµένη µονάδα επεξεργασίας λυµάτων.
∆.4 Στερεά Απόβλητα
∆.4.1 Τα αστικά απορρίµµατα που παράγονται να συλλέγονται καθηµερινά και να αποµακρύνονται
σε τακτά διαστήµατα από τους κατάλληλους φορείς.
∆.4.2 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).
∆.4.3 Η διαχείριση των τυχόν ρευµάτων αποβλήτων, τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
Ν. 2939/01(ΦΕΚ 179/Α΄/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
Νοµοθεσίας. 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
συσκευασίεςπρώτων 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.∆. 117/04 (ΦΕΚ 82 Α΄) όπως
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τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 15/06 (ΦΕΚ 12 Α΄) και Π.∆. 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.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α΄) όπως ισχύει.
• Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Π∆
116/04 (ΦΕΚ 81 Α΄).
• Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να
γίνεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση
36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312 Β΄) όπως ισχύει.
∆.4.4 Η διαχείριση των τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
ΚΥΑ13588/725/28.3.06 (ΦΕΚ 383 Β΄), 24944/1159/30.6.06 (ΦΕΚ 791 Β΄), 8668/2.3.07 (ΦΕΚ 287
Β΄) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο
αρχείο της εταιρείας. Ως διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων στη συγκεκριµένη περίπτωση
νοείται µόνο η συγκέντρωση αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της προκαταρκτικής διαλογής και
της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων µε σκοπό τη µεταφορά τους σε εγκατάσταση
επεξεργασίας αποβλήτων.
∆.4.5 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την
παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης.
Προκειµένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συµπληρώνεται κατάλληλα το “Έντυπο αναγνώρισης για
τη συλλογή και µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων” σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις Κοινές
Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/06 (ΦΕΚ383 Β΄) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β΄) όπως
ισχύουν.
γ. Με τους ακόλουθους πρόσθετους όρους:

1. Nα τηρούνται τα µέτρα που προτείνει η τεχνική έκθεση της µελέτης για την περιβαλλοντική
προστασία
2. Να υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία και αποδεικτικά της κατανάλωσης των προσθέτων υλικών
για την προεπεξεργασία (υδράσβεστος) και την απόσµηση της εδαφοδεξαµενής όταν
απαιτείται
3. Να τηρούνται οι όροι της γνωµοδότησης αξιολόγησης χρήσης στερεού καυσίµου από την
αρµόδια περιβαλλοντική υπηρεσία
4.

Να εφαρµόζονται οι όροι της εγκυκλίου 13141/11-3-16 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Α∆Α 71ΣΟ4653Π8-1Β∆).

5. Σε κάθε περίοδο να πραγµατοποιούνται αναλύσεις δειγµάτων από δύο γεωτρήσεις, η πρώτη
πριν την έναρξη της περιόδου και η δεύτερη µετά από ένα εξάµηνο
6. Να υπάρχουν από χηµικά εργαστήρια διαθέσιµες µετρήσεις παρακολούθησης των
φυσικοχηµικών παραµέτρων των υγρών αποβλήτων ανά περίοδο λειτουργίας κυρίως των
Βιοχηµικά Απαιτούµενο Οξυγόνο(BOD) ,Χηµικά Απαιτούµενο Οξυγόνο (COD), pH
,Φαινόλες
7. Σε κάθε περίοδο θα πρέπει να πραγµατοποιούνται αναλύσεις δειγµάτων από δύο γεωτρήσεις ,
η πρώτη πριν την έναρξη της περιόδου και η δεύτερη ένα εξάµηνο µετά και να
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προσδιορίζονται τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της ποιότητας του νερού µαζί µε την
εργαστηριακή ανάλυση ανίχνευσης φαινολών
8. Με το τέλος της κάθε διαχειριστικής περιόδου και πριν την έναρξη της νέας περιόδου να
γίνεται ανάλυση του εδάφους στην περιοχή του οικοπέδου των εδαφοδεξαµενών, σε βάθος
τουλάχιστον 1µ από τον πυθµένα της εδαφοδεξαµενής, και να προσδιορίζονται το ph, η
ηλεκτρική αγωγιµότητα , η οργανική ουσία, η συγκέντρωση πολυφαινολικών ενώσεων, το
ολικό άζωτο, o διαθέσιµος φώσφορος, ο διαθέσιµος σίδηρος (εκχυλισµός µε DTPA), το
ανταλλάξιµο κάλιο, ολικό χρώµιο, νικέλιο, µολυβδένιο και ο χαλκός.
9. Όλες οι αναλύσεις να γίνονται από κατάλληλα διαπιστευµένο εργαστήριο και να τηρούνται
στο αρχείο της επιχείρησης για τουλάχιστον µια πενταετία.
10. Ο αρµόδιος φορέας της επιχείρησης οφείλει να ειδοποιεί τις αρµόδιες Υπηρεσίες ∆/νση
Ανάπτυξης, ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού και ∆ηµόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριµνας της Π.∆.Ε. σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση στην
επιφάνεια του εδάφους ή σε υπόγειο ή επιφανειακό αποδέκτη ή αέρια ρύπανση. Ο φορέας
λειτουργίας του έργου γνωστοποιεί στις υπηρεσίες αυτές τα επανορθωτικά µέτρα που
προτίθεται να λάβει καθώς και το συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση τους.
Οι σχετικές εκθέσεις φυλάσσονται στο αρχείο της επιχείρησης και αποτελούν µε όλα τα άλλα
στοιχεία το ιστορικό της επιχείρησης. Το αρχείο αυτό είναι διαθέσιµο σε κάθε ελεγκτική
αρχή της επιχείρησης.

Πύργος

18-7 -2016
Μ.Ε.Π.
Η ∆ιευθύντρια

Καρακίτσου Βασιλική
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