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ΠΡΟΣ :

ο

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων

για

το Κέντρο

Αποθήκευσης & Διανομής της «ΠΑΝΟΣ Ι. ΚΙΝΙΝΗΣ ΑΒΕΕ»
Σχετικά: α) Το με αρ. πρ. 259075/4020/27-8-18 και 298736/4761/2-10-18 συμπληρωμένα
ερωτηματολόγιά σας, που κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας.
β) Ο Ν. 4302/2014.
γ) Ο Ν. 4442/2016.
δ) Η Κ.Υ.Α. Φ.61/5542/72/17-1-2018, ΦΕΚ 62Β.
ε) Η Κ.Υ.Α. οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 ΦΕΚ 1048Β.
στ) Η Κ.Υ.Α. Φ.61/οικ.696/1/3-1-18, ΦΕΚ 18Β.
ζ) Η Υ.Α. ΔΙΠΑ/ΟΙΚ.37674/27-7-16, ΦΕΚ 2471Β, όπως τροποποιήθηκε με την
Υ.Α. οικ.2307/26-1-18 ΦΕΚ 439Β.
η) Η με αριθμ. Πρωτ. Φ.15/4187/266/11-4-2012 Κ.Υ.Α
θ) Η με αρ. πρ. 17690/ 6-8-2018 χρήση γης της Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης
του Δ. Ήλιδας.
Σε συνέχεια του (α) σχετικού και με βάση τα στοιχεία που μας γνωρίσατε σε αυτό, η
δραστηριότητά σας κατατάσσεται στον βαθμό όχλησης ΧΑΜΗΛΗ, σύμφωνα με τα (ε) και
(στ) σχετικά και στην περιβαλλοντική κατηγορία Β, σύμφωνα με το (ζ) σχετικό.
Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την δραστηριότητά σας, με το βάση (η)
σχετικό, είναι οι κάτωθι:
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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 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
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 (1) 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.
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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.
∆5 Να τηρούνται τα όρια του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκποµπές αερίων αποβλήτων
Υγρά Απόβλητα
Ε1-3 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε
στεγανό βόθρο.
.Ε2-2 Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των
παραγωγικών μηχανημάτων, διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική
άδεια, ή συλλέγονται σε στεγανή δεξαμενή και οδηγούνται για περαιτέρω διαχείριση σε
νομίμως λειτουργούντα και κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, γεγονός που αποδεικνύεται
από την ύπαρξη σχετικής σύμβασης
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:
1.

για επαναχρησιµοποίησης στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύµφωνα
µε την ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β),

2.

σε

3.

για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών,

αδειοδοτηµένη εγκατάσταση παραγωγής

εδαφοβελτιωτικού

Ειδικές ∆εσµεύσεις
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.
Πρόσθετοι Όροι
1.

Η είσοδος – έξοδος της εγκατάστασης (Κ.Α.Δ.) να γίνεται σύμφωνα με την με
αριθμ. Πρωτ. 2427/Δ4/344/7-2-2018 Βεβαίωση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ήλιδας και την από 25-9-2018 Υ/Δ ΤΟΥ Βασίλειου Λυγούρα Πολ./Μηχ.
ΜΕΑ
Η Διευθύντρια

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ
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