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ΠΡΟΣ: κ. Χρονό̟ουλο Παναγιώτη
(ελαιοτριβείο)
∆.Ε. Βαρβαρίνας, Τ.Κ. Καρυάς
∆ήµος Πύργου
Τ.Κ. 27064

ΘΕΜΑ : Πρόσθετες ΠΠΔ για το ελαιοτριβείο του κ. Χρονόπουλου Παναγιώτη στην περιοχή
Βαρβαρίνα, Τ.Κ. Καρυάς, Δ. Πύργου.
Σχετ :α) Το με αρ. πρ. 288276/5595/24-10-18 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας.
β) Το με αρ. πρ. 335561/5344/8-11-18 έγγραφο της υπηρεσίας μας.
γ) Το με αρ. πρ. 348377/6895/28-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας.
ε) Η με αρ. πρ. 247654/3853/10-10-18 (ΑΔΑ: 6Ω0Κ7Λ6-0ΗΤ) Έγκριση Εγκατάστασης της
υπηρεσίας μας.
Σε συνέχεια του (γ) σχετικού εγγράφου και έχοντας υπόψη την (ε) σχετική έγκριση που
αφορά το ελαιοτριβείο σας, προσθέτουμε τις ακόλουθες ΠΠΔ στην (ε) σχετική Απόφαση:
Πρόσθετες ΠΠΔ για την χρήση στερεού καυσίμου:
1. Να τηρούνται τα ελάχιστα όρια εκπομπής της τεχνικής μελέτης και του άρθρου 2 του ΠΔ. 1180/81
(ΦΕΚ 293Α), δηλαδή
 Δια τον καπνόν, τον προερχόμενον εκ των εστιών καύσεως των εγκαταστάσεων, εις τον βαθμόν
1 της κλίμακας RINGELMANN. Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται η υπέρβασις του ως άνω βαθμού 1.
α) και μέχρι του βαθμού 2 δια συνολικόν χρόνον μέχρι τεσσάρων πρώτων λεπτών της ώρας (4´)
και δι´ έκαστον ημίωρον λειτουργίας της εστίας καύσεως και β) και μέχρι του βαθμού 3 δια
συνολικόν χρόνον μέχρι τριών πρώτων λεπτών της ώρας (3´) και δια το πρώτον τέταρτον της
ώρας από της εναύσεως της εστίας καύσεως, ή από τυχόν σχετικής βλάβης.


Να τηρούνται τα όρια εκπομπής που θέτει η υποβληθείσα τεχνική έκθεση και το ΠΔ 1180/81.



Να τηρούνται οι οριακές τιμές για την ποιότητα της ατμόσφαιρας όπως αυτά ορίζονται στην
ΚΥΑ 14122/549/Ε103/11, ΦΕΚ 488Β όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

8.

Να παρακολουθείται η εκπομπή αερίων και να τηρείται σχετικό βιβλίο.

1

9.

Να γίνεται χρήση μόνο του ξυλώδους μέρους ως καύσιμη ύλη στο εργοστάσιο.

10. Η αποθήκευση του καύσιμου πυρηνόξυλου να γίνεται σε ειδικά στεγασμένους χώρους με
αντιανεμική προστασία.
11. Ο καυστήρας να καθαρίζεται, να συντηρείται τακτικά, να παρακολουθείται και να τηρούνται τα
όρια της ισχύουσας νομοθεσίας για τους ρύπους στα καυσαέρια του.
12. Η τέφρα από την καύση του πυρηνόξυλου να διατίθεται ως εδαφοβελτιωτικό ή διάθεση σε
αδειοδοτημένο φορέα και να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά.
13. Ο φορέας να πραγματοποιεί τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα μετρήσεις αέριων ρύπων ως προς
την περιεκτικότητα στα αναφερόμενα χαρακτηριστικά καύσης στην τεχνική έκθεση, την περίσσεια
οξυγόνου, την θερμοκρασία και την υγρασία του πυρήνα.
14. Να πραγματοποιείται μια φορά ανά λειτουργική περίοδο μετρήσεις της ποιότητας των καυσαερίων
και των σωματιδιακών εκπομπών αερίων ρύπων που παράγονται από εργαστήριο πιστοποιημένο
κατά ΕΛΟΤ ή κατά ΙΣΟ με πρότυπες μεθόδους.
15. Τα αποτελέσματα να τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης για μια πενταετία. Αν από τις μετρήσεις
προκύψει υπέρβαση των υφιστάμενων ορίων η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόσει άμεσα κατάλληλο
σύστημα αντιρύπανσης. Σε περίπτωση υπερβάσεων των θεσμοθετημένων ορίων οφείλει να
ενημερώσει άμεσα την Δ/νση Περ. και Χωρ. Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
16. Οι καμινάδες να έχουν το κατάλληλο ύψος ώστε να μην δημιουργούνται περιβαλλοντικές οχλήσεις
και κατά ελάχιστο το 10πλάσιο της διαμέτρου της καπνοδόχου.
17. Να εκπαιδεύεται το τεχνικό προσωπικό σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η (ε) σχετική Απόφασή μας.
M.E.A.
Η ∆ιευθύντρια

Καρακίτσου Βασιλική
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