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Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
2. Το Π.Δ. 132/2010(ΦΕΚ 225 Β’) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

3. Την αριθμ. πρ. 191209/3232//26-10-2011 (ΦΕΚ2513/Β/07-11-2011) Απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας…..»
4. Το Ν.1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α) όπως συμπληρώθηκε και
ισχύει με τον Ν. 3010/ΦΕΚ 91 Α/25.4.2002 «εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97 / 11 ΕΕ.
5. To N.4014/2011 (ΦEK209A) ‘Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ….’
6. Την ΚΥΑ 69269 / 5387 / 25.10.90 (ΦΕΚ 678 Β) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ Η.Π
10114 / 703 / Φ 104 /ΦΕΚ 332 Β΄/ 20.3.2003 «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το
άρθρο 4 του Ν. 1650 / 86 κλπ»
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7. Την ΚΥΑ Η.Π 15393 / 2332 / ΦΕΚ 1022 Β / 5.8.2002 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 1 του Ν. 3010 / 02.
8.Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Β/13-02-2012) ‘Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με τη Οδηγία
2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

9. Τον Ν. 3325/ΦΕΚ 68 Α΄/ 11.3.2005 περί ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών – βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις (άρθρο 6), όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-07-2011).
10. Το άρθρο 6 του Ν.1650/86 «Έλεγχος για την τήρηση των περ/κών όρων για την έκδοση αδείας
ίδρυσης , λειτουργίας ή πραγματοποίησης έργου ή δραστηριότητας

11. Την χρήση γης στην περιοχή της συγκεκριμένης δραστηριότητας όπως έχει αποφανθεί με το αριθμ
246/14-03-2011 έγγραφο το Τμήμα Ο.Α. & Π.Ε., Δήμου Αμφιλοχίας, το αρ.436/2011 πρακτικό
ΝΕΧΩΠ Αιτωλ/νίας, σε συνδυασμό με την αριθμ. 6/2005 Οικοδομική Άδεια της Δνσης Πολεοδομίας
Ν.Α. Αιτωλ/νίας και τις αρ.333620 και 333507 Δηλώσεις ένταξης Ν.4014/2011.
12. Την με αρ. 13727/724 /ΦΕΚ 1087 Β’ / 5.8.03 απόφαση σχετική με αντιστοίχηση κατηγοριών
βιομηχανικών & βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα
πολεοδομικά διατάγματα , σύμφωνα με την οποία κατατάσσεται στη μέση όχληση (το σύνολο)
13. Την ΚΥΑ 37111/2021(ΦΕΚ 1391Β’/29-9-2003) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής
του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002».
14. Την
με αρ. πρ. 74964/1064/21-9-2011 Απόφαση Αξιολόγησης και Υπαγωγής Δνσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού /ΠΔΕ με συνημμένο φάκελο και τα συμπληρωματικά στοιχεία
(αρ. πρ. 170075/2847/03-10-2011, 185172/3114/21-10-2011 και 41638/831/20-02-2012 Τμ.
Ανάπτυξης Αγρινίου αντίστοιχα).
15.Την με αρ.πρ. Δ.ΑΝ636/06-03-2008 Απόφαση Νομάρχη Αιτωλ/νίας ‘Χορήγηση άδειας συνέχισης
λειτουργίας..’.
16. Την με αρ.πρ. 819/4.845/22-4-2004 Αποφαση Νομάρχη Αιτωλ/νίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων.
17. Τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (άρθρο 5 Ν.1650/86) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
3010/02 & ισχύει σήμερα μαζί με τα πρόσθετα στοιχεία και που συνοδεύουν αυτή και η οποία
συντάχθηκε για λογαριασμό του αναφερόμενου στην αίτηση ιδιοκτήτη από τον ΓεωλόγοΠεριβαλλοντολόγο Χρυσανθακόπουλο Χρήστο.
18. Την με αρ.πρ. Δ.Β. 494/30-04-2004 ‘Χορήγηση ενιαίας άδειας χρήσης νερού-εκτέλεσης έργου
γεώτρησης ….’
19. Το αρ.πρωτ. Τ.Α.Α. οικ 190388/3217/27-10-2011 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς
συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για την γνωμοδότησή τους.
20.Τις γνωμοδοτήσεις-εγκρίσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων:
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i)Το με αρ.πρ.:ΥΠΠΟΤ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ10-ε/8016/19-12-2011 της Υπηρεσίας Νεωτ. Μνημείων
& Τεχικών Έργων Δυτ. Ελλάδας.
ii)Το με αρ.πρ.:ΥΠΠΟ/22ηΕΒΑ/3264/14-11-2011 της 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
iii)Το με αρ.πρ. Φ888/ΚΓ/7346/13-12-2011 έγγραφο της ΛΣΤ’ Εφορείας Προϊστ. & Κλασ.
Αρχαιοτήτων.
iv)Την με αρ.πρ. 108491/2251/08-12-2011 γνωμοδότηση της Δνσης Υδάτων Δυτικής
Ελλάδας/Αποκ. Διοίκηση Πελ/σου Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου.
v) To με αρ.πρ.209/24-02-2010 έγγραφο φορέα διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού και το αρ.
1/12-02-2010 Πρακτικό.
vi) H με αρ.πρ.520/28-4-2011 Διαβίβαση θεωρημένης μελέτης, Τμήματος Ο.Α. και Π.Ε. Δήμου
Αμφιλοχίας για τα λύματα του πλυντηρίου αυτοκινήτου.
vii) Οι με αρ. πρ. 4341/2011,4340/2011,4339/2011βεβαιώσεις Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας
συλλογής απορριμμάτων, αποδοχής λυματολάσπης οικιακού τύπου και αποδοχής λυματολάσπης
του λιποσυλλέκτη του πλυντηρίου αυτοκ. , αντίστοιχα.

Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Εγκρίνουμε τους παρακάτω περιβαλλοντικούς όρους για τη συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενης

μονάδας Παραγωγής και Εμπορίας Έτοιμου σκυροδέματος με γεώτρηση βιομηχανικής
χρήσης και Συνεργείο –Πλυντήριο Αυτοκινήτων, ιδιοκτησίας ΙΟΝΙΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. η
οποία βρίσκεται στη θέση Σκοτεινή ΔΕ Βόνιτσας, Δ. Ακτίου-Βόνιτσας του Νομού
Αιτωλοακαρνανίας
- Είδος & μέγεθος δραστηριότητας: Μονάδα

Παραγωγής και Εμπορίας Έτοιμου
σκυροδέματος με γεώτρηση βιομηχανικής χρήσης και Συνεργείο –Πλυντήριο Αυτοκινήτων,
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος μηχανημάτων κινητήρια 380,00 KW ( γεώτρηση 4KW, Συνεργείο 4
KW) και δυναμικότητα 60.000 κ.μ. σκυροδέματος/έτος, μέγιστη ποσότητα αντλούμενου νερού από τη
γεώτρηση 15.000κ.μ./έτος.
- Μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου σύμφωνα με το ΠΔ 1180/81.
- Αέριοι ρύποι: η περιεκτικότητα των αερίων ≤ 100 mg σκόνης/ ΝΜ3 ατμοσφαιρικού αέρα.
-Η διάθεση των λυμάτων :
i) του προσωπικού σε απορροφητικό βόθρο και η λυματολάσπη στον ΒΙΟ.ΚΑ Βόνιτσας –αρ.πρ.
4330/28-03-2011 βεβαίωση Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.
ii) του πλυντηρίου αυτοκινήτων σε σύστημα λιποσυλλέκτη-στεγανή διθάλαμη δεξαμενή –
απορροφητικό βόθρο (2ος απορ.β.) σύμφωνα τη θεωρημένη μελέτη διάθεσης λυμάτων πλυντηρίου
(20vi σχετικό).
iii) από την παραγωγική διαδικασία (πλύσιμο αναμικτήρα σκυροδέματος κ.λ.π.) σε τριθάλαμη δεξαμενή
καθίζησης, το υπερκείμενο υγρό επαναχρησιμοποίηση για πλύσιμο μηχανημάτων, για διαβροχή
υπαίθριων κ.α.. Το ίζημα κατόπιν ξήρανσης σε επιχώσεις τεχνικών έργων.
- Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του
Περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν:
Όσα προβλέπονται από την ΠΕ που κατατέθηκε στο Τμήμα Ανάπτυξης και εγκρίθηκε και θεωρήθηκε
χωρίς έλεγχο των πράξεων με ευθύνη του συντάξαντα μελετητή και επιπλέον :
α) Η κτιριακή ηχομόνωση και η λειτουργία των μηχανημάτων σε ειδικές αντικραδασμικές και
ηχοαπορροφητικές βάσεις, ώστε να καλύπτεται το ανώτατο όριο έντασης θορύβου της ανωτέρω
παραγράφου.
β)Το υλικό της πρώτης ύλης να διαβρέχεται πριν την ανατροπή του στη χοάνη τροφοδοσίας.
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γ)Να γίνει εγκατάσταση συστήματος μόνιμης διαβροχής σε διάφορα σημεία της μονάδας ώστε να
ελαχιστοποιηθεί η εκπομπή σκόνης και οι μεταφορικές ταινίες να είναι καλυμμένες.
δ)Να λαμβάνονται τα μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
ε) Ο Φορέας της δραστηριότητας να διαχειρίζεται τα απόβλητα συσκευασιών σύμφωνα με τον
Ν.2939/ΦΕΚ 179 ΤΕΥΧΟΣ Α/ 2201,όπως ισχύει.
στ) Ο Φορέας της δραστηριότητας να διαθέτει τα χρησιμοποιημένα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού σύμφωνα με το ΠΔ 117/ΦΕΚ82 ΤΕΥΧΟΣ Α/2004 και τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων
(ΑΛΕ)σύμφωνα με το ΠΔ82/04.
Τα παραπάνω απαγορεύεται να διατίθενται με τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου.
ζ)Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου να συλλέγονται και να διατίθενται στο χώρο διάθεσης του
Δήμου Aκτίου-Βόνιτσας. (αρ.πρ. 4341/28-3-2011 Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας).
η) Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους
χώρους.
θ)-Tα απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία (πλύσιμο αναμικτήρα σκυροδέματος κ.λ.π.) σε
τριθάλαμη δεξαμενή καθίζησης, το υπερκείμενο υγρό επαναχρησιμοποίηση για πλύσιμο
μηχανημάτων, για διαβροχή υπαίθριων κ.α.. Το ίζημα κατόπιν ξήρανσης σε επιχώσεις τεχνικών
έργων.
-Τα λύματα των χώρων υγιεινής σε απορροφητικό βόθρο και η λυματολάσπη στον ΒΙΟ.ΚΑ
Βόνιτσας.
-Τα λύματα από το πλυντήριο των αυτοκινήτων σύμφωνα με την 20(vi) σχετική και να
εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ354Β/08-03-2011) εντός του μεταβατικού
διαστήματος που αυτή ορίζει.
Σε καμία περίπτωση τα λύματα να μην διατίθενται ανεπεξέργαστα στο περιβάλλον φροντίζοντας να
τηρούνται τα αναφερόμενα στο αρθ. 14 του Ν.4042/2012.
ι) Σύμφωνα με το 20(iv) να τοποθετηθεί στην κεφαλή γεώτρησης υδρόμετρο για τον έλεγχο της
αντλούμενης ποσότητας νερού και να προβεί σε ανανέωση της άδειας χρήσης νερού (18 σχετική,
ισχύος έως 30-4-2014), πριν τη λήξη ισχύος της.
ια) Η εταιρεία οφείλει να τηρεί θεωρημένο από το Τμήμα Ανάπτυξης Αγρινίου ειδικό βιβλίο στο οποίο
θα αναγράφονται οι εισερχόμενες ποσότητες πρώτων υλών ανά ημέρα μαζί με τα νόμιμα παραστατικά
της προμήθειας τους. Αυτά θα πρέπει να συμφωνούν με το ισοζύγιο μάζας παραγωγής της μονάδας,
ώστε να διασφαλιστεί η νόμιμη προμήθεια των αδρανών υλικών, από αδειοδοτημένους χώρους.
ιβ) Σύμφωνα με την αρ.πρωτ.οικ. 172509/4266/2-10-07 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. πρέπει να
υποβάλλεται στην υπηρεσία μας, σε ετήσια βάση, κατά τον μήνα Φεβρουάριο σε δύο αντίγραφα , την
ετήσια έκθεση αποβλήτων.
- Παρακολούθηση της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων –Υπεύθυνος :
ο κατά νόμο υπεύθυνος της μονάδας κ. Φωτεινός Βασίλειος Τηλ.: 2645021631
- Ιδιαίτερα ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος : Εντός της Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου
του Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού Κόλπου Κ.Υ.Α αρ.11989/2008 (ΦΕΚ 123/21-03-2008)
- Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων πέραν του οποίου θα πρέπει να ζητηθεί η εκ
νέου έγκριση περιβαλλοντικών όρων με υποβολή σχετικής αίτησης-μελέτης στο Τμήμα Ανάπτυξης :
δέκα (10) έτη από τη έκδοση της παρούσας απόφασης, με την επιφύλαξη ότι αν διαπιστωθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 6 του Ν. 1650 /86 η μη επάρκεια των μέτρων που προβλέπονται θα
υπάρξει τροποποίηση των όρων της απόφασης αυτής με άλλη απόφαση.
-Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την
δημοσίευση της, προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γεν. Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου & Ιονίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
αρ.227 του Ν.3852/20110 (ΦΕΚ87Α/2010) .
- Η παρούσα αφορά μόνο τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας της επιχείρησης και δεν
υποκαθιστά ούτε αναιρεί διατάξεις (περί ιδρύσεως , λειτουργίας , χρήσεως γης κλπ) που ενδεχόμενα
δεν επιτρέπουν την αδειοδότηση της υπόψη δραστηριότητας και δεν νομιμοποιεί την χρήση του χώρου
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από πολεοδομική άποψη ούτε υποκαθιστά τυχόν άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις ( χωροθέτηση, άδεια
εγκατάστασης, οικ. άδεια κλπ).
-Αθέτηση μέρους ή όλων των ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων επιφέρει ποινικές, αστικές και
διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 28,29 και 30 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει σήμερα.
- Η Περιβαλλοντική Έκθεση (ΠΕ), που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, να βρίσκεται στο χώρο της
μονάδας και σε κάθε έλεγχο να είναι στη διάθεση των αρμοδίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση
υποχρεούται στην δημοσιοποίησή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/ΦΕΚ 1391Β’/2003. Τα έξοδα δημοσιοποίησης βαρύνουν το φορέα του έργου.
Όνομα εκπροσώπου: Φωτεινός Βασίλειος
Τηλέφωνο >>
: 2645021631
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :
1. ΙΟΝΙΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ (συν/νη μελέτη)
Σκοτεινή Βόνιτσας
2. Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος
Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. / Τμήμα Βιομηχανιών
Πατησίων 147, Τ.Κ. 11251 Αθήνα
3. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περιφερειακό Συμβούλιο (για δημοσιοποίηση)
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 Πάτρα
4.

Ανάρτηση στο διαδίκτυο s.papadatou@pde.gov.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1) Χ.Α.
2)Φ.14.2730

Σελίδα 5 από5

