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Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜA: Τροποποίηση της ∆.ΑΝ. 99678/2094/02-05-2012 (Α∆Α : Β49977Λ6-2Ξ9)
απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για την ίδρυση και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας
και τυποποίησης - µεταποίησης αλιευµάτων, καθώς και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων µονάδων
ιχθυοκαλλιέργειας,
ιδιοκτησίας της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Α. Ε.,
στη θέση «Τσαπρουνιά» εκτός οικισµού Μαχαιράς ∆ήµου Ξηροµέρου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
ΚΑ∆. 2008 : 10.20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α.Φ.Μ.
Αρ.Μ. ΑΕ

(Α/Α 9ης Οµάδας :3, 40, 222) Βαθµός όχλησης
:Β
Εκπρόσωπος
: 094152228
∆.Ο.Υ.
: 16399/06/Β/88/18
Ο

: µέσος
: Χαβιάρας Νικόλαος
: Μεγάλων Επιχειρήσεων

ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» .
2. Το Π.∆. 132/2010(ΦΕΚ 225 Β’) «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας».
3. Την αριθµ. 191209/3232/26.10.2011 (ΦΕΚ 2513/B/07-11-11) απόφαση του Περιφερειάρχη
∆υτικής Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης τοµέων αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας»
4. Τον 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 και
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε τη δηµιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
5. Την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του
Ν.4014/2011)
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6. Την ΚΥΑ 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678 Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την
ΚΥΑ Η.Π 11014/703/Φ.104/ΦΕΚ 332 Β΄/20.3.2003 «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής
Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του Ν. 1650/86 κλπ»
7. Το παράρτηµα ΙΙ της 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. Την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/04-04-2012) περί «αντιστοίχησης των κατηγοριών των
βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε
τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα».
9. Την ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354/Β/08-3-2011) «καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την
επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».
10. Την µε αρ. πρωτ. 145447/23-6-2011 εγκύκλιο της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.
11. Την µε αριθ. πρωτ. ∆.ΑΝ. 99678/2094/02-05-2012 (Α∆Α: Β49977Λ6-2Ξ9) απόφασή µας
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την υλοποίηση του έργου του θέµατος.
12. Την µε αριθ. πρωτ. 141626/2867/08-06-2012 αίτηση µε συνηµµένη συµπληρωµατική
περιβαλλοντική έκθεση, της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΑΕ, για τροποποίηση της παραπάνω
απόφασης ως προς τη επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης.
13. Τo µε αριθ. πρωτ. 121251/3332/05-06-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Υγιεινής & Υγείας
καθώς και το πρακτικό της από 01-06-2012 συνεδρίασης της επιτροπής καθορισµού αποδέκτη υγρών
αποβλήτων.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
1) Την τροποποίηση, ως προς τη επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων, της ∆.ΑΝ.
99678/2094/02-05-2012 (Α∆Α : Β49977Λ6-2Ξ9) απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για
την ίδρυση και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης αλιευµάτων και υποστηρικτικών
δραστηριοτήτων µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας,
ιδιοκτησίας της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Α.Ε.,
στη θέση «Τσαπρουνιά» εκτός οικισµού Μαχαιράς ∆ήµου Ξηροµέρου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (25ο χλµ.
επαρχ. οδού Αστακού – Μαχαιρά), στα παρακάτω ειδικότερα στοιχεία:
β1.Υγρών αποβλήτων : Σύµφωνα µε την εγκύκλιο Α5/950/16-04-1984 του Υπ. Υγείας & Κοιν.
Ασφαλίσεων «χαρακτηριστικά νερών για άρδευση»
ΡΗ
Αλατότητα S/m
∆ιαλυµένο Οξυγόνο (D.O.) mg/l
Αιωρούµενα στερεά mg/l
Βιοχηµικά απαιτούµενο Οξυγόνο (Β.O.D5.) mg/l
N H4 + mg/l

:
:
:
:
:
:

6,5 - 8,5
<1000
>= 2
<= 30
<= 25
<= 5
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δ3. Πριν την λειτουργία της µονάδας να εξασφαλιστεί, από τη ∆/νση Υδάτων της οικείας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, άδεια ανόρυξης της γεώτρησης και χρήσης νερού.
δ4. Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων περιλαµβάνει :
- δευτεροβάθµιο Βιολογικό Καθαρισµό
- τεχνητό υδροβιότοπο
- τελική διάθεση σε συγκεκριµένο σηµείο του χειµάρρου «Γεροπόρος»,
όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνηµµένη στην παρούσα µελέτη.
2) Κατά τα λοιπά ισχύει η ∆.ΑΝ. 99678/2094/02-05-2012 (Α∆Α : Β49977Λ6-2Ξ9) 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 ∆ιοίκησης ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων .
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 από
πολεοδοµική άποψη ούτε υποκαθιστά τυχόν άλλες απαιτούµενες εγκρίσεις (χωροθέτηση, άδεια
εγκατάστασης, οικ. άδεια κλπ).
Το περιφερειακό Συµβούλιο στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα , παρακαλείται να δηµοσιοποιήσει ,
όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 της ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/03 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1391 Β/29-09-2003).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
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