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Κοιν.:

Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων
(Για ενημέρωση μέσω ΑΔΑ)

Θέμα:

Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο:
«Τυροκομείο και μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων» του Αγροτικού Γαλακτοκομικού
Συνεταιρισμού Καλαβρύτων στο «Σκεπαστό», Δ. Καλαβρύτων, ΠΕ Αχαΐας, ΠΔΕ, ΑΔΠΔΕΙ (ΠΕΤ
1901032928)

Σχετ.:

1. H υπ’ αρ. πρωτ. 28251/06.03.2019 (α.π. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/74563/312/06.03.2019) Μ.Π.Ε. του
έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή)
2. Η υπ’ αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/74650/313/12.03.2019 ανακοίνωσή μας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:
α) την υπ’ αρ. 17/2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και β) το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Μπαλαμπάνης
Αντιπεριφερειάρχης
Ενέργειας & Περιβάλλοντος

i
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:
1. Φορέα Έργου:
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Κ. ΦΑΣΣΟΥ1 & ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ, Τ.Κ. 25001 – Καλάβρυτα
ΤΗΛ. : 26920 23013, 22628, 22464 - ΦΑΞ : 26920 22614
easkalavriton@otenet.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας (1): Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Τηλ / fax 26920 23013 / 26920 22614
athan.papadop@gmail.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας (2): Ιωάννης Σ. Αθανασόπουλος, Τηλ / fax 2610 341367 / 2610 324587
iatha@tee.gr
2. Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας
ydat@apd-depin.gov.gr
3. Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
dse-dason@apd-depin.gov.gr
4. Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δασαρχείο Καλαβρύτων
daskalav@4867.syzefxis.gov.gr
5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας
efaacha@culture.gr
6. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
ynmtedepni@culture.gr
7. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Αχαΐας
ddykm@achaia.pde.gov.gr
8. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Αχαΐας
v.korentzelou@pde.gov.gr
9. ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/Τμήμα Υποδομής
gdosy_gram@mod.mil.gr
10. Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού
fdxb@otenet.gr
11. Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας
dviop.gram@prv.ypeka.gr
12. Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.
dpxs@pde.gov.gr
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
4Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ 26/07/2019

ΑΠΟ ΤΟ

ΘΕΜΑ:

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το

17/2019

έργο: «Τυροκομείο και μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων» του
Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων στο «Σκεπαστό»,
Δ. Καλαβρύτων, ΠΕ Αχαΐας, ΠΔΕ, ΑΔΠΔΕΙ (ΠΕΤ 1901032928)
Στην Πάτρα σήμερα Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 και ώρα 13:00, η Επιτροπή Περιβάλλοντος &
Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με τις υπ’ αριθ.
99/15.9.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ’/3029) και 78/10.4.2017 (ΑΔΑ: Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) αποφάσεις
του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση (4η) στο Κτίριο της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα) ύστερα από την υπ’ αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/
219611/933/19.07.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και
εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13)
μελών ευρέθησαν παρόντα επτά (7) και ονομαστικά οι κ.κ.:
Παρόντα Μέλη:
1. Νικόλαος Μπαλαμπάνης, Πρόεδρος
2. Παρασκευή Βεργοπούλου, Τακτικό Μέλος
3. Αδαμαντία Ζαχαροπούλου – Στούμπου, Τακτικό Μέλος
4.

Δημήτριος Κωσταριάς, Τακτικό Μέλος

5. Σπυρίδων Καπράλος, Τακτικό Μέλος

Προσελεύσεις:
Αποχωρήσεις:
Μεταβολές:
-

6. Ιωάννης Αρβανιτάκης, Αναπληρ. Μέλος
7. Γεωργία Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη, Αναπληρ. Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. Λυκούργος Σταματελάτος, Προϊστάμενος της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΔΕ και Ζώης Σπηλιόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος
Περιβάλλοντος της ίδιας Δ/νσης. Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχαν για το 1ο θέμα Η.Δ. ο κ. Ι.
Αθανασόπουλος, για το 2ο θέμα Η.Δ. ο κ. Κ.Θεωδορόπουλος και για το 6ο θέμα Η.Δ. ο κ.Ι.
Νικολακόπουλος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κ. Αθηνά Αντζουλάτου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών
(Πολιτικών Μηχανικών) με Α’ βαθμό, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 118349/ 1554/
04.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΨΡ87Λ6-29Β) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
4Ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
17/2019

ΣΕΛΙΔΑ
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Κηρύσσοντας στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδριάσεως εισάγει προς συζήτηση και
λήψη απόφασης το
1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
219677/934/19.07.2019 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

οικ.

ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η μελέτη αφορά υφιστάμενο εργοστάσιο επεξεργασίας γάλακτος (τυροκομείο) του Αγροτικού
Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων που βρίσκεται στο Σκεπαστό Καλαβρύτων και
υποβάλλεται λόγω της προγραμματιζόμενης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης της παραγωγικής
μονάδας, της επέκτασης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με σκοπό την ενεργειακή
αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου, τη συνεπεξεργασία των υγρών αποβλήτων της παρακείμενης
Μονάδας Παραγωγής Πρωτεϊνών (Αχαϊκές Πρωτεΐνες Α.Ε.) για εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, την
κατασκευή έργων σύνδεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων με το δίκτυο μεταφοράς προς τις
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης Καλαβρύτων και τέλος την επεξεργασία της
παραγόμενης βιολογικής λάσπης με τη μέθοδο της κομποστοποίησης.
Στη νέα μελέτη ενσωματώνονται όλα τα στοιχεία της υποβληθείσας ΜΠΕ με αρ. πρωτ.
716/34593/03.04.2015 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου
(Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.), καθώς και τα στοιχεία που ζητήθηκαν από τη Δ/νση Υδάτων (αρ. πρωτ.
102151/22.07.16) στα πλαίσια γνωμοδότησης επί της ως άνω ΜΠΕ, η οποία υποβλήθηκε προκειμένου
να εκδοθεί νέα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), με ενσωμάτωση της άδειας
επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, όπως προκύπτει από την υποχρέωση
του Φορέα με βάση το έγγραφο με αρ. πρωτ. 4835/158213/02.01.14 της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι..
Το σύνολο των έργων που προτείνονται να κατασκευαστούν, περιλαμβάνουν τα κάτωθι:


Έργα θερμικής αξιοποίησης Βιοαερίου προς μερική υποκατάσταση του υγραερίου ως καυσίμου.
Περιλαμβάνει έργα συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς και καύσης του βιοαερίου
στους υφιστάμενους λέβητες του εργοστασίου.



Κατασκευή νέου αναερόβιου χωνευτή διαρκούς ανάδευσης (CSTR) λάσπης και λιπών που
προκύπτουν από τη διαδικασία επίπλευσης (DAF) όγκου 700 m3 με παραγωγή βιοαερίου.



Βελτιώσεις – αναβαθμίσεις – προσαρμογές των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας
αποβλήτων.



Εγκαταστάσεις αφυδάτωσης παραγόμενης ιλύος (αναερόβιας και αερόβιας) με εκσυγχρονισμό
των εγκαταστάσεων.



Έργα ενιαιοποίησης των εγκαταστάσεων με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης
αποβλήτων του εργοστασίου επεξεργασίας τυρογάλακτος "Αχαϊκές Πρωτεΐνες Α.Ε." για βέλτιστη
λειτουργία και αποτελεσματικότητα με:

- Μεταφορά και αξιοποίησης θερμού ρεύματος αραιών αποβλήτων των Αχαϊκών

Πρωτεϊνών.

- Βελτίωση του συστήματος πλύσης της ταινιοφιλτρόπρεσσας αφυδάτωσης λάσπης με αξιοποίηση των
αραιών –άνευ ρυπαντικού φορτίου- θερμών αποβλήτων των «Αχαϊκών Πρωτεϊνών».


Εγκαταστάσεις κομποστοποίησης παραγόμενης
εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων αφυδάτωσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
4Ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
17/2019
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Έργα εναλλακτικής διάθεσης μέρους των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από την έξοδο
του Βιολογικού Καθαρισμού του Συνεταιρισμού στο Βιολογικό καθαρισμό του Δήμου
Καλαβρύτων μετά από κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού έως το πλησιέστερο σημείο
αποχετευτικού δικτύου λυμάτων της πόλης.

Με την υλοποίηση των παραπάνω έργων επιτυγχάνεται ανάκτηση ενέργειας με την αξιοποίηση του
βιοαερίου, συμμόρφωση προς την περιβαλλοντική νομοθεσία σχετικά με τη διάθεση της παραγόμενης
λάσπης με μετατροπή αυτής σε χρήσιμο κόμποστ, καθώς και εναλλακτική λύση διάθεσης των
επεξεργασμένων αποβλήτων σε περιπτώσεις αιχμών ή τυχόν βλάβης του υπεδάφιου πεδίου διάθεσης.
Η μονάδα βρίσκεται εντός οικοπέδου συνολικού εμβαδού 16.042,44 m2, στο Δ.Δ. Σκεπαστού του Δήμου
Καλαβρύτων παρά την επαρχιακή οδό Καλαβρύτων–Πατρών, σε απόσταση 2 km περίπου από το κέντρο
της πόλης Καλαβρύτων. Για τη σύνδεση της δραστηριότητα με την επαρχιακή οδό έχει κατασκευαστεί
κυκλοφοριακός κόμβος. Σε διπλανό οικόπεδο συνολικού εμβαδού (κάλυψης) 28.289,00 m2, βρίσκονται
οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και μία δεξαμενή υγραερίου χωρητικότητας περίπου
60 m3. Σε τρίτο οικόπεδο συνολικού εμβαδού 29.967,66 m2, εν επαφή με το προηγούμενο, έχει
ανορυχθεί γεώτρηση εντός της οποίας έχει εγκατασταθεί αντλητικό συγκρότημα. Ιδιοκτησιακά οι
εκτάσεις ανήκουν στον Αγροτικό Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων. Το οικόπεδο εντός του
οποίου βρίσκονται και λειτουργούν οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων βρίσκεται σε
επαφή με το οικόπεδο της επιχείρησης ανάκτησης πρωτεϊνών "Αχαϊκές Πρωτεΐνες Α.Ε." (Α.Π.) και σε
απόσταση 100 m περίπου από τα κτίρια παραγωγής και 25 m περίπου από τις εγκαταστάσεις βιολογικού
καθαρισμού των Αχαϊκών Πρωτεϊνών, οι οποίες σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε., προτείνεται να ενιαιοποιηθούν
με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων του Συνεταιρισμού.
Η γύρω περιοχή είναι αγροί με κυρίαρχη καλλιέργεια τη μηδική ή χέρσοι αγροί. Στα παραπάνω
αγροκτήματα έχει ολοκληρωθεί σχέδιο αναδασμού που περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή. Κατάντι
του γηπέδου του Τυροκομείου και σε απόσταση μεγαλύτερη των 250 m από αυτό διέρχεται ο
Βουραϊκός Ποταμός. Κοντά στην επιχείρηση έχουν αναπτυχθεί δραστηριότητες όπως 3 τυροκομικές
μονάδες, ψυγεία, βουστάσια, αποθήκες ζωοτροφών, εργοστάσιο ανάκτησης πρωτεϊνών από το
τυρόγαλο τυροκομείων, οικοδομικά υλικά, συνεργεία κλπ. Στην περιοχή γύρω από την εγκατάσταση δεν
υπάρχουν κατοικίες. Οι πλησιέστεροι οικισμοί από το γήπεδο των εγκαταστάσεων, με τις αντίστοιχες
αποστάσεις σε km είναι: Σκεπαστό (1,5), Καλάβρυτα (2,0), Κερπινή (5,5), Βρυσάρι (6,0), Άνω Λουσοί
(6,0), Ορθολίθι (6,5), Ρογοί (6,5), Κούτελη (7,5), Πετσάκοι (8,0), Φλάμπουρα (8,0). Διοικητικά το έργο
υπάγεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Π.Ε. Αχαΐας, Δήμου Καλαβρύτων, Δημοτικό Διαμέρισμα
Σκεπαστού.
Η δραστηριότητα σύμφωνα με την Απόφαση 1958/ΦΕΚ21Β/13-01-2012 του Υπουργού ΥΠΕΚΑ
«Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες
σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)», την Απόφαση
ΔΙΠΑ/οικ. 37674/10-08-2016 (ΦΕΚ 2471 / Β) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής
απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)» και
την Υ.Α. με αρ. οικ. 2307 (ΦΕΚ 439 Β/14-02-2018) «Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-
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2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την
κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης,
11ης και 12ης Ομάδων», κατατάσσεται στην Ομάδα 9 «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς
εγκαταστάσεις, Βιομηχανία τροφίμων και ποτών» με α/α 16 «Τυροκόμηση γάλακτος», Υποκατηγορία
Α2 καθώς σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα ως προς την πρώτη ύλη είναι 95
tn/ημέρα > 30 tn/ημέρα.
Η γεώτρηση κατατάσσεται στην Ομάδα 2 «Υδραυλικά έργα» με α/α 6 «Υδρογεωτρήσεις και φρέατα
κάθε χρήσης (εφεξής «υδρογεωτρήσεις»)». Σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. η ποσότητα νερού προς απόληψη
(V) είναι 69.715 m3/έτος < 100.000 m3 και η γεώτρηση ευρίσκεται εκτός ορίων υγροτοπικών εκτάσεων
και σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 m ασχέτως απόστασης από θάλασσα (υψόμετρο θέσης ανόρυξης
714m από τη θάλασσα), χωρίς να γίνεται αναφορά στον αν απέχει από όρια λιμνών περισσότερο των
1.000m. Αν η τελευταία προϋπόθεση ισχύει, τότε δεν κατατάσσεται, ενώ αν δεν ισχύει τότε
κατατάσσεται στην Κατηγορία Β.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, σε κάθε περίπτωση, η δραστηριότητα στο σύνολό της κατατάσσεται
στην Υποκατηγορία Α2.
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τα οικόπεδα εντός των οποίων βρίσκονται η Τυροκομική Μονάδα, ο Βιολογικός Καθαρισμός και η
υδρογεώτρηση, τα οποία είναι ανεξάρτητα αλλά συνεχόμενα οικόπεδα, βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης,
εκτός οικισμού και δεν ανήκουν σε ΓΠΣ. Για την ευρύτερη περιοχή του χώρου δεν έχει προταθεί Ζώνη
Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.). Η περιοχή της δραστηριότητας δεν ανήκει στη Ζ.Ο.Ε. Καλαβρύτων, που
εντάσσεται στο ισχύον Γ.Π.Σ. Καλαβρύτων. Για την περιοχή αυτή έχει υλοποιηθεί σχέδιο αναδασμού και
οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης είναι οι δραστηριότητες που συνάδουν με τη γεωργική χρήση. Κοντά στο
χώρο της μονάδας, δεν παρατηρούνται εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής σημαντικού μεγέθους .
Η δραστηριότητα βρίσκεται εκτός των ορίων των Ζωνών Α1-Υψηλές κορυφές όρους Χελμός, Α2-Άλσος
Ανεξαρτησίας Καλαβρύτων και Α3-Φαράγγι Βουραϊκού ποταμού, τα οποία εντάσσονται σε περιοχή
προστασίας της φύσης και των οικοτόπων στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000,
χαρακτηριζόμενη ως "Εθνικό Πάρκο" (χερσαία περιοχή του ορεινού όγκου Χελμού-Φαράγγι Βουραϊκού),
καθώς και εκτός των ζωνών Β1,…,Β4 όπως προσδιορίζονται στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Με
βάση την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη η δραστηριότητα εντάσσεται στη Ζώνη Γ (Περιβαλλοντικού
Ελέγχου). Τα όρια της υπό μελέτη δραστηριότητας απέχουν περίπου 5,00 km από τα όρια της ζώνης Α3
- Φαράγγι Βουραϊκού ποταμού που περιλαμβάνει το υδάτινο οικοσύστημα του Βουραϊκού ποταμού και
τον ενδημικό βιότοπο του φαραγγιού σε όλη τη διαδρομή.
Με βάση τους πρόσφατα αναρτηθέντες δασικούς χάρτες Νομού Αχαΐας, όλες οι εκτάσεις του
τυροκομείου, του βιολογικού καθαρισμού και της γεώτρησης δεν παρουσιάζουν δασική μορφή τόσο
στις παλαιότερες όσο και στις σύγχρονες αεροφωτογραφίες χαρακτηριζόμενες ως ΑΑ. (Άλλης μορφής).
Με την προβλεπόμενη επέκταση της μονάδας, δεν προβλέπεται να καταληφθούν γήπεδα πέρα των
υφισταμένων και ως εκ τούτου το καθεστώς σε σχέση με τις γειτνιάζουσες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα
δεν μεταβάλλεται.
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Σύμφωνα με την Στ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην έκταση που
κατασκευάστηκε το πεδίο υπεδάφιας διάθεσης επεξεργασμένων αποβλήτων κατά τη διάρκεια
εκσκαφικών εργασιών την περίοδο 2001-2008, αποκαλύφθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία
αποτυπώθηκαν και επανεπιχώθηκαν. Σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε. σε σχέση με τα υπό κατασκευή έργα
ζητήθηκε και δόθηκε γνωμοδότηση από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Σε σχέση με την ανασκαφική
έρευνα που έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του 2017 και έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες
σχεδιαστικές και τοπογραφικές αποτυπώσεις των αρχαίων λειψάνων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία,
προβλέπεται η σύνταξη τεχνικής μελέτης, η οποία θα προβλέπει την κατασκευή εκκρεμούντων έργων
σε συνδυασμό με τη διατήρηση των αρχαίων λειψάνων σε κατάχωση.
Τα υδατικά στοιχεία στα οποία εντάσσεται η περιοχή στην οποία λειτουργεί η υπό μελέτη
δραστηριότητα είναι τα ακόλουθα: Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου ΥΔ02, Λεκάνη απορροής
Ρεμάτων Παραλίας Β. Πελοποννήσου (GR27), Υδρολογική Λεκάνη Χειμάρρου Βουραϊκού, Υπόγειο
Υδατικό Σύστημα Καλαβρύτων με Κωδικό ΥΣ: GR0200240, Ποτάμιο Υδατικό Σύστημα: IsH1 με Κωδικό
Ποτάμιου ΥΣ: GR0227R001300013N.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Η τυροκομική μονάδα λειτουργεί με την ΑΕΠΟ της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου που εκδόθηκε με αρ. πρωτ. 798/10063/10.02.11
μετά από υποβολή και έγκριση ΜΠΕ, και τις με αρ. πρωτ. 4644/80939/14.10.11 και
4835/158213/02.01.2014 αποφάσεις τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων λόγω της ανόρυξης
νέας υδρογεώτρησης η μία και λόγω εκσυγχρονισμού τμήματος του παραγωγικού εξοπλισμού και
της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων μέσω επενδυτικού προγράμματος και αλλαγής επωνυμίας η
άλλη αντίστοιχα.
2. Η υποβολή νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γίνεται προκειμένου:
α. Να υποβληθούν τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητούνται από το Έγγραφο της Διεύθυνσης
Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
β. Να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στη ΜΠΕ και την αντίστοιχη ΑΕΠΟ που αφορούν στην κοινή
επεξεργασία των υγρών αποβλήτων του ΑΓΣ Καλαβρύτων και της εταιρείας ΑΧΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε
μετά από ενιαιοποίηση των εγκαταστάσεων των δύο εταιρειών.
γ. Να γίνει η απαραίτητη τεκμηρίωση και να ενσωματωθούν στη ΜΠΕ και την αντίστοιχη ΑΕΠΟ τα νέα
δεδομένα με πρόταση ισοδύναμων μέτρων ως προς την τελική διάθεση μέρους των
προεπεξεργασμένων αποβλήτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Καλαβρύτων.
δ. Να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες με τις υπηρεσίες του Δήμου Καλαβρύτων, ώστε να
εξασφαλιστεί η αποδοχή διάθεσης των προεπεξεργασμένων αποβλήτων σε περίπτωση αιχμών ή
αστοχίας του Υπεδάφιου Πεδίου Διάθεσης.
ε. Να συμπεριληφθούν όλα τα έργα που αφορούν σε κτιριακή και μηχανολογική επέκταση και σε έργα
συλλογής και αξιοποίησης του βιοαερίου που υποβλήθηκαν για ένταξη στο Μέτρο 4.2 – Δράση 4.2.1
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
στ. Να συμπεριληφθούν τα έργα εξοικονόμησης νερού και θερμότητας με την αξιοποίηση θερμών
απονέρων του εργοστασίου επεξεργασίας τυρογάλακτος "Αχαϊκές Πρωτεΐνες Α.Ε."
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στ. Να συμπεριληφθούν οι εγκαταστάσεις κομποστοποίησης παραγόμενης ιλύος (αναερόβιας και
αερόβιας) με εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων αφυδάτωσης.
ζ. Να συμπεριληφθούν, πέραν των απαιτήσεων του Ν. 4014, όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα
με την ΚΥΑ 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Β΄ 354) και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Η διαδικασία για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ γίνεται με υποβολή νέας ΜΠΕ, επειδή επέρχονται
ουσιαστικές μεταβολές, όχι ως προς τη δραστηριότητα καθαυτή, αλλά ως προς την ολοκληρωμένη
παράθεση των τεχνικών και περιβαλλοντικών στοιχείων που απαιτούνται, κυρίως στην επεξεργασία
και διάθεση των υγρών αποβλήτων.
4. Η παρούσα ΜΠΕ υποκαθιστά την υποβληθείσα ΜΠΕ, η οποία έχει λάβει τις απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις και θα ακολουθηθεί η διαδικασία της εξαρχής αξιολόγησης,
δημοσιοποίησης και λήψης γνωμοδοτήσεων.
5.

Η προς έγκριση δραστηριότητα έχει υποβάλλει συνημμένα με τη Μ.Π.Ε. τα έγγραφαγνωμοδοτήσεις-βεβαιώσεις που παρατίθενται στο παράρτημα.

6. Έχουν υποβληθεί οι προβλεπόμενες μελέτες βάσει της ΚΥΑ 145116/2011 ήτοι υδρογεωλογική
μελέτη και μελέτη σχεδιασμού επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
Με βάση τα παραπάνω η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρ. Σχ. της ΠΔΕ έχει τις εξής
παρατηρήσεις για το έργο, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτού:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη του έργου όλες οι απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία
γνωμοδοτήσεις, άδειες και εγκρίσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών, που τυχόν απαιτούνται.
2. Η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί ημερήσια δελτία εισκόμισης γάλακτος για τυροκόμηση και
παραγωγή τυριών και τυρογάλακτος.
3. Η λειτουργία του ατμολέβητα να καλύπτει τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264 Β΄/93) και να
γίνεται τακτική συντήρηση των καυστήρων και λεβήτων καθώς και έλεγχος καλής λειτουργίας τους.
Να ακολουθείται πρόγραμμα μέτρησης της ποιότητας καύσης, και τα αποτελέσματα να
αναγράφονται σε θεωρημένο βιβλίο από την αρμόδια υπηρεσία.
4. Η λειτουργία της δεξαμενής υγραερίου και του εξοπλισμού της να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις
της ΚΥΑ Δ3/14858/93 (ΦΕΚ 477 Β΄/93).
5. Να παρακολουθείται επιμελώς η καλή λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας των υγρών
αποβλήτων το οποίο θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα επεξεργασίας σύμφωνα με τη μελέτη
σχεδιασμού επεξεργασίας αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση και εμπλουτισμό του υδροφόρου
ορίζοντα μέσω υπεδάφιου πεδίου διάθεσης.
6. Τα επεξεργασμένα απόβλητα, τα οποία θα διατίθενται σε υπεδάφιο πεδίο διάθεσης πρέπει να
πληρούν τις οριακές τιμές της ΚΥΑ 145116/2011 ως προς τις ανώτερες επιτρεπόμενες τιμές, τις
πρότυπες μεθόδους μέτρησης, τη συχνότητα μετρήσεων και τις υποχρεώσεις του φορέα που
απορρέουν από αυτή, όπως αυτές περιγράφονται και στη μελέτη σχεδιασμού της
επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων.
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7. Σε περιπτώσεις αιχμών υδραυλικού φορτίου ή τυχόν βλάβης του υπεδάφιου πεδίου διάθεσης να
γίνεται εναλλακτική διάθεση μέρους των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο Βιολογικό
καθαρισμό του Δ. Καλαβρύτων αντί της διάθεσής τους στο προαναφερόμενο υπεδάφιο πεδίο για
λόγους ασφαλείας. Η διάθεση να γίνεται μετά από την κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού μέχρι το
πλησιέστερο σημείο του αποχετευτικού δικτύου λυμάτων της πόλης, μετά από σχετική έγκριση του
Δ. Καλαβρύτων.
8. Το ρεύμα των πυκνών αποβλήτων του ορού λακτόζης (βρασμένο τυρόγαλα) που δε διατίθεται για
επεξεργασία στη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων να διατίθεται στο εργοστάσιο ανάκτησης
πρωτεϊνών με την επωνυμία «Αχαϊκές Πρωτεΐνες Α.Ε.». Η επιχείρηση οφείλει να προσκομίζει στη
Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ της Π.Δ.Ε., μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, αντίγραφα δελτίων αποστολής
του προηγούμενου έτους από τα οποία να αποδεικνύεται ότι εξασφαλίστηκε διάθεση του ορού
λακτόζης προς τους αποδέκτες, σε ετήσια ποσότητα τουλάχιστον ίση με το 50% του παραγόμενου
ορού λακτόζης.
9. Να διενεργούνται εργαστηριακές αναλύσεις, τουλάχιστον δύο φορές το μήνα ή σύμφωνα με τις
προβλέψεις της ΚΥΑ 145116/2011 για τον έλεγχο της ποιότητας των υγρών αποβλήτων και τα
αποτελέσματα να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από την αρμόδια Περιφερειακή
Υπηρεσία.
10. Να εφαρμόζεται πρόγραμμα παρακολούθησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011, και ειδικότερα να
λαμβάνουν χώρα όλες οι αναφερόμενες μετρήσεις του Κεφ. 11 της Μ.Π.Ε.
11. Το παραγόμενο βιοαέριο από τους αναερόβιους βιοαντιδραστήρες θα οδηγείται για προσωρινή
αποθήκευσή του στον αεριοκώδωνα και θα χρησιμοποιείται είτε για τη θέρμανση των
ανακυκλοφορούμενων αποβλήτων είτε προς αξιοποίησή του με καύση στους λέβητες του
τυροκομείου προς υποκατάσταση θερμικής ενέργειας. Μετά την υλοποίηση των νέων έργων
θερμικής αξιοποίησης να προηγείται προσωρινή αποθήκευση του βιοαερίου που παράγεται στον
εκτός λειτουργίας του εργοστασίου χρόνο, σε αεριοφυλάκιο τύπου μπαλονιού διπλής σφαιρικής
μεμβράνης. Η διάθεση του βιοαερίου σε πυρσό καύσης να γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που δεν
είναι δυνατή η ενεργειακή αξιοποίησή του.
12. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφάλειας και στεγανότητας στο σύστημα διαχείρισης βιοαερίου και
επιπλέον όλα τα μέτρα μείωσης αερίων εκπομπών και αποτροπής οσμών.
13. Να γίνεται καθημερινή συλλογή και απομάκρυνση των στερεών που προκύπτουν από τη μονάδα
επίπλευσης DAF και να οδηγούνται προς αφυδάτωση μαζί με τη βιολογική λάσπη.
14. Μετά την κατασκευή του αναερόβιου χωνευτή CSTR τα απομακρυνόμενα στερεά από τη DAF (λίπη)
να οδηγούνται σε αυτόν προς αναερόβια χώνευση και παραγωγή βιοαερίου.
15. Η αφυδατωμένη λάσπη από την επεξεργασία των αποβλήτων να συλλέγεται προσωρινά σε ειδικούς
στεγανούς κάδους εντός του οικοπέδου του εργοστασίου ή να οδηγείται στην προβλεπόμενη
μονάδα κομποστοποίησης ή μέχρι την υλοποίηση του έργου σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία,
είτε να διατίθενται ως βελτιωτικό εδάφους στη γεωργία με την προϋπόθεση τήρησης των
αναφερομένων στην ΚΥΑ 80568/4225/91.
16. Μετά την κατασκευή της Μονάδας κομποστοποίησης η επεξεργασία της αφυδατωμένης λάσπης να
γίνεται με κομποστοποίηση σε ανοιχτά σειράδια καλυμμένα με ειδική μεμβράνη μετά από ανάμειξή
της με βιομάζα (πριονίδι) που θα παράγεται από την αξιοποίηση των ακατάλληλων αποσυρόμενων
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ξύλινων βαρελιών μετά από θρυμματισμό τους ή με άλλο οργανικό υπόστρωμα π.χ. αγροτικά
υπολείμματα, κλαδιά κλπ που θα ευνοούν την επεξεργασία. Το παραγόμενο κόμποστ θα διατίθεται
νόμιμα ως εδαφοβελτιωτικό στα μέλη του Συνεταιρισμού ή/και σε τρίτους εφόσον διαθέτει τις
κατάλληλες προδιαγραφές.
17. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση του τυρογάλακτος ή του ορού λακτόζης στους
υδάτινους αποδέκτες ή επιφανειακά στο έδαφος.
18. Κατά τη φάση κατασκευής η διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β΄/24-08-2010).
19. Τα αστικού τύπου λύματα από το προσωπικό, τα οποία συλλέγονται με ξεχωριστό αποχετευτικό
δίκτυο από τα βιομηχανικά, να υπάρχει δυνατότητα να οδηγηθούν στη μονάδα βιολογικού
καθαρισμού (π.χ. έμφραξη του στεγανού σηπτικού βόθρου).
20. Κατά τη λειτουργία του τυροκομείου να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας
πυρασφάλειας (πρόληψη, κατάσβεση, κ.α.) σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και
κανονισμούς, για την περίπτωση πυρκαγιάς καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου
μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να
ελεγχθεί και να εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
21. Η επιχείρηση οφείλει να προβαίνει στη σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων με τα
στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ
43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β’/19-09-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου
Αποβλήτων (ΗΜΑ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
22. Να εξεταστεί το γεγονός εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο Μεσαίου Μεγέθους
Εγκαταστάσεων Καύσης όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 6164/2018 (ΦΕΚ 1107 Β΄/27-03-2018).
23. Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα,
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Συνημμένα με τη Μ.Π.Ε. έχουν υποβληθεί τα ακόλουθα:
1. Έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Ελλάδος της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου με αρ. πρωτ. 4835/158213/02.01.2014, Απόφαση
τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 798/10063/10.02.11 ΑΕΠΟ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
4644/80939/14.10.11 Απόφαση για τη λειτουργία του εργοστασίου.
2. Έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Ελλάδος της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου με αρ. πρωτ. 4644/80939/14.10.2011, Απόφαση
τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 798/10063/10.02.2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του
εργοστασίου.
3. Έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Ελλάδος της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου με αρ. πρωτ. 798/10063/10.02.11 Απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του εργοστασίου.
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4. Αίτηση του Α.Γ.Σ. Καλαβρύτων με αρ. πρωτ. 3368/178541/31.12.14 για έκδοση νέας ΑΕΠΟ λόγω
εκσυγχρονισμού και αδειοδότησης της επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
5. Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
199773/852/21.07.2015 επί της υποβληθείσας ΜΠΕ του Α.Γ.Σ. Καλαβρύτων.

με

αρ.

πρωτ.

6. Γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας με αρ. πρωτ. 102151/22-07-2016 επί της
υποβληθείσας ΜΠΕ του Α.Γ.Σ. Καλαβρύτων.
7. Έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης με αρ. πρωτ. 1010/30.04.2015 Βεβαίωση χρήσεων γης.
8. Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής για τη συμβατότητα των υφιστάμενων
και νέων κατασκευών με το τοπίο για τις εγκαταστάσεις Βιολογικού καθαρισμού με αρ. πρωτ. 153605
/ΤΤ/1.08.18 και με συνημμένο απόσπασμα πρακτικού της από 01.08.2018 Συνεδρίασης (Νο 12/2018)
(θέμα 7ο).
9. Βεβαίωση θέσης για γεωτεμάχιο του ΑΓΣ Καλαβρύτων από το Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού
με αρ. πρωτ. 29/2.02.2018.
10. Βεβαίωση Δήμου Καλαβρύτων με αρ. πρωτ. 12930/22.12.2015 με συνημμένο χάρτη, ότι δεν
υπάρχουν σε ακτίνα μικρότερη των 600m δημοτικές υδροληψίες πόσιμου ύδατος.
11. Έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας με αρ. πρωτ. ΔΑ 333997/10015/2398/7.03.2016
Απαλλαγή από Άδεια λειτουργίας.
12. Έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας με αρ. πρωτ. ΔΑ Φ14/31847/873 (Φ142398)/29.05.2018 Έγκριση εγκατάστασης λόγω μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης στις
εγκαταστάσεις του τυροκομείου και του Βιολογικού Καθαρισμού.
13. Έγκριση Δόμησης με αρ. 61/8.6.2015 (ΑΔΑ: ΩΖΨΒΩ6Χ-ΔΚ0) από το Τμήμα Πολεοδομίας της Δ/νσης
Υπηρεσίας Δόμησης του Δ. Αιγιαλείας για το έργο "Επέκταση – εκσυγχρονισμός της μονάδας
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων τυροκομείου (επέκταση Βιολογικού Καθαρισμού)".
14. Βεβαίωσης κατασκευής κόμβου με συνημμένο θεωρημένο σχέδιο (Έγγραφο της Δ/νσης Έργων της
Νομ/κής Αυτ/σης Αχαϊας με αρ. πρωτ. 1320/29.03.2000).
15. Έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαϊας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρ.
πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΧΑ/479754/342412/7293/1.10.2018 για τη σύνταξη τεχνικής μελέτης
σχετικά με τη διατήρηση σε κατάχωση των αρχαίων οικοδομικών λειψάνων.
16. Έγγραφο του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων,
Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας με αρ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΧΑ/381669/249766/6134/25.09.2017 Άδεια εκσκαφής ακινήτου για ανέγερση
δεξαμενής και οικίσκου στον ΑΓΣΚ.
17. Έγγραφο με αρ. πρωτ. Φ111/Ε-58/2844/14.04.2016 του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Αχαΐας Άδεια εκτέλεσης επιφανειακών εργασιών (άροσης) στην ΑΓΣΚ.
18. Γνωμοδότηση για την εκτέλεση έργου στα πλαίσια έγκρισης της υποβληθείσας ΜΠΕ (προηγούμενη)
(Έγγραφο με αρ. πρωτ. Φ111/Ε-58/2844/30.04.2016 του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Αχαΐας).
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19. Επιστολή απάντηση σχετικά με τη δέσμευση του ακινήτου (Έγγραφο με αρ. πρωτ. Φ111/Ε58/6719/6.08.2015 του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων,
Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας).
20. Έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.
Ελλάδος και Ιονίου με αρ. πρωτ. 29874/874/03.04.2012, Απόφαση άδειας χρήσης νερού, από γεώτρηση
αγροτοβιομηχανικής χρήσης.
21. Έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.
Ελλάδος και Ιονίου με αρ. πρωτ. 109282/2263/12.12.2011, Απόφαση χορήγησης άδειας εκτέλεσης
έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη γεώτρησης αγροτοβιομηχανικής χρήσης.
22. Το από 25.05.2011 έγγραφο της ΡΑΕ για την απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την εγκατάσταση εφεδρικού Η/Ζ ισχύος 220kVA.
23. Έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης της Νομ/κής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας με αριθμ. πρωτ. 2604/01.07.09,
Oριστική άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων σε υπεδάφιο πεδίο διάθεσης.
24. Έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων της Νομ/κής
Αυτ/σης Αχαΐας με αρ. πρωτ. 3488/1.01.05, Άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για την ανωτέρω Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Ο Πρόεδρος πρότεινε τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τους ανωτέρω
όρους και προϋποθέσεις.
..................................................................................
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας,
έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α’/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως
ισχύουν σήμερα
2) Την υπ’ αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β’/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
3) Την υπ’ αριθ. 99/15.09.2014 (ΑΔΑ:Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ’/3029) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4) Την υπ’ αρ. 226/28.12.2014 (ΑΔΑ:625Ψ7Λ6-ΗΚΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5) Την υπ’ αρ. 75825/992/20.03.2017 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/147/28.03.2017) απόφαση Περιφερειάρχη περί
ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας
6) Την υπ’ αριθ. 78/10.04.2017 (ΑΔΑ:Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ
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7) Την υπ’ αριθ. 05/03.05.2017 (ΑΔΑ:7Υ217Λ6-ΓΧΞ) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί εκλογής Αντιπροέδρου
8) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος
9) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α’/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
10) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β’/45/15.01.2014)
11) Την υπ’ αρ. πρωτ. 28251/06.03.2019 (α.π. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/74563/312/06.03.2019) Μ.Π.Ε. του έργου
του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλ & Ιονίου – Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
12) Την υπ’ αρ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/74650/313/12.03.2019 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής
13) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου
14) Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Τυροκομείο
και μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων» του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων
στο «Σκεπαστό», Δ. Καλαβρύτων, ΠΕ Αχαΐας, ΠΔΕ, ΑΔΠΔΕΙ (ΠΕΤ 1901032928), με βάση τους ανωτέρω
όρους και προϋποθέσεις.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό

17/2019

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το
παρόν πρακτικό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΠΑΤΡΑ, 31-07-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
4Ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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