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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32
& Αμερικής, 26441, Πάτρα
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Πληροφορίες: Σωτηρία Μπανιά
Τηλέφωνο:: 2613-613.526
e-mail: s.bania@pde.gov.gr

Προς: 1. Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής
Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα
grampexo@4863.syzefxis.gov.gr
Τμ. Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού
Υπ’ όψιν κ. Δ. Μαρίνου - Τηλ. 2610454987
εσωτ.132
marinos@apd-depin.gov.gr

Κοιν.:

Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων
(Για ενημέρωση μέσω ΑΔΑ)

Θέμα:

Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο:
«Χοιροτροφική μονάδα 300 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης σε
γήπεδο 35,7 στρ» της εταιρείας με «ΜΟΛΩΝΗΣ ΑΕ» στη θέση «Πατιλιά», ΤΚ Πλατάνου, ΔΕ
Αγρινίου, Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας)

Σχετ.:

1. H υπ’ αρ. πρωτ. 121056/24.07.2019 (α.π. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/235618/1045/05.08.2019) 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/235618/1045/05.08.2019 ανακοίνωσή μας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:
α) την υπ’ αρ. 26/2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και β) το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Λάμπρος Δημητρογιάννης
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος,
Φυσικών Πόρων & Χωροταξίας

i
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Φορέα Έργου:
«ΜΟΛΩΝΗΣ ΑΕ»
Υπ. Επικοιν. κ. Σπυρίδων Μολώνης , τηλ. 2641053082
ioannismol@gmail.com
Μελετητή Έργου
κ. Λάμπρο Καρβελά, τηλ. 2641059338, κιν. 6974439445
lampros_karvelas@yahoo.gr
Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας
ydat@apd-depin.gov.gr
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλ/νίας (για ΠΕΧΩΠ)
daok@aitnia.pde.gov.gr
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αιτωλ/νίας
ddykm@aitnia.pde.gov.gr
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Αιτωλοακαρνανίας
tpy7@aitnia.pde.gov.gr
Φορέας Διαχ/σης Λ/Θ Μεσολογγίου
info@fdlmes.gr
Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Συντονισμού & Επιθ/σης Δασών
dse-dason@apd-depin.gov.gr
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος
efaait@culture.gr
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
ynmtedepni@culture.gr
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/Τμήμα Υποδομής
gdosy_gram@mod.mil.gr
Δήμο Αγρινίου
dimarxos@agrinio.gr
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
ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ 12/11/2019

ΑΠΟ ΤΟ 5

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το
έργο: «Χοιροτροφική μονάδα 300 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους
μέχρι τελικής πάχυνσης σε γήπεδο 35,7 στρ» της εταιρείας με «ΜΟΛΩΝΗΣ
ΑΕ» στη θέση «Πατιλιά», ΤΚ Πλατάνου, ΔΕ Αγρινίου, Δ. Αγρινίου, ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίας)

26/2019

Στην Πάτρα σήμερα Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00, η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών
Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 146/3-102019 (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση (5η) στο Κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (επί της οδού Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής) ύστερα από την υπ’ αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/331928/1427/08.11.2019
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 δέκα (10) και ονομαστικά οι κ.κ.:
Παρόντα Μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Λάμπρος Δημητρογιάννης, Πρόεδρος
Μαρία Μπίλια, Τακτικό Μέλος, Αντιπρόεδρος
Αγγελική Χαλιμούδρα, Τακτικό Μέλος
Γεώργιος Κοντογιάννης, Τακτικό Μέλος
Χρήστος Μπιλίρης, Τακτικό Μέλος
Φωκίων Ζαΐμης, Τακτικό Μέλος
Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα, Τακτικό Μέλος
Δημήτρης Κατσικόπουλος, Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Μωραΐτης, Τακτικό Μέλος
Κωνσταντίνος Κούστας, Τακτικό 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 5 ο θέμα Η.Δ. ο κ. Καρέλας
(φορέας έργου).
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κα. Σωτηρία Μπανιά, κλάδου ΠΕ Διοικ. – Οικ. με Α’
βαθμό, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 328141/4519/06.11.2019 (ΑΔΑ: 6ΟΗΖ7Λ6-ΖΤΩ)
Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
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Κηρύσσοντας στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδριάσεως εισάγει προς συζήτηση και λήψη
απόφασης το
3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
332009/1430/08.11.2019 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

οικ.

ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Χοιροτροφική μονάδα
300 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης σε γήπεδο 35,7 στρ» της εταιρείας με
«ΜΟΛΩΝΗΣ ΑΕ» στη θέση «Πατιλιά», ΤΚ Πλατάνου, ΔΕ Αγρινίου, Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
Σχετ.:
3. H υπ’ αρ. πρωτ. 121056/24.07.2019 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας &
Ιονίου – Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
4. Η υπ’ αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/235618/1045/05.08.2019 ανακοίνωσή μας
5. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/238526/4228/29.10.2019 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/νσης Πε.Χω.Σχ.
της ΠΔΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά σε λειτουργία υφιστάμενης
χοιροτροφικής μονάδας δυναμικότητας 300 χοιρομητέρων και παρασκευαστήριο ζωοτροφών για τις ανάγκες
της μονάδας. Η μονάδα έχει εμβαδόν 4.348,17m2 και έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε οικόπεδο
εκτάσεως 35.748,29 m2 το οποίο βρίσκεται στη θέση «Πατιλιά» στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής
Ενότητας Αγρινίου του Δ. Αγρινίου.
Η εν λόγω ΜΠΕ υποβλήθηκε για την ανανέωση της αριθμ. 2529/4-11-08 ΑΕΠΟ λόγω του ότι αυτή δεν είναι
σε ισχύ.
Σκοπός του έργου είναι η αναπαραγωγή και πάχυνση χοιριδίων και η διάθεση στην αγορά ζώντων.
Η μονάδα είναι υφιστάμενη και δε θα γίνει καμία επέκταση (κτιριακή ή μηχανολογική). Η δραστηριότητα
της επιχείρησης είναι η εξής:
-Εκτροφή χοιρομητέρων και κάπρων με σκοπό την αναπαραγωγή και πάχυνση χοιριδίων για τη διάθεση
στην αγορά ζώντων .
-Παραλαβή καρπών και πρώτων υλών μέσω κοχλιών από τα σιλό και κόψιμο αυτών σε σφυρόμυλο.
-Αποθήκευση πρώτων υλών σε σιλό (καρποί, σόγια, πίτυρα,κτλ.) και δεύτερων υλών (βιταμίνες,
ιχνοστοιχεία, αλάτι , κλπ) σε σάκους.
-Προώθηση αυτών μέσω κοχλιών για ανάμειξη και ομογενοποίηση του φράγματος σε χαρμανιέρα.
-Τάϊσμα των ζώων μέσω του συστήματος ταγίσματος.
Κατά συνέπεια τα υλικά που εισέρχονται στη μονάδα είναι τροφές και πρώτες ύλες τροφών και νερό,
εξέρχονται δε τα απόβλητα των ζώων υγρά και στερεά , αραιωμένα με τα νερά πλυσίματος των χώρων
σταυλισμού των ζώων.
Οι κύριες κτιριακές είναι το κτίριο ξηράς περιόδου (κτίριο εγκυμονούσων χοιρομητέρων) , το κτίριο
τοκετού, το κτίριο απογαλακτισμού και τα κτίρια προπαχύνσεως και παχύνσεως. Επίσης στο κεντρικό
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
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συγκρότημα υπάρχουν χώροι γραφείων, χώροι υγιεινής και αποδυτήρια. Οι λοιποί βοηθητικοί χώροι
περιλαμβάνουν την υφιστάμενη γεώτρηση και τη δεξαμενή επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.
Η οδική πρόσβαση στη μονάδα θα γίνεται στα ανατολικά της με αγροτικό δρόμο από όπου διέρχονται όλα
τα δίκτυα υποδομών με συνέπεια η σύνδεση με αυτά να είναι άμεση.
Η μέση κατανάλωση της υφιστάμενης μονάδας σε πρώτες ύλες (κριθάρι, καλαμπόκι, σόγια , πίτουρα και
πρόσθετα) ανέρχεται σε 2,7 l/ημέρα. Η παραγωγή χοιρινού κρέατος θα ανέρχεται σε 6.000kg/έτος. Η
κατανάλωση νερού για την ύδρευση των χοιρομητέρων, τον καθαρισμό των κελιών και την καθαριότητα
των χώρων ανέρχεται σε 41,3m3/ημέρα.
Τα απόβλητα της υφιστάμενης χοιροτροφικής μονάδας αποτελούνται από στερεά & υγρά ζωικά απόβλητα
και νερά πλυσίματος. Θα καταλήγουν σε βιολογική επεξεργασία σε ανοιχτή χωμάτινη δεξαμενή, ενώ τα
λύματα των εργαζομένων σε απορροφητικό βόθρο. Οι ποσότητες και η διαχείριση των στερεών είναι οι
εξής:


Αστικά απορρίμματα που συλλέγονται σε κάδους του Δ. Αγρινίου ανέρχονται σε 0,2tn/έτος.



Ανακυκλώσιμα (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο) απορρίμματα που συλλέγονται σε κάδους ανακύκλωσης
τους Δ. Αγρινίου ανέρχονται σε 0,35 tn/έτος.



Περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων δίνονται για λίπανση καλλιεργειών ανέρχονται σε
103m3/έτος.



Τα νεκρά ζώα δίνονται για αποτέφρωση και ανέρχονται στα 30 ετησίως.



Η ποσότητα των υγρών αποβλήτων θα ανέρχεται για τη μέγιστη δυναμικότητα, περίπου σε
31,52m3/ημέρα και η διάθεση τους θα γίνεται σε ανοιχτή χωμάτινη αναερόβια δεξαμενή.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Το έργο στο σύνολο του εντάσσεται στην Περιφερειακή Περιοχή ΠΠ2 (των αρδευόμενων εκτάσεων που
αποστραγγίζουν στη λίμνη Λυσιμαχεία) του Εθνικού Πάρκου: «Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα
Μεσολογγίου-Αιτωλικού, Εκβολές Εύηνου, Νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς (GR 2310001, Τύπος SCI) &
Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού, Εκβολές Εύηνου, Νήσοι Εχινάδες». Βρίσκεται
εκτός προστατευόμενων περιοχών, περιοχών Natura 2000, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων καθώς και
οριοθετημένων αρχαιολογικών χώρων.
Η μονάδα έχει λάβει τις εξής αδειοδοτήσεις:


Την υπ΄αρ. 1020/1036/18-01-/06/1990 άδεια ιδρύσεως χοιροστασίου από την Ελληνική Αστυνομία
Δ/νση Ακαρνανίας, Τμήμα Τάξης.



Την υπ΄αριθ. Ο/298/02-02-1999 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χοιροτροφικής μονάδας
δυναμικότητας μέχρι 300 χοιρομητέρων από το Δήμο Αγρινίου.



Την απόφαση έγκρίσης περιβαλλοντικών όρων υπ. Αρ. 698/11-06-1996, χοιροτροφικής μονάδας
δυναμικότητας 300 χοιρομητέρων, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Ν.Α. Αιτ/νίας.



Την με αρ.πρωτ. 2511/24-4-2003 απόφαση έγκρισης Π.Ο. από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ./Π.Δ.Ε.
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Την με αρ.πρωτ.9529/04-11-2008 ανανέωση Ε.Π.Ο. για τη χοιροτροφική μονάδα δυναμικότητας
300 χοιρομητέρων και παρασκευαστηρίου ζωοτροφών για τις ανάγκες της μονάδας συνολικής
ισχύος 175 HP , από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ./Π.Δ.Ε.



Την με αρ.πρωτ. 5344/30-12-2011 της αρ.πρωτ. 9529/4-11-2008 για την επέκταση (κτιριακή από
3480,80τ.μ. σε 4.326,49 τ.μ. και μηχανολογική από 126,60KW σε 197,40KW) υφιστάμενης
χοιροτροφικής μονάδας δυναμικότητας 300 χοιρομητέρων.



Την με αρ.πρωτ. 216/91 οικοδομική άδεια (Αρ.Πρωτ. 1637/29-11-1991)



Τη βεβαίωση περαίωσης υπαγωγής στο Ν.4014/2011 με α/α Δήλωσης: 424382



Την με αρ.πρωτ. 19567/30-12-2008 εγγραφή της εταιρίας ως παρασκευαστή σύνθετων ζωοτροφών
που παράγει αποκλειστικά για τις ανάγκες της κτηνοτροφικής της εκμετάλλευσης , με κωδικό ΕL
0100009, από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Αιτ/νίας.



Την με αρ.πρωτ.2461/22-2-2006 καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού
Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την Επωνυμία ΙΩΑΝ. ΜΟΛΩΝΗΣ & ΥΙΟΙ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ &
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με το διακριτικό τίτλο ΜΟΛΩΝΗΣ Α.Ε.
και αριθμό ΓΕΜΗ 27544612000.



Tην από 10-5-1990 εγκεκριμένη –θεωρημένη μελέτη επεξεργασίας & διάθεσης υγρών αποβλήτων
από την Τ.Υ.Δ.Κ. Αιτ/νιας.

Με βάση τα παραπάνω η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρ. Σχ. της ΠΔΕ έχει τις εξής παρατηρήσεις για το
έργο:
Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην Μ.Π.Ε. του έργου και ειδικότερα τα παρακάτω:
 Η προσωρινή φύλαξη των απορριμμάτων της μονάδας να γίνεται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό.
 Να γίνεται μέριμνα για την ομαλή είσοδο των αποβλήτων στο σύστημα επεξεργασίας της
εγκατάστασης.
 Να γίνεται μέριμνα για την στεγανότητα των αποχετευτικών αγωγών καθώς και να λαμβάνονται
κατάλληλα προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης δυσλειτουργιών του δικτύου αποχέτευση, ώστε να
αποφεύγεται η δημιουργία οχλήσεων στο περιβάλλον.
 Στην πρώτη δεξαμενή το φρεάτιο εισόδου να είναι κλειστό, στεγανό όσον αφορά την έκλυση οσμών,
και εύκολα επισκέψιμο και να περιλαμβάνει σύστημα αερισμού και ανάμιξης των εισερχομένων
αποβλήτων.
 Να ληφθεί μέριμνα ώστε κατά τη διάρκεια των διαδικασιών πλυσίματος των χώρων του
χοιροστασίου να μην γίνεται διασπορά των αποβλήτων εκτός αυτού, αλλά μέσω αγωγών και
καναλιών να οδηγούνται στο σύστημα επεξεργασίας.
 Για τα υγρά απόβλητα ισχύει:
- Η Κ.Υ.Α. 5673/400/5-3-97 (Φ.Ε.Κ. 192/Β΄/1997) επεξεργασία αστικών αποβλήτων.
- Η Κ.Υ.Α. 145116/2-2-2011 (Φ.Ε.Κ. 354/Β΄/8-3-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 191002/2003 (ΦΕΚ 2220/Β΄/9-9-2013)
- Η Κ.Υ.Α. 80568/4225/22-3-91 (ΦΕΚ 64Β/91)
Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια του πίνακα 3
του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 145116/2011.
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Τα υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία θα οδηγούνται προς βιολογική επεξεργασία σε
ανοιχτή χωμάτινη αναερόβια δεξαμενή , ενώ τα λύματα των εργαζομένων σε απορροφητικό βόθρο.
Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους λάδια, καύσιμα
κλπ. και η απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων επί του εδάφους, επί επιφανειακών ή
υπογείων νερών και στο δίκτυο αποχέτευσης καθώς και η καύση τους για θέρμανση. Τυχόν
χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, λιπαντικά έλαια, πετρελαιοειδή, κλπ, που προκύπτουν από τη
λειτουργία, επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, να συλλέγονται και
να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά ,στεγανά, ανθεκτικά σε διάβρωση δοχεία και σε κλειστό
χώρο, με εκτεθειμένο σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ο οποίος πρέπει να είναι αεριζόμενος, να
διατηρείται καθαρός και να ελέγχεται για τυχόν διαρροές και να διατίθενται σε ιδιώτες ή εταιρείες
που διαθέτουν σχετική άδεια συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης ή και επεξεργασίας
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.
Τόσο ο χώρος του χοιροστασίου, όσο και ο περιβάλλων χώρος να διατηρούνται καθαροί και
απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά, άχρηστα αντικείμενα και απορρίμματα.
Τα αστικού τύπου στερεά απορρίμματα της μονάδας, αφού γίνει διαχωρισμός τους σε
ανακυκλώσιμα και μη, να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους, να αποκομίζονται από απορριμματοφόρα
του οικείου Δήμου και να διατίθενται σε εγκεκριμένο Χώρο Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.).
Τα νεκρά ζώα και τα ζωϊκά υποπροϊόντα να δίδονται για αποτέφρωση σύμφωνα με την κοινοτική
οδηγία 1069/2009, όπως ισχύει.
Τα κτηνοτροφικά απόβλητα κατόπιν 6μηνης παραμονής στη δεξαμενή σταθεροποίησης θα
διατίθενται για τη λίπανση καλλιεργειών.
Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους από διαρροές ορυκτελαίων, καυσίμων κλπ. , θα
πρέπει να έχει προβλεφθεί η ύπαρξη και χρήση κατάλληλων προσροφητικών υλικών.
Για το έδαφος πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς η πρόληψη μη ρύπανσης του από υγρά
ανεπεξέργαστα απόβλητα και από στερεά απόβλητα.
Να αναλαμβάνονται απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας
Ο Θόρυβος από την λειτουργία της μονάδας να ελέγχεται με μετρήσεις επί τόπου και στα όρια του
οικοπέδου και να διασφαλίζεται η τήρηση των ανώτερων επιτρεπτών ορίων που καθορίζονται από
τη νομοθεσία.
Να τηρούνται τα όρια για τις εκπομπές αέριων αποβλήτων και ορίων θορύβου.
Να γίνεται παρακολούθηση και καταγραφή των παραμέτρων (των επεξεργασμένων λυμάτων)
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων να υποβάλλονται για
ενημέρωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας και Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας.
Ζωοτροφές
I) Να καταγραφεί στο μητρώο εισροών και εκροών τυχόν χρήση χημικών σκευασμάτων κατά την
παραγωγή των πρώτων υλών ζωοτροφών και να τηρεί αρχείο των ετικετών τους.
II) Εφόσον χρησιμοποιεί μη φαρμακευτικά πρόσθετα ζωοτροφών, να το πράττει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία υπο τις οδηγίες του γεωπόνου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας και να καταγράφει τις χορηγούμενες ποσότητες και τις
ημερομηνίες χρήσης τους στο Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.
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III) Να καταγράφει στο Μ.Ε.Ε. –Η.Ε. την ποσότητα και την προέλευση των ζωοτροφών (στοιχεία
πωλητή, αριθμό έγκρισης/εγγραφής της μονάδας) που χρησιμοποιεί για τη διατροφή των ζώων
της εκμετάλλευσης και τηρεί αρχείο των αντίστοιχων παραστατικών των ετικετών.
IV) Εφόσον χρησιμοποιεί γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές, να τηρεί αρχείο για περίοδο
τουλάχιστον πέντε (5) ετών των πιστοποιητικών, στα οποία αναγράφονται το όνομα του
γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και ο μοναδικός ταυτοποιητής του.
V) Να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των ζωοτροφών, ανάλογα με το είδος του ζώου για το οποίο
προορίζονται και να διαχωρίζονται χωροταξικά οι φαρμακούχες από τις μη φαρμακούχες
ζωοτροφές.
 Τέλος μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας ή μέρους αυτής να αποκατασταθεί ο
χώρος εγκατάστασης της και να επανέρθει στην αρχική χρήση.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

καλούμαστε

να γνωμοδοτήσουμε για την

ανωτέρω

Μελέτη

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», όπως ισχύει
3) την υπ’ αρ. 144/3-10-2019 (ΦΕΚ 3955/Β/29.10.2019) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί
σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4) Την υπ’ αριθ. 146/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ
5) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος
6) 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»
7) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β’/45/15.01.2014)
8) Την υπ’ αρ. πρωτ. 121056/24.07.2019 (α.π. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/235618/1045/05.08.2019) Μ.Π.Ε. του έργου
του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλ & Ιονίου – Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
9) Την υπ’ αρ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/235618/1045/05.08.2019 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής
10) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου
11) Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Χοιροτροφική
μονάδα 300 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης σε γήπεδο 35,7 στρ» της
εταιρείας με «ΜΟΛΩΝΗΣ ΑΕ» στη θέση «Πατιλιά», ΤΚ Πλατάνου, ΔΕ Αγρινίου, Δ. Αγρινίου, ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίας), με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 26/2019
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Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το παρόν
πρακτικό.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
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