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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32
& Αμερικής, 26441, Πάτρα
e-mail: periv.energy@pde.gov.gr
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. Γ. Ξυράφα - Τηλ. 2610461369
εσωτ.128
gxyrafas@apd-depin.gov.gr
Κοιν.:

Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων
(Για ενημέρωση μέσω ΑΔΑ)

Θέμα:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο : «Μονάδα
επεξεργασίας και τυποποίησης γάλακτος δυναμικότητας 50 τόνων γάλακτος την ημέρα σε
γήπεδο εμβαδού 20.137,41τ.μ. ιδιοκτησίας – ΑΜΦΙΓΑΛ Α.Ε.» στη θέση «Φαλαγγιές», Δ.Δ.
Κεχρινιάς, Δήμος Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (ΠΕΤ 1905104129)

Σχετ.:

1. H υπ’ αρ. πρωτ. 220336/18-10-2019 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/333458/1434/11-11-2019 ανακοίνωσή μας
3. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/334645/6095/13-12-2019 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/νσης
Πε.Χω.Σχ. της ΠΔΕ

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:
α) την υπ’ αρ. 32/2019 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.

Φορέα Έργου:
«ΑΜΦΙΓΑΛ ΑΕ»,
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Τουμπή Γεώργιο τηλ. 26420 71510
info@amfigal.com.gr

2.

Μελετητή Έργου:
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Σταύρου Πέτρο, τηλ. 26510 24730
ptstavrou@yahoo.gr

3.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος
efaait@culture.gr

4.

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
ynmtedepni@culture.gr

5.

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/Τμήμα Υποδομής
Στρατόπεδο Παπάγου, Μεσογείων 227-231, ΤΚ 15561, Χολαργός
mmponatsos@mod.mil.gr

6.

ΠΔΕ - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νίας (για ΠΕΧΩΠ)
daok@aitnia.pde.gov.gr

7.

Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. – Δασαρχείο Αμφιλοχίας
dasamf@4776.syzefxis.gov.gr

8.

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού
foreas_amvrakikou@yahoo.gr

9.

Δήμο Αμφιλοχίας
dimamfil@otenet.gr

10. Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.

dpxs@pde.gov.gr

ii
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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 7

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το
έργο : «Μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης γάλακτος δυναμικότητας
50 τόνων γάλακτος την ημέρα σε γήπεδο εμβαδού 20.137,41τ.μ.
ιδιοκτησίας – ΑΜΦΙΓΑΛ Α.Ε.» στη θέση «Φαλαγγιές», Δ.Δ. Κεχρινιάς,
Δήμος Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (ΠΕΤ 1905104129)

32/2019

Στην Πάτρα σήμερα Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00, η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών
Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 146/3-10-2019
(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/377816/13/13.12.2019 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 εννέα (09) και ονομαστικά οι κ.κ.:
Παρόντα Μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Λάμπρος Δημητρογιάννης, Πρόεδρος
Μαρία Μπίλια, Τακτικό Μέλος, Αντιπρόεδρος
Αγγελική Χαλιμούδρα, Τακτικό Μέλος
Γεώργιος Κοντογιάννης, Τακτικό Μέλος
Αθανάσιος Μαυρομμάτης, Αναπληρωματικό Μέλος
Παναγιώτης Μπράμος, Αναπληρωματικό Μέλος
Εμμανουήλ Αγιομυριαννάκη, Αναπληρωματικό 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 1ο θέμα ο κ. Κων/νος Παναγιωτόπουλος (φορέας
έργου), για το 2ο θέμα η κα Καλλιόπη Γκιούσα και ο κ. Αργύριος Σιορίκης (φορέας έργου) και για το 5 ο
θέμα ο Αντιδήμαρχος Δήμου Πατρέων κ. Χρήστος Κορδάς.
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.
Κηρύσσοντας στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδριάσεως εισάγει προς συζήτηση και λήψη
απόφασης το
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1ο
θέμα
της
ημερήσιας
διάταξης,
σύμφωνα
με
την
υπ’
αριθμ.
πρωτ.
ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/377878/16/13.12.2019 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

οικ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η διαβιβασθείσα μελέτη αποτελεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μονάδα
Επεξεργασίας Γάλακτος προς Παραγωγή Γαλακτοκομικών Προϊόντων, δυναμικότητας 50t/ημέρα». Η
μονάδα είναι ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΑΜΦΙΓΑΛ Α.Ε.” και έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στη θέση
«Φαλαγγιάς», Τ.Κ. Κεχρινιάς, Δήμου Αμφιλοχίας της Π.Ε. Αιτ/νίας. Η προς έγκριση Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάχθηκε λόγω λήξης ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων αλλά και λόγω τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, με την προσθήκη νέων παραγόμενων
προϊόντων, χωρίς αλλαγή δυναμικότητας στην ποσότητα του εισερχόμενου γάλακτος ήτοι τους 50t/ημέρα.
Το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού. Πρόκειται για υφιστάμενη μονάδα, στην
οποία δεν έχει επέλθει ουδεμία αλλαγή που να συνιστά κτιριακή επέκταση, μεταβολή στην περιβαλλοντική
κατάταξη, μεταβολή στην δυναμικότητα του εισερχόμενου γάλακτος, αλλά και στην κατηγορία της όχλησης
(χαμηλή).
Η Μονάδα είναι εγκατεστημένη σε υψόμετρο 130 m περίπου και καταλαμβάνει συνολικά 4.166,55 τ.μ, σε
γήπεδο συνολικής έκτασης 20.137,41 τ.μ. Η πρόσβαση στο γεωτεμάχιο γίνεται μέσω της επαρχιακής οδού
Σαρδηνίων - Κεχρινιάς.
Τα παραγόμενα προϊόντα της επιχείρησης θα είναι :
 Φέτα ΠΟΠ (υφιστάμενη κατάσταση)
 σκληρά τυριά όπως κεφαλογραβιέρα, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, πεκορίνο κα (υφιστάμενη κατάσταση),
 κρεμώδη αλειφώδη προϊόντα όπως ερίκι και τσαλαφούτι (υφιστάμενη κατάσταση)
 μαλακά τυριά από επεξεργασία ορού τυρογάλακτος, όπως μυζήθρα, γκίζα, ανθότυρο κτλ (υφιστάμενη
κατάσταση)
 παραδοσιακή γιαούρτι (μελλοντικός σχεδιασμός)
Πέραν του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, προβλέπεται η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού
για το τμήμα παραγωγής παραδοσιακής γιαούρτης, ενώ προβλέπεται και η εγκατάσταση ενός
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (π.χ. διακοπή ηλεκτροδότησης).
Η συνολική ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού (υφιστάμενου και νέου), που σχετίζεται με την
παραγωγική διαδικασία, ανέρχεται στα 761,38KW. Η ισχύς του δευτερεύοντος εξοπλισμού (φωτισμός,
κλιματισμός, βιολογικός καθαρισμός κλπ) ανέρχεται στα 123,00 KW.
Επίσης, τα μέτρα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την
παραγωγική διαδικασία της δραστηριότητας είναι:
• Χρήση Συστήματος CIP για τον καθαρισμό των χώρων παραγωγής.
• Λειτουργία μονάδας βιολογικού καθαρισμού των παραγόμενων υγρών αποβλήτων, και διοχέτευση της
εκροής αυτού στην ΕΕΛ της Αμφιλοχίας
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• Παράδοση παραγόμενου Ορού Τυρογάλακτος ή Απόγαλου σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις παραγωγής
πρωτεϊνών ή βιοαερίου
Συγκεκριμένα, τα παραγόμενα υγρά απόβλητα από τις πλύσεις διοχετεύονται σε εγκατάσταση βιολογικού
καθαρισμού δευτεροβάθμιας επεξεργασίας με σύστημα MBR, εντός των ορίων του γηπέδου της μονάδας. Η
επεξεργασμένη εκροή διοχετεύεται μέσω αποχετευτικού δικτύου στις εγκαταστάσεις της μονάδας
βιολογικού καθαρισμού της Αμφιλοχίας. Στις εγκαταστάσεις της Αμφιλοχίας παραδίδεται με βυτιοφόρα
οχήματα και η παραγόμενη ιλύς, από τον βιολογικό καθαρισμό και τον σηπτικό βόθρο του προσωπικού.
Τέλος, ο παραγόμενος ορός τυρογάλακτος επεξεργάζεται προς παραγωγή μαλακών τυριών (ανθότυρο,
μυζήθρα κλπ). Το υπολειπόμενο απόγαλο παραδίδεται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προς παραγωγή
βιοαερίου. Στην περίπτωση που δεν παραχθούν μαλακά τυριά από τον ορό τυρογάλακτος, στη μονάδα
υπάρχει η δυνατότητα συμπύκνωσης του ορού τυρογάλακτος σε λόγο 3:1 μέσω αντίστροφης όσμωσης,
προσωρινής αποθήκευσης, και παράδοσης αυτού σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις παραγωγής πρωτεϊνών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Σημειώνουμε ότι η μελέτη συνοδεύεται από τις παρακάτω εγκρίσεις – γνωμοδοτήσεις :
 Την αριθμ. 420/6298/28-01-2010 Απόφαση Έγκρισης Περ/κών όρων του έργου «Μονάδα επεξεργασίας
και τυποποίησης γάλακτος δυναμικότητας 50 τόνων γάλακτος την ημέρα σε γήπεδο εμβαδού 20.137,41
τ.μ. ιδιοκτησίας «ΑΜΦΙΓΑΛ Α.Ε.», στη θέση «Φαλαγγιές» στο Δ.Δ. Κεχρινιάς, Δήμου Αμφιλοχίας
Νομού Αιτ/νίας» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2086/92312/01-08-2014 Απόφαση.
 Την αριθμ. 165945/662/01-07-2019 Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας γάλακτος της
εταιρείας ΑΜΦΙΓΑΛ ΑΕ.
 Την αριθμ. 6/2011 Οικοδομική άδεια ανέγερσης μονάδας επεξεργασίας & τυποποίησης γάλακτος.
 Την αριθμ. 2877/28-03-2019 Βεβαίωση αποδοχής λυμάτων από την ΕΕΛ Αμφιλοχίας.
 Την από 01-07-2018 Πρόταση συνεργασίας μεταξύ της ΑΜΦΙΓΑΛ ΑΕ και της εταιρείας
ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ για παραλαβή του παραγόμενου τυρόγαλου ή/και απόγαλου
των τυροκομήσεων.
 Την αριθμ. 7888/16-06-2017 Χορήγηση πλήρους έγκρισης της Δ/νσης Ελέγχων Επιχειρήσεων του
ΕΦΕΤ για την εγκατάσταση παραγωγής προϊόντων με βάση το γάλα της ΑΜΦΙΓΑΛ ΑΕ.
 Το από 11-08-2017 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 για το πεδίο εφαρμογής παραγωγή,
συσκευασία και διανομή τυριού φέτας, κατσικίσιου τυριού, λευκού τυριού άλμης, σκληρών και
ημίσκληρων τυριών και αλειφομένου τυριού.
 Το αριθμ. ΠΟΓ/3157-38915.16/03-03-2017 Πιστοποιητικό Agrocert του Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του
ΚΑΝ(ΕΕ) 1151/2012 και της ΚΥΑ 261611/2007 και στης σχετικής Υ.Α. Εθνικής Αναγνώρισης σε ότι
αφορά στην παραγωγή και συσκευασία με σκοπό την εμπορία προϊόντος.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη λειτουργίας όλες οι απαιτούμενες
συναρμοδίων υπηρεσιών.

γνωμοδοτήσεις των

2.

Η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί ημερήσια δελτία εισκόμμσης γάλακτος για τυροκόμηση και
παραγωγή τυριών και τυρογάλατος.

3.

Το γάλα καθώς και τα παραγόμενα προϊόντα της επιχείρησης που κρίνονται ακατάλληλα προς
ανθρώπινη κατανάλωση και τα οποία εμπίπτουν στον Κανονισμό 1069/2009/ΕΚ να διαχειρίζονται
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σε αυτόν.

4.

Έλεγχος ορθής λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού της μονάδας ώστε τα χαρακτηριστικά της
επεξεργασμένης εκροής να βρίσκονται εντός των ορίων αποδοχής από την ΕΕΛ Αμφιλοχίας όπως
αυτά αναφέρονται στο Κεφ. 6.5.3. της Μ.Π.Ε.

5.

Να διενεργούνται εργαστηριακές αναλύσεις, τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, για τον έλεγχο της
ποιότητας των υγρών αποβλήτων και τα αποτελέσματα να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο
θεωρημένο από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία.

6.

Να τηρείται μητρώο µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 12, παρ. 1.β της
ΚΥΑ 50910/2727/2003 και να τηρούνται παραστατικά διάθεσης όλων των αποβλήτων που
παράγονται στη μονάδα και διατίθενται σε τρίτους.

7.

Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση του τυρογάλακτος ή του ορού λακτόζης σε όλους
τους υδάτινους αποδέκτες συμπεριλαμβανομένης της παρακείμενης τάφρου ή επιφανειακά στο
έδαφος.

8.

Τα σύστημα καύσης υγραερίου για την παραγωγή ατμού να παρακολουθείται και συντηρείται
σύμφωνα με τη ΚΥΑ11294/ΦΕΚ264Β/1993

9.

Σε περίπτωση ρύπανσης των οδών πρόσβασης στην περιοχή του έργου από οχήματα που εξέρχονται
του χώρου της μονάδας του θέματος, θα πρέπει να καθαρίζονται άμεσα ευθύνη του φορέα του έργου –
δραστηριότητας.

10.

Το Η/Ζ να βρίσκεται σε ηχομονωμένο εμπορευματοκιβώτιο όπου όταν δονείται κατά την λειτουργία
του, να είναι οριζοντιωμένο και να στηρίζεται σε ελαστικά παρεμβύσματα για την ελαχιστοποίηση
των δονήσεων και κατ’επέκταση του παραγόμενου θορύβου.

11.

Η μονάδα να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο σύστημα πυροπροστασίας, εγκεκριμένο από την
αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

12.

Ο περιβάλλων χώρος να διατηρείται καθαρός και καλαίσθητος.

13.

Να οριστεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για την ανωτέρω Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων.
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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) H υπ’ αρ. πρωτ. 220336/18-10-2019 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας &
Ιονίου – Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
9) Η υπ’ αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/333458/1434/11-11-2019 ανακοίνωσή μας
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 : «Μονάδα
επεξεργασίας και τυποποίησης γάλακτος δυναμικότητας 50 τόνων γάλακτος την ημέρα σε γήπεδο
εμβαδού 20.137,41τ.μ. ιδιοκτησίας – ΑΜΦΙΓΑΛ Α.Ε.» στη θέση «Φαλαγγιές», Δ.Δ. Κεχρινιάς, Δήμος
Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (ΠΕΤ 1905104129)
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 32/2019
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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