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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Πάτρα, 14-1-2014

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδοµών

℡

Αριθ. Πρωτ. :11619/109

: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα
: Θ. Παναγοπούλου
: 2613 613.528
: 2613.613.529
: periv.ypod@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Π.∆.Ε.Ι.
∆/νση ΠΕΧΩΣΧ ∆υτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση Γνωµοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο :
«Τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) του υφιστάµενου έργου :
καθετοποιηµένη µονάδα που περιλαµβάνει : σφαγείο χοιρινών – βοδινών –
αιγοπροβάτων µε τµήµα κοπής και τυποποίησης κρέατος και παραγωγής
κρεατοσκευασµάτων δυναµικότητας 19,7 ΤΖΒ/ηµέρα, µονάδα αδρανοποίησης
υποπροϊόντων σφαγής δυναµικότητας 9.000 kg/ηµέρα και αποτέφρωσης
δυναµικότητας 640 kg/ηµέρα και κτηνοτροφική µονάδα δυναµικότητας 480 µόσχων
πάχυνσης (Ι.Ζ.=240), σε γήπεδο εµβαδού 148.820 τ.µ. στη θέση Μπάστα –
Καλογεροστάνη Λεχαινών Ν. Ηλείας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΗΛΕΙΑΚΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε.», δια της απεξάρτησης από τη µονάδα rendering και
τροποποίησης της υδροδότησης µε αδειοδοτηµένη γεώτρηση.
ΣΧΕΤ.: 1)το υπ’ αρ. 2722/76580/22-7-2013 έγγραφό σας.
2)το υπ’ αρ. 207895/1573/31-7-2013 έγγραφό µας.
Σας διαβιβάζουµε την υπ’ αρ. 5/13-1-2014 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος &
Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτ. Ελλάδας, µε την οποία Γνωµοδοτεί Θετικά επί
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : «Τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων
(Π.Ο.) του υφιστάµενου έργου : καθετοποιηµένη µονάδα που περιλαµβάνει : σφαγείο χοιρινών –
βοδινών – αιγοπροβάτων µε τµήµα κοπής και τυποποίησης κρέατος και παραγωγής
κρεατοσκευασµάτων δυναµικότητας 19,7 ΤΖΒ/ηµέρα, µονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων
σφαγής δυναµικότητας 9.000 kg/ηµέρα και αποτέφρωσης δυναµικότητας 640 kg/ηµέρα και
κτηνοτροφική µονάδα δυναµικότητας 480 µόσχων πάχυνσης (Ι.Ζ.=240), σε γήπεδο εµβαδού
148.820 τ.µ. στη θέση Μπάστα – Καλογεροστάνη Λεχαινών Ν. Ηλείας, ιδιοκτησίας της εταιρείας
«ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε.», δια της απεξάρτησης από τη µονάδα rendering και
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τροποποίησης της υδροδότησης µε αδειοδοτηµένη γεώτρηση, και παρακαλούµε για τις δικές σας
ενέργειες.
∆εν διετυπώθησαν γνώµες ή προτάσεις φορέων ή πολιτών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Υφαντής
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος
&Υποδοµών
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται µέσω Α∆Α)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

∆/νση Υδάτων ∆υτ. Ελλάδας
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 35, Πάτρα
∆/νση Κτηνιατρικής Π.∆.Ε.
Ζαΐµη 21, Πάτρα
∆/σνη ΠΕΧΩΣΧ/Π∆Ε
Αρέθα & Παπαδιαµάντη, Πάτρα
Τµήµα Περιβ/ντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Ηλείας
Πύργος, 27100
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας
Πύργος, 27100
∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας
27100, Πύργος
∆ήµο Ανδραβίδας - Κυλλήνης
27053, Λεχαινά
κ. Ευάγγελο ∆ηµόπουλο
Γ. Ολυµπίου 45, 26224, Πάτρα
ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε.
Αγ. Θεόδωροι Λεχαινών Ηλείας, 27053

Ακολουθεί η υπ’ αρ. 5/2014 Απόφαση
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Στην Πάτρα, σήµερα την 13η Ιανουαρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. στην Πάτρα
(Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 - 2ος όροφος - Αίθουσα Συνεδριάσεων), συνεδρίασε η Επιτροπή
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας όπως
συγκροτήθηκε µε τις υπ. αριθ. 135/2011 και 43/2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου,
ύστερα από την υπ’ αριθµ. 3632/57/7-1-2014 νόµιµη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην
συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος &
Υποδοµών
2. Αχιλλεόπουλος Πέτρος, Αντιπρόεδρος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Αθανασόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Γαρουφαλής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Μπουχάγιερ Αριστείδης, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Παπακωνσταντίνου Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Πετρόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
8. Πυλαρινός Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
9. Σταθακόπουλος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος
10. Τσόγκας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Τακτικό Μέλος

και η αναπληρωµατική γραµµατέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού

Συµβουλίου

∆υτικής

Ελλάδας,

Θεοδώρα

Παναγοπούλου,

υπάλληλος

της

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε µε την αριθµ. πρωτ. οικ. 134186/1854/22-8-2011
απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέµα ηµερήσιας διάταξης
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ΘΕΜΑ 4
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : «Τροποποίηση
Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) του υφιστάµενου έργου : καθετοποιηµένη µονάδα που
περιλαµβάνει : σφαγείο χοιρινών – βοδινών – αιγοπροβάτων µε τµήµα κοπής και
τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων δυναµικότητας 19,7 ΤΖΒ/ηµέρα,
µονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής δυναµικότητας 9.000 kg/ηµέρα και
αποτέφρωσης δυναµικότητας 640 kg/ηµέρα και κτηνοτροφική µονάδα δυναµικότητας 480
µόσχων πάχυνσης (Ι.Ζ.=240), σε γήπεδο εµβαδού 148.820 τ.µ. στη θέση Μπάστα –
Καλογεροστάνη Λεχαινών Ν. Ηλείας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε.», δια της απεξάρτησης από τη µονάδα rendering και τροποποίησης της
υδροδότησης µε αδειοδοτηµένη γεώτρηση.
σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 6743/79/9-1-2014 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της
Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :
«H µελέτη αφορά την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων υφιστάµενης µονάδας που
αποτελείται από τις εξής δραστηριότητες:

•

Σφαγείο χοιρινών – βοδινών – αιγοπροβάτων δυναµικότητας 19,7 ΤΖΒ/ηµέρα

•

Μονάδα εκτροφής 480 µοσχαριών (240 ισοδύναµα)

•

Τυποποιητήριο κρέατος 19,7 τον/ηµέρα (υπό ίδρυση)

•

Μονάδα αποτέφρωσης δυναµικότητας 640 kg/ηµέρα

•

Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων συνολικής επιφάνειας 2.000 τ.µ.

•

Μονάδα επεξεργασίας ζωϊκών υποπροϊόντων (rendering)

Η προτεινόµενη τροποποίηση αφορά:
Την αφαίρεση από το σύνολο των δραστηριοτήτων της µονάδας επεξεργασίας ζωϊκών
υποπροϊόντων (rendering), η οποία θα µισθωθεί σε άλλη εταιρεία (FARGECO)
Την υδροδότηση της µονάδας µε επιπλέον αδειοδοτηµένη γεώτρηση προκειµένου να καλυφθούν
οι ανάγκες όταν υπάρχει διακοπή του δηµοτικού δικτύου καθώς επίσης και για ανάγκες
πυρόσβεσης
∆ιευκρίνιση της δυναµικότητας του κλιβάνου, η οποία είναι 42,5 kg/ώρα
∆ιοχέτευση της στάχτης του κλιβάνου στον ΧΥΤΑ Φλόκα
Αλλαγή του ωραρίου της εξόδου των επεξεργασµένων από το Βιολογικό Καθαρισµό, το οποίο
διαµορφώνεται σε 07:30-09:30.
Ενσωµάτωση της επαναχρησιµοποίησης υδάτων στην ΜΠΕ, βάσει της νέας νοµοθεσίας.
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Η µονάδα είναι υφιστάµενη, λειτουργεί σε γήπεδο εµβαδού 148.820 τ.µ στη θέση Μπάστα –
Καλογεροστάνη, Τ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, ∆.Ε. Λεχαινών, ∆ήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης Π.Ε. Ηλείας
και είναι ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ηλειακά Βιοµηχανικά Σφαγεία Ο.Ε.».

Βρίσκεται εκτός οικισµού, γειτνιάζει µε αγροτικές καλλιέργειες, ενώ στη γύρω περιοχή δεν υπάρχουν
άλλες βιοτεχνικές – βιοµηχανικές µονάδες. Στη νότια πλευρά του οικοπέδου διέρχεται το ρέµα
παροδικής ροής «Βρουτόρεµα».

Για τη µονάδα του θέµατος έχουν εκδοθεί οι κάτωθι άδειες:
1. Άδεια λειτουργίας από τη ∆/νση Βιοµηχανίας Ν.Α. Ηλείας µε αρ. πρωτ. Φ14.2/2109/6-6-2005
2. Ανανέωση ΑΕΠΟ µε αρ. πρωτ. 5326/13-05-2009 από την Π.∆.Ε.
3. Τροποποίηση ΑΕΠΟ µε αρ. πρωτ. 3688/57645/18-2-2010 από την Π.∆.Ε.
4. Χορήγηση άδειας χρήσης νερού µε αρ. πρωτ. 94348/2981/20-11-2012 από την Α.∆.Π.∆.Ε.Ι.

Από τις δραστηριότητες της µονάδας προκύπτουν τα εξής απόβλητα:
υγρά απόβλητα από τα πλυσίµατα εξοπλισµού και δαπέδων
αέρια απόβλητα από τους λέβητες
τέφρα από τον κλίβανο αποτέφρωσης
οικιακού τύπου απορρίµµατα
ίλυς από το βιολογικό καθαρισµό

Σύµφωνα µε την περιγραφή στην τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων η διαχείριση των
ανωτέρω αποβλήτων γίνεται µε τους εξής τρόπους:
Τα υγρά απόβλητα οδηγούνται στη µονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, όπου µετά την
επεξεργασία τους γίνεται υπεδάφια διάθεση αυτών
∆ιεξάγονται µετρήσεις καπναερίων στους καυστήρες και γίνονται οι αντίστοιχες ρυθµίσεις
Η διάθεση της τέφρας γίνεται στον ΧΥΤΑ Φλόκα σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 191/6-6-13
βεβαίωση του προέδρου του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης
∆ιαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας Π.∆.Ε.
Η παραλαβή των απορριµµάτων οικιακού τύπου γίνεται από το ∆ήµο
Η ίλυς από το βιολογικό καθαρισµό διατίθεται για λίπασµα σε ιδιόκτητους αγρούς µετά από
σταθεροποίηση και ξήρανση.
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Με βάση τα παραπάνω και µε την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση
έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:

1. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι στη νότια πλευρά του οικοπέδου των
υφιστάµενων εγκαταστάσεων υπάρχει ρέµα.

2. Η επεξεργασία και διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων της µονάδας να γίνεται σύµφωνα
µε την υποβληθείσα Μ.Π.Ε. έτσι ώστε ν’ αποφευχθεί ρύπανση του περιβάλλοντος

3. Να γίνει περιµετρική δενδροφύτευση προς αποφυγήν οπτικής όχλησης και δυσάρεστων οσµών.
4. Η διάθεση των επεξεργασµένων υγρών και στερεών αποβλήτων σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις να
γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες της ορθής γεωργικής πρακτικής.

5. Να γίνεται επαρκής αερισµός των κτιρίων στέγασης.
6. Η διάθεση των λοιπών απορριµµάτων αστικού τύπου να γίνεται σε κάδους του ∆ήµου
Ανδραβίδας – Κυλλήνης.
Εισηγούµαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας,
έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (Π.∆. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α΄/27-12-2010).
3. Τις υπ. αριθµ 135/2011 και 43/2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, περί εκλογής
των µελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής
Ελλάδας
4. Το υπ’ αρ. 2722/76580/22-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕΧΩΣΧ ∆υτικής Ελλάδας
5.Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδοµών
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος
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ΑΔΑ: ΒΙΨΠ7Λ6-ΓΗΦ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Απόφαση 5/2014
Γνωµοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : «Τροποποίηση
Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) του υφιστάµενου έργου : καθετοποιηµένη µονάδα που περιλαµβάνει
: σφαγείο χοιρινών – βοδινών – αιγοπροβάτων µε τµήµα κοπής και τυποποίησης κρέατος και
παραγωγής κρεατοσκευασµάτων δυναµικότητας 19,7 ΤΖΒ/ηµέρα, µονάδα αδρανοποίησης
υποπροϊόντων σφαγής δυναµικότητας 9.000 kg/ηµέρα και αποτέφρωσης δυναµικότητας 640
kg/ηµέρα και κτηνοτροφική µονάδα δυναµικότητας 480 µόσχων πάχυνσης (Ι.Ζ.=240), σε γήπεδο
εµβαδού 148.820 τ.µ. στη θέση Μπάστα – Καλογεροστάνη Λεχαινών Ν. Ηλείας, ιδιοκτησίας της
εταιρείας «ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε.», δια της απεξάρτησης από τη µονάδα
rendering και τροποποίησης της υδροδότησης µε αδειοδοτηµένη γεώτρηση, µε βάση τους όρους
και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Υφαντής Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αχιλλεόπουλος Πέτρος
Αθανασόπουλος Γεώργιος
Γαρουφαλής Νικόλαος
Μπουχάγιερ Αριστείδης
Παπακωνσταντίνου Κων/νος
Πετρόπουλος Αθανάσιος
Πυλαρινός Νικόλαος
Σταθακόπουλος Ευστάθιος
Τσόγκας Γεώργιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Θεοδώρα Παναγοπούλου
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