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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, 
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 

 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους της παρούσας 
απόφασης  
Το εφεδρικό Η/Ζ δεν περιλαμβάνεται 
στην παρούσα άδεια   
 
 
Άρτα,  9  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
 
Αρ. Πρωτ.: Δ.Α. 1136 
Αρ. Φακ.   : Φ14.656 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
Fax 
e-mail 

: Αμβρακίας 23 
: 47100 
: Μ. Γρύλλια  
: 2681363114 
: 2681075505 
: m.grillia@peartas.gov.gr  

 
 
 

   
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση στην εταιρεία ‘ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ ΑΕ’ με δ.τ. «ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ» έγκρισης 

εγκατάστασης για επέκταση (κτηριακή και μηχανολογική) Μονάδας εμφιάλωσης φυσικού 
μεταλλικού νερού, στη θέση «Κουτσοχέρι» Τ.Κ. Θεοδωριάνων  του Δήμου Κ. Τζουμέρκων της 
ΠΕ ΑΡΤΑΣ, διάρκειας πέντε (5) ετών». 

 
 
Κωδικoί NACE  :   11.07.10 
Α.Φ.Μ. :  999130925      Δ.Ο.Υ.: ΑΡΤΑΣ 
ΘΕΣΗ : «Κουτσοχέρι» Τ.Κ. Θεοδωριάνων  του Δήμου Κ. Τζουμέρκων 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Ο   Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ  
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η Σ   Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Σ   Α Ρ Τ Α Σ  

Έχοντας   υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 
207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το από 24-11-53 και 02-08-58 Β.Δ. και τα Π.Δ.902/75 και 274/97, του Π.Δ. 44/1987, του Π.Δ. 1180/1981, 
της ΥΑ Αριθμ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/2012 (ΦΕΚ 2471 Β΄), της ΚΥΑ Αριθ.οικ.3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-
2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των Νόμων Ν.4014/2012, Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄/17-6-2011), 
του Ν.3325/05(ΦΕΚ 68/Α/11-3-05) και του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α΄) όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν, της Αριθμ.οικ. 32790/392/Φ.15/2017 (ΦΕΚ 1061 Β΄) Υ.Α., των Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ.14684/914/Φ.15 
(ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012), και ΥΑ Αριθμ. Οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, της ΥΑ Αριθμ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012), του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α΄/2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
I» και του Π.Δ.140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Την Αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15 (ΦΕΚ 3833 Β΄/2020) Υ.Α. «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ.1 του 
άρθρου 1 του Ν. 4014/21.9.2011(ΦΕΚ 209/Α΄)των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που 
προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/2012 (1048 Β΄) ΚΥΑ, όπως ισχύει, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄). 

3. Την αριθ.Φ.15/4187/266/12 (ΦΕΚ 1275 Β΄) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων 
(ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας στην Άδεια Εγκατάστασης-Λειτουργίας για τις δραστηριότητες που 
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εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/2011 και κατατάσσονται στην Β κατηγορία του Άρθρου 1 του 
Ν.4014/2011», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Το αριθμ. πρωτ. Οικ. 46287/650/Φ15.1/30/4/2018 έγγραφο «Παροχή οδηγιών για την έγκριση 
εγκατάστασης» (ΑΔΑ: Ω2ΧΝ465ΧΙ8-ΩΒ7)  

5. Το διάταγμα που περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 49Δ΄/12-2-2009 ‘Χαρακτηρισμός της περιοχής των ορεινών 
όγκων Τζουμέρκων’.  

6. Την ΥΑ Αριθμ. οικ.145116/2011  (ΦΕΚ Β΄ 354/08.03.2011)« Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (άρθρο 
9 παρ. 4) 

7. Την με αρ.πρωτ. : ΔΑ 1136/29-11-2021 αίτηση του κ. Αποστόλη Παναγιώτου , ως νόμιμου εκπροσώπου της 
«‘ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ ΑΕ’, για χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης για επέκταση (κτηριακή και 
μηχανολογική) Μονάδας εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού, διάρκειας πέντε (5) ετών, συνοδευόμενη 
με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, καθώς και την μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής εμπλουτισμού 
υπόγειων υδροφόρων με διήθηση δια μέσου στρώματος εδάφους.         

8. Το με αρ.πρωτ. : Δ.Α. 998/20-10-2021 συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, και τα δικαιολογητικά στοιχεία, 
όπως αυτά καθορίστηκαν με το αρ.πρωτ.: Δ.Α. 998/22-10-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, και 
υποβλήθηκαν με την αρ.πρωτ. : Δ.Α. 1136/29-11-2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή/και σε 
συνέχεια αυτής. 

9. Η  αριθμ. πρωτ. 1609/2-11-2021 απάντηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού πάρκου Τζουμέρκων, προς την 
εταιρεία  ‘ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ ΑΕ’.   

10. Την αριθμ. πρωτ. 1752/19-11-2021 (ΑΔΑ : 6Ε6Ε46Μ978-ΤΡΤ) θετική γνωμοδότηση του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού πάρκου Τζουμέρκων επί της Ειδικής οικολογική αξιολόγησης, όπως αυτή διαβιβάστηκε 
με το αριθμ. πρωτ. οικ.188390/3445/24-11-2021, από το Τμ. Περ/ντος και Υδρ/μιας της ΠΕ Άρτας.   

11. Η αριθμ. πρωτ. 178677/3313/24-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Περ. Ηπείρου που αφορά «Έκδοση 
πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000…για το έργο 
‘Μηχανολογική και κτηριακή επέκταση μονάδας εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού στη θέση 
«Κουτσοχέρι» Τ.Κ. Θεοδωριάνων  του Δήμου Κ. Τζουμέρκων της ΠΕ ΑΡΤΑΣ.  

12. Το αριθμ. πρωτ. 1054/2-8-2021 έγγραφο του Δήμου Αρταίων περί καθορισμού χρήσεων γης.  

13. Η από 29-11-2021 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.  
 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε  

 

1. Χορηγούμε στην εταιρεία ‘ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ ΑΕ’ με δ.τ. «ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ» έγκριση 

εγκατάστασης για επέκταση (κτηριακή και μηχανολογική) Μονάδας εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού 

νερού, στη θέση «Κουτσοχέρι» Τ.Κ. Θεοδωριάνων  του Δήμου Κ. Τζουμέρκων της ΠΕ ΑΡΤΑΣ, διάρκειας 

πέντε (5) ετών, με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία: 

 

α ) Θέση: «Κουτσοχέρι» Τ.Κ. Θεοδωριάνων»  Δήμος Κ. Τζουμέρκων 

β ) Κ ά τ ο χ ο ς  : ‘ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ ΑΕ’ με δ.τ. «ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ» 

γ)   Είδος  Εγκατάστασης : Μονάδα εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού 

δ)    Κωδικoί NACE  :  11.07.10  

στ) Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή   κ α τ η γ ο ρ ί α   δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  : Β 

ζ) Κ α τ η γ ο ρ ί α   ό χ λ η σ η ς : Χαμηλή  
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2. Η διάρκεια ισχύος της έγκρισης εγκατάστασης είναι πέντε (5) χρόνια, και μπορεί να παραταθεί μέχρι τη 
συμπλήρωση μια δεκαετίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 και 6Α του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Η έγκριση χορηγείται για το ανώτατο όριο της κατηγορίας όχλησης, στην οποία εμπίπτει η δραστηριότητα. Για 
τυχόν μεταβολές της δραστηριότητας κατά την διάρκεια ισχύος της έγκρισης, δεν απαιτείται ενέργεια του φορέα, 
εφόσον οι μεταβολές αυτές δεν επιφέρουν μετάπτωση της δραστηριότητας σε διαφορετικό βαθμό όχλησης, από 
αυτόν που αναγράφεται στην έγκριση εγκατάστασης. 

4. Η θεώρηση σχεδιαγραμμάτων για έκδοση οικοδομικής άδειας ή για γνωμοδότηση για παρέκκλιση, εφόσον 
απαιτείται από την πολεοδομική νομοθεσία, γίνεται ανεξάρτητα από τη διαδικασία χορήγησης της έγκρισης 
εγκατάστασης, με αυτοτελές έγγραφο, ύστερα από σχετική αίτηση του φορέα της δραστηριότητας.   

5. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους : 

(α) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την 
υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται 
επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λπ.). 

(β) Να τηρούνται τόσο κατά το στάδιο κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία της μονάδας οι 
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την Αριθ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 
1275/Β/11-04-2012) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, και ειδικότερα 
οι αναφερόμενες στον ΠΙΝΑΚΑ Ι που ακολουθεί, και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο 
ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, καθώς και του πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους όπως 
αυτοί καθορίστηκαν από το παραπάνω 11 σχετ. 

Οι Π.Π.Δ. αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η 
εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά κάθε δραστηριότητα. Σε κάθε 
περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΣΤΑΚΟΔ 
2008 

Δραστηριότητα 
Γενικές 

Δεσμεύσεις 

Κανόνες 
υγιεινής και 
ασφάλειας 

Θόρυβος 
Αέρια 

Απόβλητα 
Υγρά 

απόβλητα 
Στερεά 

απόβλητα 
Ειδικές 

Δεσμεύσεις 

11 Ποτοποιία  

Α1, Α2, 
Α3, Α4, 
Α5, Α6, 
Α7, Α8 

Β1, Β2, Β4 Γ1 
Δ1, Δ2, Δ3,  

Δ4, Δ6 
Ε1-2, 
Ε2-4 

Ζ1, Ζ3 
 

Η1,Η7 

 

(γ) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας. 

(δ) Η εκτέλεση των Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς Εσωτερικών 
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 

(ε) Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας ο ενδιαφερόμενος να εφοδιαστεί με άδεια 
οικοδομής από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. 

(στ) Η παρούσα έγκριση εγκατάστασης χορηγείται με τον απαράβατο όρο, ότι η συγκεκριμένη κτιριακή 
εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Τυχόν 
κατά οποιονδήποτε τρόπο αλλαγή της χρήσης της, συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες Πολεοδομικές διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας άδειας.  

 

6. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και για να είναι δυνατή η νόμιμη έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας, 
ο φορέας της δραστηριότητας πρέπει να προβεί, στην ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μέσω 
της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της γνωστοποίησης 
είναι ο φορέας της δραστηριότητας να έχει λάβει τα απαραίτητα επιμέρους δικαιολογητικά ή/και εγκρίσεις, όπως 
αυτά καθορίστηκαν με το αρ.πρωτ.: ΔΑ 998/22-10-2021σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας, και αναφέρονται 
παρακάτω : 
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 Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, με 
περιεχόμενο: 

  Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες        
πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου. 

 Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, 
διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών κ.λ.π.). 

 Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων 
με την ένδειξη της ισχύος τους υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο κατά νόμο υπεύθυνο μηχανικό.  

 Άδεια δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των 
τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των σχετικών 
βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων. 

 Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας από τον 
κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό.  

 Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της μονάδας, βάσει των 
άρθρων 5 και 9 της Υπουργικής Απόφασης 10735/651/2012 (Β’ 2656).  

 Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση. 

 Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας σύμφωνα με το άρθρο 20 
του ν. 4442/2016 και  σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει. 

 Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας, σύμφωνα με το  Παράρτημα Ι της Αριθμ.ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/89003/ 
443/ 2018 (ΦΕΚ 5674 Β΄) Υπουργικής Απόφασης για το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, 22 kVA.  

 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου-εξόδου από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού 
έμπροσθεν της μονάδας Υπηρεσία, συνοδευόμενη και από Υπεύθυνη Δήλωση αρμοδίου κατά νόμο 
μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος-έξοδος εκτελέστηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 
σχέδια. 

 Παράβολο ύψους 990 €, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. Β, εδάφια i & v της Κ.Υ.Α. Αριθμ. 
Οικ.14684/914/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3533 Β΄). 

7. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας, ο φορέας οφείλει να τηρεί στο χώρο της εγκατάστασης 
φάκελο με το αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης, την έγκριση εγκατάστασης (με τις συνημμένες σε αυτή 
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις) και τα παραπάνω αναφερόμενα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά/εγκρίσεις επικαιροποιημένα, τα οποία θέτει στη διάθεση της Αδειοδοτούσας Αρχής και των 
άλλων αρμοδίων αρχών, στις οποίες θα κοινοποιηθεί η γνωστοποίηση λειτουργίας από την Υπηρεσία μας, κατά 
τη διενέργεια των κατά το νόμο ελέγχων.  

8. Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας ή παροχής 
αναληθών στοιχείων ή παράλειψης δήλωσης μεταβολής, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 15 του 
Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α΄), όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 8 της Αριθ.483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β΄) 
Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας, κατά παράβαση των όρων της βιομηχανικής Νομοθεσίας, 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    

10. Για την απαιτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-50, 24-11-53 και 02-08-58 Β.Δ. 
καθώς και των 902/75 και 274/97 Π.Δ. υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως 
πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη 
σχετική, προσόντα. 

11. Η παρούσα έγκριση θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο της μονάδας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο 
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.  

12. Η έγκριση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο το νομικό πρόσωπο στο οποίο εκδόθηκε και για 
οποιαδήποτε αλλαγή (που αφορά την επωνυμία ή τον φορέα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας) απαιτείται 
τροποποίηση αυτής, βάση του άρθρου 23 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄).  

13.    Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από 
άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 
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14. Η Υπηρεσία μας έχει το δικαίωμα επιβολής τροποποιήσεων και περιορισμών στην ανωτέρω 
εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως 
άνω διατάξεων. 

15. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, 
ενώ η άσκηση της παραπάνω ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων 
βοηθημάτων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), όπως αντικαταστάθηκαν.  

 
Παράβολα : 
Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκε παράβολο : 
την 18-11-2021 ύψους  3.300€ (21BID4005EXK5UQ4) 

 
 

 
 

Ο    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΤΑΣ 

 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΨΑΘΑΣ 
 
 
Η κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης, θα γίνει με ξεχωριστό έγγραφο, σε εφαρμογή της 
αριθ.πρωτ.:14625/27.06.2012 (ΑΔΑ:Β4ΛΝΧ-Θ1Δ) εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στους ακόλουθους φορείς, για ενέργειες όπου απαιτούνται : 
 
(1) Υπουργείο Οικονομικών 

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος 
Διεύθυνση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα 
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας 
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Θ. 80847 

(2) Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ν. ΑΡΤΑΣ           47100 ΑΡΤΑ 
(3) Περιφέρεια Ηπείρου,  

Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών 
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Πλατεία Πύρρου 1, Διοικητήριο                    45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

(4) «ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ ΑΕ’ με δ.τ. «ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ» 

(5) 
(6) 
(7)  

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Άρτας,           47100 ΑΡΤΑ 
Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας  ΠΕ Άρτας  
Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Αρταίων   

(8) Αστυνομικό Τμήμα  Άρτας                                                         47100 ΑΡΤΑ 
(9) Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.  Δ/νση περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου,    47100  ΑΡΤΑ 

(10) Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ,                                                                         47100  ΑΡΤΑ 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 

 
 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, Ζάρρα & Αρισταγόρα,        47100 ΑΡΤΑ 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων   
Δ/νση Υδάτων Ηπείρου, 5ο χλμ. Ιωαννίνων – Κοζάνης ΤΚ 45445, Ιωάννινα.   
Επιστημονικό  & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα   
ΕΦΕΤ, ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ, Λεωφ. 8ης Μεραρχίας  & Θ. Σοφούλη,  
Ισογ. 2, κτήριο Δ.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  II: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 
 
(συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ’ αρ.πρωτ.: Δ.Α.1136/Φ14.656/9-12-2021 
Απόφασης έγκρισης εγκατάστασης, σε συνδυασμό με Την αριθμ. 178677/3313/24-11-2021 Απόφαση 
Περιφερειάρχη, που αφορά την έκδοση πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων ) 
 
Α/Α Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 

 
Γενικές Δεσμεύσεις 
Α1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να 

έχει τις απαραίτητες άδειες. 
Α2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των 

αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση 
δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ. 

Α3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την 
αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί 
και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά). 

Α4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις 
εγκεκριμένες μελέτες. 

Α5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν 
υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης. 

Α6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους 
Α7 Ο φορέας υποχρεούται μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους να υποβάλει ηλεκτρονικά, Ετήσια Έκθεση 

Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον 
προηγούμενο χρόνο, αφού προηγηθεί η εγγραφή  του στο ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) βάση της 
ΚΥΑ με αριθμ. Οικ. 43942/4026/ΦΕΚ 2992Β΄/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.)  

Α8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου. 
 

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων 
Β1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα. 
B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά 

την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 
Β4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 

 
 

Θόρυβος 
Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 

Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dBΑ. 
  
  
Αέρια Απόβλητα 
Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις 

προδιαγραφές που καθορίζονται από την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα. 

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε 
συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 
2654/Β/2011). 

Δ3 
 
Δ4 

Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να 
μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον. 
Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογενητριών, 
ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% - βάσει της με Α.Π. 
284/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην 
ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης. 

Δ6 
 

Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών 
 

 
Υγρά Απόβλητα 
E1-2 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής 

δεξαμενής – απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 
(ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει. 

Ε2-4 Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση για την 
τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011), Παράρτημα I, 
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πίνακας 1 , και την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /Β'/14.3.1997) όπως τροποποιήθηκαν και  ισχύουν, καθώς 
και βάση της μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής εμπλουτισμού υπόγειων υδροφόρων με διήθηση διά μέσου 
στρώματος εδάφους, η οποία κατατέθηκε από τον φορέα υλοποίησης του έργου στην Υπηρεσία μας.    

 
Στερεά Απόβλητα  
Ζ1 
 
 

Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά 
διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.  

Ζ3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η1  
 
 
Η7 
 
 
 

Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 
179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για 
κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα: 

 Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να 
παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη 
εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών 
είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να 
συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις 
συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.  

 Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των 
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών 
οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) 
και ΠΔ 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν. 

 Τα Απόβλητα Λιπαντικών  Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του 
εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών 
αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι 
ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ  791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να 
παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους 
να γίνεται  σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει. 

 Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 
81/Α). 

 Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει. 

 
 
Ειδικές Δεσμεύσεις 
 
Τήρηση των διατάξεων της Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 ‘Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 
επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών’ (ΦΕΚ 2161 Β΄/2017).  
 
Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. 
Ειδικότερα: 

 Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) 

όπως ισχύουν.  

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, συνολικά ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε 

κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
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