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                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΡΤΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Τμήμα Χορήγησης  Αδειών  Ανάπτυξης 
Ενέργειας  και  Φυσικών  Πόρων 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους της παρούσας 
απόφασης  
 Άρτα,  8  Νοεμβρίου 2016 
 
Αρ. Πρωτ. : Δ.Α.1623 
Αρ. Φακ.   : Φ14.660 

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

 
: Αμβρακίας 23 
: 47100 
: Δ. Γούλα 
: 2681363113 
: 2681075505 
: diogenia@peartas.gov.gr 

 

   
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση στην εταιρεία «ΥΙΟΙ Χ.ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ARTOIL», 

Άδειας Εγκατάστασης (Επέκτασης), διάρκειας τριών (3) ετών, για προσθήκη δραστηριότητας 
ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, στην υφιστάμενη ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, που βρίσκεται στη θέση «Γυαλός» στον 
Άγιο Δημήτριο Πέτα του Δήμου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ του Νομού ΑΡΤΑΣ.» 

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ΄08: 52.10.1                            Α.Φ.Μ. : 800418664                                                 ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ 
ΘΕΣΗ : «ΓΥΑΛΟΣ» (επί της Οδού Αγ. Δημήτριος-Βλαχέρνα)  του Δήμου Νικολάου Σκουφά, Νομός ΑΡΤΑΣ 
  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.1958/2012, του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ Η.Π.15393/2332, της ΚΥΑ 
Αριθ.οικ.3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012), Αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012), των 
Νόμων Ν.4014/2012, Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄/17-6-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του 
Ν.3325/05(ΦΕΚ 68/Α/11-3-05), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, των ΚΥΑ με 
αρ.πρωτ.:Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012), Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ.14684/914/Φ.15 
(ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012) και αριθμ. Οικ.12684/92/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3181 Β΄), των ΥΑ Αριθμ. 
Οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012), 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», και του Π.Δ.140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

2. Την με αρ.πρωτ.:Δ.Α.1623/14-10-2016 αίτηση της εταιρείας «ΥΙΟΙ Χ.ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ Ο.Ε.», με 
διακριτικό τίτλο «ARTOIL», με την οποία ζητά την επέκταση της δραστηριότητας ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ που βρίσκεται στη θέση «Γυαλός» στον άγιο Δημήτριο 
Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά του Νομού ΑΡΤΑΣ, με την προσθήκη ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ. 

3. Τη συνημμένη στην με αρ.πρωτ.:Δ.Α.1623/14-10-2016 αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου της εταιρείας «ΥΙΟΙ Χ.ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ Ο.Ε.», περί τήρησης των Πρότυπων 
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, που προβλέπονται από την ΚΥΑ Αριθ.Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275 Β΄/11-
04-2012) για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
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4. Το διάγραμμα κάλυψης που θεωρήθηκε με την παρούσα Απόφασή μας, το τεχνικό υπόμνημα, το με 
αρ.πρωτ.:Δ.Α.1906/08-09-2015 συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, και τα δικαιολογητικά στοιχεία, όπως 
αυτά καθορίστηκαν με το αρ.πρωτ.:Δ.Α.1906/08-09-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, και υποβλήθηκαν 
με την αρ.πρωτ.:Δ.Α.1623/14-10-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή/και σε συνέχεια αυτής. 

5. Το αρ.πρωτ.:Υ.Δ.183/01-10-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Νικολάου Σκουφά, στο 
οποίο αναφέρεται ότι στην εν λόγω περιοχή δεν έχουν ορισθεί χρήσεις γης, και ότι αυτή βρίσκεται στη 
Ζώνη Περιβαλλοντικού Ελέγχου σύμφωνα με την ΚΥΑ11989/2008, ΦΕΚ 123 Δ/21-3-2008 
«Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού 
Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών», για την οποία εκπονείται και βρίσκεται σε 
εξέλιξη (Β2 στάδιο) ΣΧΟΟΑΠ, από το οποίο χαρακτηρίζεται ως ζώνη προστασίας λίμνης-παραλίμνιας 
περιοχής (Π.Λ.) και χερσαίας ζώνης ανάπλασης για παραλίμνια αναψυχή (Π.Ε.Π.3). 

6. Την αριθ. πρωτ.:Δ.Α.1505/Φ14.660/28-09-2016 «Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής 
Μονάδας Χαμηλής Όχλησης» για τη Μονάδα Αποθήκευσης Πετρελαίου Θέρμανσης της εταιρείας «ΥΙΟΙ 
Χ.ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ Ο.Ε.».  

 
Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε  

 1.  Χορηγούμε στην εταιρεία «ΥΙΟΙ Χ.ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ARTOIL», Άδεια 
Εγκατάστασης (Επέκτασης), διάρκειας τριών (3) ετών, για προσθήκη δραστηριότητας ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ στην υφιστάμενη ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, όπως εικονίζεται στο διάγραμμα κάλυψης που θεωρήθηκε με την παρούσα Απόφασή μας, με τα 
πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία: 
α ) Θέση «Γυαλός» (επί της Οδού Αγ. Δημήτριος-Βλαχέρνα), Δήμος Νικολάου Σκουφά, Νομός ΑΡΤΑΣ   
β ) Κ ά τ ο χ ο ς  : «ΥΙΟΙ Χ.ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ Ο.Ε.» (διακριτικός τίτλος «ARTOIL») 
γ )   Είδος  Εγκατάστασης : ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & 
                                          ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 
 
δ ) Ι σ χ ύ ς  μηχανημάτων  Κινητήρια Θερμική Αξία  Μηχ/κού  Εξοπλ. 

       Νόμιμα  λειτουργούσα  
(με την αρ.πρωτ.:Δ.Α.1505/28-09-2016 
Υπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας) 

:  
6,50 KW 

 
- 

 
68.000,00€ 

 Συνολική    : : 6,50 KW - 68.000,00€ 
 
ε)    Δ ε ξ α μ ε ν έ ς  –  Χ ω ρ η τ ι κ ό τ η τ α  :Δύο  (2) υπόγειες δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης 
χωρητικότητας 50m3 έκαστη, εφοδιασμένες με σύστημα ελέγχου εισροών-εκροών  
Σ υ ν ο λ ι κ ή   χ ω ρ η τ ι κ ό τ η τ α   δ ε ξ α μ ε ν ώ ν   σ ε   λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  : 100m3. 
( Σημε ίωση  :  Στη μονάδα υπάρχουν ακόμα : 

  Δύο  (2) υπόγειες δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης, χωρητικότητας 25m3 έκαστη 
  Μία (1) υπόγεια δεξαμενή πετρελαίου θέρμανσης , χωρητικότητας 50m3 
Οι οποίες βρίσκονται εκτός λειτουργίας και είναι σφραγισμένες)  

στ) Συνολικά αποθηκευόμενη ποσότητα υγραερίου : 1.000kgr 
ζ) Συνολικός αριθμός φιαλών υγραερίου προς αποθήκευση : 180 φιάλες, εκ των οποίων 

 120 φιάλες κενές : 40 φιάλες των 25 κιλών 
40 φιάλες των 15 κιλών 
40 φιάλες των 10 κιλών 

 60 φιάλες πλήρεις : 20 φιάλες των 25 κιλών 
20 φιάλες των 15 κιλών 
20 φιάλες των 10 κιλών 
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η) Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή   κ α τ ά τ α ξ η  : Κατηγορία  Β 
θ) Κ α τ η γ ο ρ ί α   ό χ λ η σ η ς : Χαμηλή 
 
2. 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 οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την ΚΥΑ με 
αρ.πρωτ.:Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012) για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, και 
ειδικότερα οι αναφερόμενες στον ΠΙΝΑΚΑ Ι που ακολουθεί, και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον 
συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης. 
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 

52 
Αποθήκευση και 

υποστηρικτικές προς 
τη μεταφορά 

δραστηριότητες 

Α1, Α2, Α3, 
Α4, Α5, Α6, 

Α7, Α8 
Β2, Β4 Γ1 Δ1, Δ2, Δ3, 

Δ5 Ε1, Ε2 Ζ1 Η11 

 
(γ) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα Πυρασφάλειας που προβλέπονται στη ΚΥΑ Αριθ. 
Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ90Β΄/30-1-2006) και την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία για την εν λόγω 
δραστηριότητα. 
(δ) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.  
(ε) Η εκτέλεση των Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς Εσωτερικών 
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 
(στ) Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας ο ενδιαφερόμενος να εφοδιαστεί με άδεια 
οικοδομής από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. 
(ζ) Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων της παρούσας Απόφασης, αφορά μόνον σε θέματα σχετικά με την 
εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών 
διατάξεων. 
(η) Κατά τη διαμόρφωση του χώρου και των θέσεων αποθήκευσης των φιαλών υγραερίου να εφαρμοστούν οι 
διατάξεις της υπ’ αριθ.Δ3/14853/93 (ΦΕΚ 477 Β΄) ΚΥΑ.  
(θ) Πριν τη λήξη της παρούσας άδειας επέκτασης και πριν τεθεί σε λειτουργία ο μηχανολογικός εξοπλισμός 
της επέκτασης, θα πρέπει να υποβάλλετε στην Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 της Αριθμ. 
Οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012) ΥΑ, «Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας 
Χαμηλής Όχλησης» για ολόκληρη την εγκατάσταση, προσκομίζοντας μας τα παρακάτω δικαιολογητικά, όπως 
καθορίστηκαν με το αρ.πρωτ.:Δ.Α.1906/08-09-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας: 

 Υπεύθυνη δήλωση του φορέα στην οποία θα αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας 
τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο. 

 Υπεύθυνη δήλωση αρμοδίου μηχανικού, ότι οι εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς και 
καλής κατασκευής και λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ.Δ3/14853/93 (ΦΕΚ 477 Β΄) 
ΚΥΑ. 

 Πιστοποιητικό πυροπροστασίας.  
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 Παράβολο ύψους 60 €, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. Β.i της Κ.Υ.Α. Αριθμ. Οικ.14684/914/Φ.15/ 2012 
(ΦΕΚ 3533 Β΄). 

3. Να ανανεώνονται εγκαίρως και να βρίσκονται πάντα σε ισχύ οι διάφορες εγκρίσεις που εμπεριέχονται ως 
όροι στην παρούσα άδεια. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας άδειας έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή 
κυρώσεων, σύμφωνα με τον Ν.3982/2011 και την Αριθμ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012) Υπουργική 
Απόφαση. 
4. 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. 
5.    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. 
6. Η άδεια αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Περιφερειάρχη Ηπείρου, χωρίς 
αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, 
εκτός του ανωτέρω στο όνομα του οποίου εκδόθηκε. 
7.    Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες 
διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 
8.  Η παρούσα άδεια, καθώς και κάθε άλλη σχετική με τη μονάδα άδεια ή έγκριση, θα πρέπει να βρίσκεται στο 
χώρο της εν λόγω μονάδας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 
9. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον 
του/της Γενικού/ής Γραμματέως 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). 
 
 
 
 
Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκε παράβολο : Ο    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΤΑΣ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΨΑΘΑΣ 

Τράπεζα Πειραιώς 117/1622§ΑΑΑ 
0000250/17-10-2016 ΕΥΡΩ 200,00 
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 Η γνωστοποίηση 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) Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Νικολάου Σκουφά,  47200 ΠΕΤΑ 
   (με θεωρημένα διάγραμμα κάλυψης  & τεχνικό υπόμνημα) 

(3) Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Άρτας,              47100 ΑΡΤΑ 
(4) Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ν. ΑΡΤΑΣ,                                   47100 ΑΡΤΑ 
(5) Περιφέρεια Ηπείρου 

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

(6) «ΥΙΟΙ Χ.ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ Ο.Ε.» 
(με θεωρημένο διάγραμμα κάλυψης  & τεχνικό υπόμνημα)         

(7) Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Άρτας,                                       47100 ΑΡΤΑ 
(8) Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, Ζάρρα & Αρισταγόρα,             47100 ΑΡΤΑ 
(9) Δ.Ε.Η. ΑΡΤΑΣ,                                                                           47100  ΑΡΤΑ 

(10) Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ,                                                                         47100  ΑΡΤΑ 
(11) Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας 
Δ/νση Εποπτείας της Διαχείρισης Πετρελαιοειδών 
Μεσογείων 119,                                                                10192 ΑΘΗΝΑ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 

Συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της υπ’ αρ.πρωτ.:Δ.Α.1623/Φ14.660/08-11-2016 Απόφασης 
 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 κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην 

Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα 
που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται 
τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο 
φορέας μπορεί να το προμηθευτεί  είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), ΚΥΑ 24944/1159/2006 
(791/Β) και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Α8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου. 
Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων Β2 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 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. 

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων 
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 ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 
354/Β/2011) όπως ισχύει. 

Ε2-1 Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία. 
Στερεά Απόβλητα  Ζ1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε 

τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς 
Ειδικές Δεσμεύσεις Η11 Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας 

ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε 
να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που 
συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά 
διαδικασία.  
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