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ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΟΥΖΟ ΑΡΤΙΝΟ», φερόµενης 

ιδιοκτησίας του κου Παλαιοδήµου Σπυρίδωνα, στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» στην ΤΚ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ της ∆Ε 

ΑΡΤΑΙΩΝ του ∆ήµου ΑΡΤΑΙΩΝ Νοµού Άρτας. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», ΦΕΚ Α 87/7.10.2010. 

2. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα Υπ' Αριθµ. 140 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 
233Α/27.12.2010). 

3. Την Αριθ. οικ. 407/38/11 (ΦΕΚ 130 Β/9-2-2011) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου: Ορισµός 
Αρµοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου. 

4. Την απόφαση αριθ. 38335/3071/11 (ΦΕΚ 1471 Β/17-6-2011) : Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων 
Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας. 

5. Το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/25-04-
2002 (ΦΕΚ 91Α΄).  

6. Την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β΄) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κλπ.», όπως αυτή ισχύει, σύµφωνα µε την οποία το έργο κατατάσσεται 
στην 9η οµάδα – Β κατηγορία και 4η υποκατηγορία Έργων και ∆ραστηριοτήτων (παρ. 159.1, παραγωγή 
αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών µε συνολική δυναµικότητα παραγόµενου προϊόντος < 2tn/ηµέρα). 

7. Την ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332 Β΄/20-3-03) «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.) 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3010/2002.  

8. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/03 «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη 
διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων και δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 3 του Ν. 3010/2002» (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003). 

9. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ-68/Α/11-3-05) «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών, βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

10. Την αριθµ. πρωτ. οικ. 12739/274/8-3-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου σύµφωνα µε την 
οποία η έγκριση περιβ. Όρων για µονάδες όπως αυτή του θέµατος γίνεται από τα Τµήµατα 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας των Περιφ. Ενοτήτων. 
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11. Η µε αριθµ. ΤΠΥ 20597/1084/7-4-2011 αίτηση του κ. Παλαιοδήµου Σπυρίδωνα µε την οποία 
υποβλήθηκε στην Υπηρεσία µας η περιβαλλοντική έκθεση του έργου του θέµατος. 

12. Το αριθµ. πρωτ. οικ. 53247/3488/2-8-2011 έγγραφο µας µε το οποίο ζητήθηκαν γνωµοδοτήσεις από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες (Εφορείες Αρχαιοτήτων, ∆/νση ∆ασών και Φορέας Υγροτόπων Αµβρακικού). 

13. Το αριθµ. πρωτ. 4389/10-8-2011 έγγραφο της ΛΓ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων 
Πρέβεζας – Άρτας µε θετική  γνωµοδότηση για το έργο του θέµατος. 

14. Το αριθµ. πρωτ. 2744/5-8-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων 
Ηπείρου µε θετική γνωµοδότηση για το έργο του θέµατος. 

15. Το γεγονός ότι ο Φορέας Υγροτόπων Αµβρακικού και η ∆/νση ∆ασών δεν απάντησαν εντός 15 ηµερών, 
θεωρείται ως θετική απάντηση τους, σύµφωνα µε το άρθρο 11 (παρ. 2,3 και 4) της ΚΥΑ Η.Π. 
11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332 Β΄/20-3-03). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

    Εγκρίνουµε σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 τους παρακάτω 

περιβαλλοντικούς όρους που αφορούν την : «ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΟΥΖΟ ΑΡΤΙΝΟ», φερόµενης ιδιοκτησίας του 

κου Παλαιοδήµου Σπυρίδωνα, στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» στην ΤΚ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ της ∆Ε ΑΡΤΑΙΩΝ του 

∆ήµου ΑΡΤΑΙΩΝ Νοµού Άρτας   

 

α) Είδος και µέγεθος δραστηριότητας 

Η µονάδα θα είναι εγκατεστηµένη σε γήπεδο συνολικού εµβαδού 6.672,2 m2. Η επιχείρηση θα παράγει 

ούζο, τσίπουρο , λικέρ και αλκοολούχο ποτό (κονιάκ), θα έχει συνολική ισχύ µηχανολογικού εξοπλισµού 

5,67KW και η παραγωγή των αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών θα είναι < 2tn/d. 

Οι πρώτες ύλες που θα χρησιµοποιούνται θα είναι αλκοόλη (οινόπονευµα), απόσταγµα και αρωµατικές 

ύλες. 

 Η παραγωγική διαδικασία περιλαµβάνει (σύµφωνα µε τη συνηµµένη Περιβαλλοντική Έκθεση): Ανάµιξη 

των πρώτων υλών, παραµονή του µίγµατος σε δεξαµενή και χρήση γεµιστικού µηχανήµατος για την 

εµφιάλωση του προιόντος. Οι φιάλες που χρησιµοποιούνται είναι γυάλινες και χωρητικότητας: 0,7L, 1L και 

2L. Τέλος µε την χρήση ετικετέζας τοποθετούνται οι ετικέτες στις φιάλες. 

Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για 

την προστασία του περιβάλλοντος και της ∆ηµόσιας υγείας ορίζεται ο κ. Παλαιοδήµος Σπυρίδωνας. 

β) Ειδικές οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 

Αέρια Απόβλητα : 

� Για τα αέρια απόβλητα να τηρούνται τα όρια εκποµπής που αναφέρονται στο Άρθρο 2 του Π.∆. 

1180 (ΦΕΚ 293 Α/81) : 

o -Όριο εκποµπής αιωρούµενων σωµατιδίων : 100 mg/m3 

o -Όριο εκποµπής καπνού: Βαθµός 1 της κλίµακας Ringelmann 

� Για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης νερού/κτιρίων τα αναφερόµενα στην Υ.Α. 10135/93 (ΦΕΚ 369/Β). 
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� Για τις εγκαταστάσεις βιοµηχανικών εστιών καύσης τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 

264 Β/ 15-4-93): 

o -∆είκτης αιθάλης ≤ 1 κλίµακας Bacharach 

o -CO2 ≤ 10%  κ.ό. ή Ο2 ≥ 7,5%  κ.ό. 

 

Υγρά απόβλητα: 

Για την επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων της µονάδας (απόβλητα προσωπικού) θα 

χρησιµοποιηθεί σύστηµα σηπτικού – απορροφητικού βόθρου, όπως αυτό θα εγκριθεί στο στάδιο της 

οικοδοµικής άδειας. Απόβλητα δεν παράγονται από την παραγωγική διαδικασία παρά µόνο από το πλύσιµο 

των χώρων. 

γ) Μέγιστες επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις 

Ατµόσφαιρα: όπως καθορίζονται στην Π.Υ.Σ. 34/30-5-02 (ΦΕΚ 125/Α) και στην Οδηγία 99/30/Ε.Ε 

δ) Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις 

Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου, που εκπέµπεται στο περιβάλλον από την εγκατάσταση 

καθορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.∆. 1180 (ΦΕΚ 293Α/81). Στην συγκεκριµένη περίπτωση το 

όριο θορύβου καθορίζεται σε 55 dB(A) µετρούµενο στα όρια του γηπέδου της εγκατάστασης. 

ε) Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του 

περιβάλλοντος που επιβάλλεται να τηρηθούν ή να κατασκευασθούν 

1. Να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα πρακτικά µέτρα για τον περιορισµό της ρύπανσης (σκόνη, θόρυβος, 

απορρίµµατα) κατά τη λειτουργία της µονάδας και κυρίως κατά τη φάση των διαφόρων εργασιών 

(οικοδοµικών, τσιµεντοστρώσεων, εγκατάστασης µηχανηµάτων, δενδροφυτεύσεων κ.λ.π.) και να γίνει 

πλήρης αποκατάσταση των χώρων µετά την ολοκλήρωση των έργων. 

2. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασµένους χώρους, λαδιών, 

ελαστικών, πλαστικών και οποιωνδήποτε άλλων υλικών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ρύπανση 

στο περιβάλλον. Επίσης θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα πυροπροστασίας για την αποφυγή 

πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες περιοχές 

3. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιµα κ.λπ. 

Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών ορυκτελαίων επί του εδάφους. Τα χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια, 

λιπαντικά έλαια, πετρελαιοειδή κλπ, που προκύπτουν από την επισκευή-συντήρηση των διαφόρων 

µηχανηµάτων, να συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και να διατίθενται σε ιδιώτες ή εταιρείες που διαθέτουν 

σχετική άδεια συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης ή και επεξεργασίας χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 82/2004 «Αντικατάσταση της 98012/2001/96 ΚΥΑ 

‘’ Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων (ΦΕΚ 40 
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Β/96)’’. Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών 

Ελαίων». (ΦΕΚ 64/2-3-2004). 

4. Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή διαρροών τόσο κατά τη διακίνηση όσο και 

κατά την αποθήκευση των πρώτων υλών και των προϊόντων. 

5. Οι πρώτες και βοηθητικές ύλες που είναι σε υγρή µορφή (π.χ. αλκοόλες) να µεταφέρονται µε κατάλληλα 

οχήµατα, ώστε κατά τη διαδροµή τους να αποφεύγονται οι διαρροές. Να αποθηκεύονται, όπως και τα 

προϊόντα πριν την εµφιάλωση, σε κλειστές, ανοξείδωτες και στεγανές δεξαµενές, οι οποίες να 

βρίσκονται σε ιδιαίτερο χώρο και να διαθέτουν όλα τα προβλεπόµενα συστήµατα ασφαλείας, επαρκή 

χωρητικότητα και τα κατάλληλα κατασκευαστικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά, ώστε να είναι 

απόλυτα ασφαλείς και να αποφεύγονται διαρροές ή υπερχειλίσεις. Η προσαγωγή στη γραµµή 

παραγωγής να γίνεται µέσω ανεξάρτητων δικτύων-σωληνώσεων. 

6. Να ληφθεί µέριµνα ώστε κατά τη διάρκεια των διαδικασιών πλυσίµατος των δαπέδων να µην γίνεται 

διασπορά στερεών ή υγρών αποβλήτων εκτός του χώρου του εργοστασίου, αλλά µέσω αγωγών και 

καναλιών να οδηγούνται στο σύστηµα διαχείρισης που περιγράφεται στη συνηµµένη περιβαλλοντική 

έκθεση. 

7. Η διαχείριση- διάθεση των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία, κάθε 

είδους σκουπίδια και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, µηχανήµατα, που δεν µπορούν να 

επαναχρησιµοποιηθούν-ανακυκλωθούν, θα γίνεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και 

Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» 

(ΦΕΚ 1909/22-12-2003) και την ΚΥΑ µε αρ. Η.Π. 29407/3508/2002 «Μέτρα και Όροι για την 

υγειονοµική ταφή των αποβλήτων» (ΦΕΚ 1572/16-12-2002). 

8. Επίσης τα υπόλοιπα παντός είδους στερεά απορρίµµατα, άχρηστα υλικά, κ.λπ. (αστικά απορρίµµατα) να 

συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται για υγειονοµική ταφή στο ΧΥΤΑ Βλαχέρνας. Να µη 

γίνεται ουδεµία απόρριψη στερεών αποβλήτων ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. 

9. Τα υπολείµµατα των διαφόρων συσκευασιών ή υλικά που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν-

ανακυκλωθούν (γυάλινες φιάλες και βαρέλια-δοχεία, κατεστραµµένα ή µη, πλαστικές ταινίες, σακούλες 

κλπ) να συλλέγονται ξεχωριστά και να διατίθενται για ανακύκλωση.  

10. Για τα στερεά απόβλητα συσκευασίας η διαχείριση θα είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του Ν. 

2939/01(ΦΕΚ 179Α) και θα ακολουθεί τους όρους του Συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης των 

δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας. 

11. Όλα τα µηχανήµατα στα οποία δηµιουργούνται δονήσεις και κραδασµοί να εδράζονται σε ειδική 

αντικραδασµική βάση. 

12. Σε περίπτωση που εγκατασταθούν µετασχηµατιστές, πυκνωτές-συσκευές διόρθωσης συνφ, αυτοί θα 

περιέχουν διηλεκτρικό χωρίς PCB’S κ.λ.π. 
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13. Οι διάδροµοι κίνησης των οχηµάτων µεταφοράς εντός του χώρου της εγκατάστασης και όλη η 

ακάλυπτη επιφάνεια να είναι τσιµεντοστρωµένα ή ασφαλτοστρωµένα και να καταβρέχονται, ιδίως κατά 

τους καλοκαιρινούς µήνες, για την αποφυγή έκλυσης σκόνης. 

14. Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του εργοστασίου οχηµάτων και η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων 

χωρίς το πιστοποιητικό θορύβου τύπου ΕΟΚ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α 69001/1921/88 

(ΦΕΚ 751/Β/88). Να επιβληθεί το χαµηλό όριο ταχύτητας για την κίνηση των οχηµάτων από, προς και 

εντός της µονάδας.  

15. Να γίνεται ο κατάλληλος προγραµµατισµός για αποφυγή µεταφορών σε ώρες αιχµής, για τη µείωση του 

κυκλοφοριακού φόρτου. Επίσης η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει επαρκή διαθέσιµο χώρο στάθµευσης-

ελιγµού οχηµάτων, έτσι ώστε αυτά να µην κινούνται-παραµένουν σε παρακείµενες οδούς 

16. Να διατηρείται καθαρός ο χώρος του εργοστασίου καθώς και ο αύλειος χώρος, απαλλαγµένοι από 

άχρηστα αντικείµενα και απορρίµµατα και να µη γίνονται παραγωγικές διαδικασίες εκτός του 

στεγασµένου χώρου. 

17. Να υπάρχει δενδροφύτευση περιµετρικά του γηπέδου, και στα ελεύθερα σηµεία εντός του γηπέδου της 

εγκατάστασης (όπου είναι λειτουργικά εφικτό), µε κατάλληλα είδη δένδρων, για την αισθητική 

αναβάθµιση του τοπίου και τη δηµιουργία πράσινης ζώνης αποµόνωσης από τις όµορες ιδιοκτησίες 

(περιορισµό της ηχητικής και «οπτικής ρύπανσης», των οσµών και της διαχεόµενης σκόνης). Να 

εξασφαλίζεται η άρδευση και η λίπανση των δενδρυλλίων. 

στ) Περιβάλλον περιοχής - ευαίσθητα στοιχεία του - ειδικά προστατευόµενες ζώνες 

Το περιβάλλον της περιοχής όπου θα εγκατασταθεί η µονάδα δεν παρουσιάζει ευαίσθητα στοιχεία και 

βρίσκεται στη ζώνη Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αµβρακικού. Από άποψη 

χρήσεων γης δεν υπάρχουν περιοριστικές ή απαγορευτικές ρυθµίσεις λειτουργίας της βιοµηχανίας  

ζ) Μέτρα και έργα αναγκαία για την διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων 

Τα τεχνικά και επανορθωτικά µέτρα που προτείνονται στην παράγραφο (ε) της παρούσας να 

κατασκευασθούν ή να ληφθούν, κρίνονται επαρκή για την προστασία και διατήρηση των στοιχείων 

(φυσικών και ανθρωπογενών) της περιοχής επέµβασης.  

η) Χρονικό διάστηµα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων 

Η παρούσα Απόφαση ισχύει µέχρι 5-9-2016, µε την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην εγκριθείσα µελέτη και οι πρόσθετοι Περιβαλλοντικοί Όροι που τίθενται µε την παρούσα 

Απόφαση. Πριν τη λήξη της προθεσµίας αυτής, η επιχείρηση οφείλει να επανέλθει µε νεότερη αίτησή της 

προς το Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας ΠΕ Άρτας, προκειµένου να γίνει ανανέωση και να 

εξετασθεί αν απαιτείται αναθεώρηση των Περιβαλλοντικών Όρων της παρούσας. 

θ) Προϋποθέσεις για την αναθεώρηση των Περιβαλλοντικών Όρων 
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� Η παρούσα Απόφαση καθώς και ο φάκελος της Μελέτης θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται 

στα γραφεία της βιοµηχανίας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδιο σύµφωνα µε την κείµενη 

Νοµοθεσία. 

� Από τυχόν κτιριακή και µηχανολογική επέκταση της µονάδας δεν επέρχονται ουσιαστικές 

διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον (παρά µόνο από την αύξηση δυναµικότητας 

ή από αλλαγή ή προσθήκη δραστηριότητας) και κατά συνέπεια δεν αποτελούν στοιχεία της 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της επιχείρησης. Η έγκριση/αδειοδότηση µελλοντικών κτιριακών 

και µηχανολογικών επεκτάσεων που δεν συνοδεύονται από αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας 

ούτε από αλλαγή ή προσθήκη δραστηριότητας, αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα της οικείας 

Πολεοδοµικής Υπηρεσίας και της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 

αντίστοιχα, σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα Απόφαση 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή τροποποίηση της υπάρχουσας, µε την υποβολή σχετικού 

φακέλου στην Υπηρεσία µας. 

� Άρση ισχύος της παρούσας Απόφασης είναι δυνατό να γίνει εάν κατά τη λειτουργία του έργου 

προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται νέα 

Απόφαση ή επιβάλλονται πρόσθετοι Περιβαλλοντικοί Όροι. 

� Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή ή την 

λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Με το ίδιο σκεπτικό 

δύναται να τεθούν νέοι Περιβαλλοντικοί Όροι, εάν τούτο χρειασθεί, δεδοµένης της εξέλιξης στον 

τοµέα των περιβαλλοντικών ερευνών (π.χ. αλλαγή ορίων). 

� Η µη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος, συνεπάγεται πέραν των κυρώσεων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του 

Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), την επιβολή στους υπευθύνους 

των προβλεποµένων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων. 

ι) ∆ηµοσίευση – Ένδικη προστασία κοινού 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο στο οποίο κοινοποιείται η Απόφαση αυτή παρακαλείται για την τήρηση της 

διαδικασίας δηµοσιοποίησης της παρούσης που προβλέπεται από τις ΚΥΑ των (7) και (8) σχετικών. Η 

ανακοίνωση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου για την παρούσα απόφαση έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε το παράρτηµα Α του άρθρου 8 της ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/29-9-03 

(ΦΕΚ 1391 Β΄) και το άρθρο 282 του Νόµου Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», (ΦΕΚ Α 87/7.10.2010) να δηµοσιευτεί στο τοπικό 

τύπο µε έξοδα τα οποία βαρύνουν τον κ. Παλαιοδήµο Σπυρίδωνα (άρθρο 5 της ΚΥΑ ΗΠ.37111/2021/29-9-

03). 

Για τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης του Περιφερειακού Συµβουλίου, παρακαλείται ο κ. Παλαιοδήµος 

Σπυρίδωνας να επικοινωνήσει µε το Περιφερειακό Συµβούλιο για να κανονίσει τις λεπτοµέρειες 

δηµοσίευσης (Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ.: 2651 0 87203). 
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Ο Προϊστάμενος Ο Εισηγητής 

 

 

 

 

Ημερ.: Ημερ.: 

 

Η παρούσα Απόφαση αφορά αποκλειστικά και µόνο στα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και 

δεν εξετάζει, ούτε υποκαθιστά άλλες εγκρίσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση και λειτουργία της 

µονάδας. 

Κατά της παρούσας Απόφασης µπορούν να ασκηθούν τα µέσα ένδικης προστασίας που προβλέπονται στο 

άρθρο 3 της ΚΥΑ 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2-3-2007). 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
Φάκελος Περιβαλλοντικής Έκθεσης µε Σχέδια: Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα, κάτοψη, διάγραµµα κάλυψης. 

Μ.Ε.Π. 

Ε.∆.                                                                                                Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

       

1. Χρον. Αρχείο 

2. Φάκ. Φ1.9/81 

3. Γ. Παππάς                      

                                           ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 

 

1. Παλαιοδήµος Σπυρίδωνας, Κωστακιοί Άρτας. 
 (Με µια σειρά από τα συνηµµένα)  
 

2. ∆ήµος ΑΡΤΑΙΩΝ 
 
3. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, Τµήµα χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, 

Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αµβρακίας 23 , 471 00 Άρτα.  
 

4. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου, Τµήµα 
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού, Μαρ. Κοτοπούλη 62 (3ος όροφος), 45445 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
(Με απόσπασµα χάρτη) 
 

5. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 
Γενική Επιθεώρηση 
Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 – ΑΘΗΝΑ 
(Σύµφωνα µε την παρ. 6 της εγκυκλίου µε αριθµό πρωτ. 26/13-1-2004 του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε) 
 

6. Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα 
(Για να ενηµερώσει τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 3 του 
Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3010/2002). 
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