
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Π.Σ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης,
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 1
Ταχ. Κώδικας : 351 31 Λαμία
Πληροφορίες : Ευαγγελία Καραγκούνη
Αρ.τηλεφ. : 22313 51276
Αρ.Fax : 22313 51260
E-Mail : e.Karagkouni@fth.pste.gov.gr

Λαμία 16-06-2020
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ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θ Ε Μ Α : Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του Κέντρου Αποθήκευσης και
Διανομής (μονάδα αποθήκευσης τροφίμων υπό ψύξη) ιδιοκτησίας της ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΣ Ι. -
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε. που πρόκειται να εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή, στο 3Ο
ΧΛΜ Επ.Οδού Λαμίας-Δομοκού, στη θέση “ΑΛΟΓΟΒΟΥΝΙ ή ΞΗΡΙΑΣ ή ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ”, εντός της
κτηματικής περιφέρειας Δήμου Λαμιέων Π.Ε.Φθιώτιδας.

Κ.Α.Δ. 2008 : 52.10.1, 46.33.11.00, 46.36.13.05

Κατηγορία όχλησης: Χαμηλή
Περιβαλλοντική Κατηγορία: Β

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπ' όψη :
1. α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του
Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας».
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/2010 (ΦΕΚ 227/Α/27-12-2010) «Οργάνωση της
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ».

2. α) Την αριθ. πρωτ. 1/03-01-2011 (ΦΕΚ 156/Β/11-2-2011) απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη μεταφορά και
Κατάταξη υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας».
β) Την αριθ. πρωτ. 17/05-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με
θέμα «Τοποθετήσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

3. α) Την αριθ. (οικ.) 204078/3051/12-9-2019 (ΦΕΚ 3538/Β/20-9-2019) απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας».
β) Την αριθ. (οικ.) 204072/3050/12-9-2019 (ΦΕΚ 3538/Β/20-9-2019) απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
γ)Την αριθ. (οικ.)226901/3351/10-11-2019 (ΦΕΚ 3992/Β/04-11-2019) απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας με θέμα ‘Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής του
Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας’.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011) περί «Απλοποίηση της
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
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5. Την με αριθμ.πρωτ.οικ.483/35/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012) ΥΑ περί
καθορισμού τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασιών για την εγκατάσταση και τη
λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), την
τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική
ανασυγκρότηση, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.5540/71/Φ15/17-01-2018 (ΦΕΚ
60/Β/18-01-2018) και την Υ.Α. αριθ.οικ.64618/856/Φ15/2018 (ΦΕΚ 2278/Β/15-06-2018),
όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Ν.4014/19-09-2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) περί «Περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

8. Τις διατάξεις της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) περί «Κατάταξη δημοσίων και
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το
άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11», όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) ΥΑ και την αριθμ.οικ.2307/26-01-
2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-02-2018), όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 ΦΕΚ 1275/Β/17-04-2012) περί «Καθορισμού
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια
Εγκατάστασης-Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11»,
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.οικ.127402/1487/Φ15/2016 (ΦΕΚ 3924/Β/4-12-2016)
ΚΥΑ και την αριθ.πρωτ.135207/1801/2017 (ΦΕΚ 4333/Β/12-12-2017) Υ.Α., όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.3137/191/2012 (ΦΕΚ 1048/Β) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών
των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης», όπως
συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε με την Υ.Α.10432/1115/2014 (ΦΕΚ 2604/Β), την Κ.Υ.Α.
132894/1751/Φ15/4-12-2017 (ΦΕΚ4421/Β/15-12-2017) και την αριθμ.οικ.
89209/1187/Φ15/27-08-2018 ΦΕΚ 3675/Β/2018) ΚΥΑ, όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ/Β/354/2011) «Καθορισμός μέτρων,
όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

12. Τις διατάξεις του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος −
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης
αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει.

13. Τις διατάξεις του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016) περί «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» και ιδίως της παρ. 1 του
άρθρου 24», όπως ισχύει.

14. Τον Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/14-01-2018) “Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και
άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει.

15. Τις διατάξεις του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/14-06-2018) περί “Διατάξεις για την
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και . . . και λοιπές διατάξεις”,
όπως ισχύει.

16. Τις διατάξεις του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019) “Επενδύω στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις’’.

17. Τις διατάξεις του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014) περί “Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής
και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει.

18. Την με αριθμ.οικ.53346/645/Φ.61/2018 (ΦΕΚ 1668/Β/2017) ΚΥΑ περί “Καθορισμός της
διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής
(Κ.Α.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4302/2014 (Α’ 225), και λοιπών συναφών
θεμάτων, όπως ισχύει.

19. Την με αριθμ.Φ.61/οικ.696/1/2018 (ΦΕΚ 18/Β/2018) περί ¨Κατάταξη των
δραστηριοτήτων που ασκούνται στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής σε βαθμούς
όχλησης”, όπως ισχύει.

20. Την με αριθμ.Φ.61/5542/72/2018 (ΦΕΚ 62/Β/2018) ΚΥΑ περί “Καθορισμός της
διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των, σύμφωνα με το άρθρο 48ΙΑ του
Ν.4442/2016 (Α’203), και λοιπών συναφών θεμάτων, όπως ισχύει.

21. Την με αριθ.πρωτ.3793/2-11-2018 βεβαίωση χρήσεων γης του Τμήματος Υπηρεσίας
Δόμησης του Δήμου Λαμιέων
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22. Το με αριθ.πρωτ.1696/27-05-2020 υποβληθέν ερωτηματολόγιο
23. Την με αριθ.πρωτ.1697/27-05-2020 αίτηση προσδιορισμού Πρότυπων Περιβαλλοντικών

Δεσμεύσεων

Αποφασίζουμε
Την Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του Κέντρου Αποθήκευσης και

Διανομής (μονάδα αποθήκευσης τροφίμων υπό ψύξη) ιδιοκτησίας της ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΣ Ι. -
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε. που πρόκειται να εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή, στο 3Ο
ΧΛΜ Επ.Οδού Λαμίας-Δομοκού, στη θέση “ΑΛΟΓΟΒΟΥΝΙ ή ΞΗΡΙΑΣ ή ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ”, εντός της
κτηματικής περιφέρειας Δήμου Λαμιέων Π.Ε.Φθιώτιδας.

Ι. Στοιχεία της εγκατάστασης
Επωνυμία ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΣ Ι. - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Νόμιμος Εκπρόσωπος ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας -
Θέση εγκατάστασηςστην ευ “ΑΛΟΓΟΒΟΥΝΙ ή ΞΗΡΙΑΣ ή ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ”, 3Ο ΧΛΜ Επ.Οδού

Λαμίας-Δομοκού, στην εκτός σχεδίου περιοχή, εντός της κτηματικής
περιφέρειας Δήμου Λαμιέων Π.Ε.Φθιώτιδας.

Γεωγραφικές Συντεταγμένες βάσει GOOGLE MAP: 22.433304
38.924690

Είδος δραστηριότητας Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής - Μονάδα αποθήκευσης τροφίμων
υπό ψύξη

Κωδικός Αριθμός
Δραστηριότητας

52.10.1 Υπηρεσίες αποθήκευσης
46.33.11.00 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων
46.36.13.05 Χονδρικό εμπόριο σοκολάτας και άλλων
παρασκευασμάτων που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχο
σκόνη κακάου), σε άλλες μορφές εκτός από χύμα

Αποθηκευτικός όγκος του
ΚΑΔ

<150.000 κ.μ.

Όγκος αποθήκευσης με
ψύξη

<30.000 κ.μ.

Όχληση  Α/α 2, Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής <150.000 κ.μ.
(Ο όγκος αναφέρεται στov όγκο του κτηρίου της οικοδομικής
άδειας) - Χαμηλής όχλησης, σύμφωνα με την
αριθμ.Φ.61/οικ.696/1/2018 (ΦΕΚ 18/Β/2018)

 α/α 3, Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής με ψύξη <30.000 κ.μ.
(Ο όγκος αναφέρεται σε όγκο αποθήκευσης με ψυκτικό φορτίο -
Χαμηλής όχλησης, σύμφωνα με την αριθμ.Φ.61/οικ.696/1/2018
(ΦΕΚ 18/Β/2018)

Άρα η δραστηριότητα υπάγεται στην κατηγορία χαμηλής όχλησης.

Ομάδα, α/α Ομάδα 9Η – Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες εφοδιαστικής
α/α 229 – Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής με ή χωρίς ψύξη ή
κατάψυξη
 V<200.000m3 κτιρίου για αποθήκευση ξηρού φορτίου,

όπου V : Ο όγκος του κτιρίου που αδειοδοτείται πολεοδομικά και
προορίζεται για αποθήκευση χωρίς να συμπεριλαμβάνονται
χώροι γραφείων και λοιπές υποδομές, σύμφωνα με την
αριθμ.οικ.2307/26-01-2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-02-2018) υπάγεται
στην Β Κατηγορία.

 V<30.000m3 όγκου αποθήκευσης ψυκτικού φορτίου υπό την
προϋπόθεση ότι αυτός βρίσκεται εντός της κτιριακής υποδομής
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αποθήκευσης που δεν υπερβαίνει τα 200.000m3, σύμφωνα με
την αριθμ.οικ.2307/26-01-2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-02-2018)
υπάγεται στην Β Κατηγορία.

Άρα η δραστηριότητα υπάγεται στην Β Κατηγορία.

Περιβαλλοντική
κατηγορία

Κατηγορία Β

Κωδικοί ΕΚΑ αποβλήτων 20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια

II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
Η εν λόγω δραστηριότητα με τα παραπάνω στοιχεία της παραγράφου Ι της παρούσας και
σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν υπευθύνως από τον φορέα της στο με
αριθμ.πρωτ.1696/27-05-2020 υποβληθέν ερωτηματολόγιο, κατατάσσεσαι στην Β’ Κατηγορία,
σύμφωνα με την (8) σχετική και υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) που
αντιστοιχούν στον ΣΤΑΚΟΔ 2008: 52 - Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
δραστηριότητες, σύμφωνα με την (9) σχετική. Συγκεκριμένα οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) καθορίζονται στην Κ.Υ.Α. Φ.15/4187/266/2012 ΦΕΚ 1275/Β/17-04-2012),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα στον Πίνακα 2.Οικονομικές Δραστηριότητες και στο
Παράρτημα I αυτής.

Πίνακας 2. Οικονομικές Δραστηριότητες

ΣΤΑΚΟΔ
2008

Δραστηριότητα Γενικές
Δεσμεύσεις

Κανόνες
υγιεινής -
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

Ε1-3
Ε2-1

Ζ1, Ζ12 Η11

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 κλπ.

A3 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 πυρασφάλειας 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
στηνΑδειοδοτούσα 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), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β)
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και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 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 55dB.

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 Υπουργική Απόφαση 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 Υπουργική Απόφαση 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
Ε1-3 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε

στεγανό βόθρο.
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
Ζ12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα

διατίθεται:
1. για επαναχρησιμοποίησης στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή

Υπουργική Απόφαση 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β),
2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost),
3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών,
4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

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.

III. Πρόσθετες Δεσμεύσεις
 Ο φορέας της εγκατάστασης οφείλει να τηρεί και να εφαρμόζει τις παραπάνω Πρότυπες

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Σε κάθε περίπτωση οι ΠΠΔ 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 την δραστηριότητα. Η
εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) αφορούν μόνο την περιβαλλοντική
αδειοδότηση της δραστηριότητας και δεν απαλλάσσουν τον ενδιαφερόμενο από την
υποχρέωση εφοδιασμού και με άλλες άδειες – εγκρίσεις, αν από τη σχετική νομοθεσία
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προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση, δεν υποκαθιστούν τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία
διαδικασίες, ούτε επέχουν θέση νομιμοποίησης τυχόν παράνομων δικαιοπραξιών.

 Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι υποχρεούστε στην υποβολή γνωστοποίησης της λειτουργίας
της δραστηριότητας, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
https://notifybusiness.gov.gr, σύμφωνα με το άρθρο 4 & άρθρο 5 της
αριθμ.Φ.61/5542/72/2018 (ΦΕΚ 62/Β/2018) ΚΥΑ. Στην περίπτωση που πρόκειται να
μεταβληθούν για οποιοδήποτε λόγο τα στοιχεία τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, υποχρεούστε
να ακολουθήσετε την διαδικασία μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης, σύμφωνα με
το άρθρο 6 της Αριθμ.Φ.61/5542/72/2018 (ΦΕΚ 62/Β/2018) ΚΥΑ.

IV. Δικαιολογητικά λειτουργίας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής

Ο φορέας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής οφείλει να τηρεί στον χώρο της εγκατάστασης
ξεχωριστό φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία προσδιορίζονται από τις διατάξεις του
άρθρου 7 της Αριθμ.Φ.61/5542/72/2018 (ΦΕΚ 62/Β/2018) ΚΥΑ, όσον αφορά τη λειτουργία της
δραστηριότητας:

Α) Στην περίπτωση άσκησης μόνο κύριας δραστηριότητας εφοδιαστικής

αα. Αποδεικτικό Γνωστοποίησης.
αβ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις όπου

απαιτείται.
αγ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το

υποβληθέν τοπογραφικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.
αδ. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Εγκαταστάσεων, για τα Κ.Α.Δ. που κατατάσσονται στην

κατηγορία Α και Β του Ν.4014/2011, υπογεγραμμένη από τον κατά τον νόμο υπεύθυνο
μηχανικό, με περιεχόμενο:
 Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι

απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του
οικοπέδου.

 Περιγραφή δραστηριότητας (είδος αποθηκευόμενων εμπορευμάτων, διάγραμμα ροής
εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.)

 Κάτοψη χώρου με τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των
μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους υπογεγραμμένα αποό τον επιβλέποντα
κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. σύμφωνη με την εν ισχύ γνωστοποίηση. Η
αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου κι εφόσον
δεν τίθεται θέμα ασφαλείας, τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής
τους στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης.

αε. Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των μελετών και των σχεδίων που τη συνοδεύουν,
συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων
αυθαιρέτων κατασκευών καθώς και τις σχετικές βεβαιώσεις πληρωμής προστίμων.

αστ. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα
νομοθεσία πυρασφάλειας, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 13/2013 (Β΄ 1586) Πυροσβεστική Διάταξη ή σύμφωνα με την υπ’
αριθ. 13/2013 (Β΄ 1586) Πυροσβεστική Διάταξη, για το σύνολο της εγκατάστασης του
Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών του
Παραρτήματος IV.

αζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 των επιβλεπόντων κατά νόμο υπευθύνων Μηχανικών
Π.Ε. ή Μηχανικών ΤΕ, ότι:
1. η κατασκευή του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής και οι εντός αυτού κτιριακές και

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και οι τυχόν ειδικές εγκαταστάσεις του,
υλοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα και τις τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν
την άδεια εγκατάστασης εφόσον υπάρχει,

2. βεβαιώνεται η στατική επάρκεια για την λειτουργία του κτηρίου ως Κ.Α.Δ., ότι δεν
απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης για την λειτουργία του Κ.Α.Δ., και η εγκατάσταση
του μηχανολογικού εξοπλισμού για την άσκηση των δραστηριοτήτων του Κ.Α.Δ. σε χώρο
κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική
περιγραφή της εγκατάστασης αναφέροντας την ημερομηνία σφράγισης της
(δικαιολογητικό αδ).

αη. Έγκριση απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής
σύνδεσης, ή έγκρισης εισόδου – εξόδου, από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού (ή
των οδών) έμπροσθεν του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, Υπηρεσία, συνοδευόμενη

https://notifybusiness.gov.gr
ΑΔΑ: ΩΧΩΑ7ΛΗ-ΦΗ1



και από Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή
είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

αθ. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης - ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης του
Κ.Α.Δ. από τον κάτοχό του και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικός αντίστοιχα, όταν η
συνολική κινητήρια ισχύς του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής υπερβαίνει τα 59 KW (80
HP) ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού για τις κύριες δραστηριότητες
από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης όσον αφορά στην ορθή λειτουργία της
υποδομής ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ταυτόσημο αντικείμενο.

αι. Έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, εφόσον απαιτείται.
αια. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται.

Β) Στην περίπτωση άσκησης εκτός της κύριας και τυχόν δευτερευουσών δραστηριοτήτων

βα. Στη Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή των Εγκαταστάσεων υπό αδ. ανωτέρω, περιλαμβάνεται
και περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού ανεξαρτήτως μεγέθους εγκατεστημένης
ισχύος για την άσκηση της δευτερεύουσας δραστηριότητας.

ββ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της
εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της υπουργικής απόφασης που
προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α’ 90), εφόσον
απαιτείται.

βγ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477 Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, εφόσον
απαιτείται.

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

βε. Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση ύπαρξης ή/και χρήσης του, εφόσον
απαιτείται.

βστ. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου στην περίπτωση χρήσης του, εφόσον απαιτείται.

Γ) Παράβολo από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Τ.Ε.) :
Αριθμός Λογαριασμού : 754/540019-85 : 60,00 €
IBAN : GR 49 0110 7540 0000 7545 4001 985
(Στo παράβολo να αναγράφεται και η επωνυμία του φορέα της εγκατάστασης)

V. Χρονική διάρκεια ισχύος των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεις
Η υπαγωγή σε Π.Π.Δ. παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή στα στοιχεία της

εγκατάστασης τα οποία δηλώθηκαν.

Η μη τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, συνεπάγεται την επιβολή
κυρώσεων όπως προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/2002, Ν.4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύουν καθώς και των
κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011, του N.
4442/2016, της αριθμ.οικ.32790/392/Φ.15/17-03-2017 ΥΑ και της αριθμ.Φ.61/5542/72/2018 (ΦΕΚ
62/Β/2018) Υ.Α., όπως ισχύουν.

Η παράλειψη γνωστοποίησης λειτουργίας πριν από την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής
δραστηριότητας, η παράλειψη γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν ή
μεταβλήθηκαν ή η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει
την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων της παρ.1, του άρθρου 15, του Ν.4442/2016 (Α’230),
όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 8 της αριθμ.Φ.61/5542/72/2018 (ΦΕΚ 62/Β/2018) Υ.Α..

Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει την απόφαση αυτή για λόγους
νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή από την ανάρτησή της στον διαδικτυακό
τόπο της Περιφέρειας ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 227 και το
άρθρο 238 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κωνσταντίνος Τσακωνίτης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Υψηλάντη 1, 351 31 Λαμία
E-mail : dbefp@pste.gov.gr

2. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Λ. Καλυβίων 2, 351 32 Λαμία
E-mail : ddhd@pste.gov.gr
(Για ανάρτηση)

3. ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΣ Ι. - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.
3ο ΧΛΜ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ - ΔΟΜΟΚΟΥ
35 100 ΛΑΜΙΑ
(συν/νο θεωρημένο ερωτηματολόγιο)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Φ.14.1586
2. Φ.19.Τμήμα Χορήγησης Αδειών
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