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ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 31η Αςγούζηος 2020, εκέξα Γεςηέπα θαη ώξα 11.00π.μ. κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε αξηζκό 6/27-82020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ
Ευήρ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ
γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (11) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο
Δπηηξνπήο απηήο:
1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξόεδξνο 2) Υξήζηνο Μπαθαιάξνο– Αληηπξόεδξνο, 3)
Υξήζηνο Κνξδάο – ηαθηηθό κέινο 4) Γηνλύζηνο Πιέζζαο - ηαθηηθό κέινο, 5) Νηθόιανο
Αζπξάγθαζνο – ηαθηηθό κέινο 6) Ήξα - Δηξήλε Κνπξή - ηαθηηθό κέινο 7) Γεκήηξηνο
Πειεθνύδαο – ηαθηηθό κέινο 8) Θεόδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 9) Αζαλάζηνο Γνύξνο –
ηαθηηθό κέινο θαη 10) Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Γηνλύζηνο Βνξίζεο θαη Γεώξγηνο Ρώξνο - ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ ζηε
ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
………………...…………………………………………………………..………….………
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (4ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο ππόςε
ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηo ππ' αξηζ. 11158/14-08-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ.
Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 10894/14-08-2020 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ
Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο,
Αλαθύθισζεο & Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ (Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & ΠξαζίλνπΣκήκα Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο ηνλ θ. Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο
Πνηόηεηαο Εσήο - Δληαύζα ΘΔΜΑ: «Γλσκνδόηεζε επί ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ
ΑΔΠΟ γηα ην έξγν: «Τπεξαγνξά ηξνθίκσλ ηεο εηαηξείαο «ΑΒ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.» επί ηεο
Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ & Ακεξηθήο ζην Ο.Σ 1425 Γήκνπ Παηξέσλ, Π.Δ. Αραΐαο (ΠΔΣ
1912226626)». -ΥΔΣ :1. Σν κε Α.Π.: ΠΓΔ/ΔΠΦΠΠΓΔ/193115/150 – 31.07.2020 θαη Α.Π:
33438/03.08.2020 (Γήκνο Παηξέσλ) έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο
θαη Φπζηθώλ Πόξσλ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο. -2.H κε ππ. αξηζ.
103983/13.07.2020 Μ.Π.Δ. πνπ ππνβιήζεθε ζηελ Α.Γ. Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο & Ηνλίνπ/
Γ/λζε ΠΔΥΩΥ. -Με ην αλσηέξσ ρ. έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο
Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο, ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, καο δηαβηβάζηεθε ε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ γηα ην έξγν:
«Τπεξαγνξά ηξνθίκσλ ηεο εηαηξίαο «ΑΒ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.» επί ηεο Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ
& Ακεξηθήο ζην Ο.Σ 1425 Γήκνπ Παηξέσλ, Π.Δ. Αραΐαο (ΠΔΣ 1912226626)», πνπ ππνβιήζεθε
ζηελ Α.Γ. Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο & Ηνλίνπ/ Γ/λζε ΠΔΥΩΥ. κε αξηζκό 103983/13.07.2020,
πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζνπκε, ζύκθσλα κε ηε ΚΤΑ 1649/45(ΦΔΚ Β’45/2014) «Δμεηδίθεπζε
ησλ δηαδηθαζηώλ γλσκνδνηήζεσλ θαη ηξόπνπ ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ θαη ζπκκεηνρήο ηνπ
ελδηαθεξόκελνπ θνηλνύ ζηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε θαηά ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε έξγσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαηεγνξίαο Α ηεο απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ππ’ αξηζ. 1958/2012.(ΦΔΚ Α΄ 21), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 19
παξάγξαθνο 9 ηνπ .λ. 4014/2011 (ΦΔΚ Α΄ 209), θαζώο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο». ύκθσλα κε ην θάησζη ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην: -1.Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7-6-2010) -2.Ν.
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4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α/21-09-2011) -3.Ν.3937/31-11-2011(ΦΔΚ 60/Α) -4.Τ.Α.νηθ.170225/27-012014(ΦΔΚ 135/Β) -5.ΚΤΑ 1649/45(ΦΔΚ Β’45/2014) -6.Τ.A.1958/2012(ΦΔΚ 21/Β/13-01-2012) 7.Τ.Α. ΓΗΠΑ/νηθ. 37674/20162 (ΦΔΚ 2471Β/10.8.2016 «Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ΤΑ
1958/2012 – Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη
ππνθαηεγνξίεο» -8.Σηο ΚΤΑ Φ15/48/5 (ΦΔΚ 27 Β /13-01-14), ΚΤΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΔΚ
1048Β/2012) -θαη κεηά από ηελ εμέηαζε ηεο ππνβιεζείζαο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ,
δηαπηζηώζεθε όηη: -Σν ππό εμέηαζε έξγν αθνξά ζε πθηζηάκελν θηίξην κε εθκεηάιιεπζε 9050,07 η.κ.
(δόκεζε, ππόγεηα, ηαθηνπνηεκέλνη ρώξνη) επί ηεο Δζληθήο Οδνύ Παηξώλ – Αζελώλ, Οδόο Ακεξηθήο
& Θεξκνππιώλ, Ο.Σ. 1425, ζηελ Γ.Δ. Πάηξαο ζην Γήκν Παηξέσλ. Σν ππό κειέηε θηίξην είλαη
πθηζηάκελν (νηθνδνκ. Άδεηεο: 130/1995, 75/1997, αλαζεώξεζε: 7007/1997 νηθ. Άδεηα γηα
εζσηεξηθέο δηαξξπζκίζεηο: 450/2010), θαη δελ πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή λέσλ θηηξηαθώλ
εγθαηαζηάζεσλ. -Σν ππό εμέηαζε έξγν αθνξά θαηάζηεκα ππεξαγνξάο ηξνθίκσλ. Δίλαη κηα ακηγώο
εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ, πνηώλ θαη ινηπνύ νηθηαθνύ εμνπιηζκνύ θαη
εηδώλ πξώηεο αλάγθεο πνπ ιεηηνπξγεί (ππ’ αξηζκό 1053088/27.03.2018 γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο)
κε γλώκνλα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ησλ
δηεξρνκέλσλ. θνπόο ηεο ππνβιεζείζαο ΜΠΔ είλαη ε πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ηνπ ππό κειέηε
έξγνπ θαη ε ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ, βάζεη ηεο Τ.Α. 37674/2016 (ΦΔΚ
2471/Β) θαη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αθηλήηνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
θηινμελεί. -Καηάηαμε ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηόηεηαο -Ζ Πεξηβαιινληηθή θαηάηαμε ηνπ έξγνπ
γίλεηαη κε βάζε ηελ Τ.Α. ΓΗΠΑ/νηθ. 37674/2016 - Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππνπξγηθήο
απόθαζεο 1958/2012 - Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο
θαη ππνθαηεγνξίεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΔΚ
209/Α/2011) όπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. -Σν έξγν θαηαηάζζεηαη ζηελ 6ε νκάδα:
«Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα αζηηθήο αλάπηπμεο, θηηξηαθνύ ηνκέα, αζιεηηζκνύ θαη
αλαςπρήο», θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ α/α 23 «Δκπνξηθά θέληξα, ζπγθξνηήκαηα θαηαζηεκάησλ,
ππεξαγνξέο (super markets), πνιπθαηαζηήκαηα (ζηεγαζκέλνη ρώξνη ζε έλα ή πεξηζζόηεξνπο
νξόθνπο)» θαη ζηελ Τπνθαηεγνξία Α2: Δ < 30.000 θαη Δ ≥ 5.000, Δ: ζπλνιηθή δόκεζε (m2), Όπνπ,
ε ζπλνιηθή δόκεζε πεξηιακβάλεη πέξαλ ησλ θύξησλ ιεηηνπξγηθώλ ρώξσλ θαη όινπο ηνπο
βνεζεηηθνύο ρώξνπο. -ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ππεξεζίαο καο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ην
σο άλσ ζεζκηθό πιαίζην, ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ
θαθέινπ ηεο κειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ, επηζεκαίλνπκε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: -Α. Οη
πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηνπ ππό εμέηαζε έξγνπ αθνξνύλ ζηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζώο ην
έξγν είλαη πθηζηάκελν θαη δελ αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ λέεο θαηαζθεπέο. -Β. Οη πεξηβαιινληηθέο
επηπηώζεηο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο δύλαηαη λα αληηκεησπηζηνύλ εύθνια θαη κε επηηπρία, εάλ
ιεθζνύλ ηα θαηάιιεια κέηξα. Σν πξνηεηλόκελν πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινύζεζεο
πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ παξαγόκελσλ ζηεξεώλ θαη πγξώλ απνβιήησλ θαζώο θαη
ζπλερή έιεγρν θαη βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζήο ηνπο. Σα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ
πξόιεςε θαη εμάιεηςε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ είλαη: -1. Αέξηα ξύπαλζε -Καηά ηε
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, δελ ππάξρνπλ εθξνέο ξύπσλ θαη αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Οη επηπηώζεηο ζηελ
αηκόζθαηξα αθνξνύλ θπξίσο ζηα θαπζαέξηα πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ.
Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε επηβάξπλζε ηεο αηκόζθαηξαο πξνηείλεηαη: -*Μείσζε ησλ εθπνκπώλ
ζθόλεο από ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη ησλ θνξηεγώλ αλεθνδηαζκνύ ηνπ supermarket, κε ζπρλό
θαζαξηζκό ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ -*Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ αλακνλήο ησλ νρεκάησλ κε
είζνδν/ζηάζκεπζε ρσξίο θαζπζηεξήζεηο. Δμαζθάιηζε νκαιήο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ θαη
απνθπγή αύμεζεο θπθινθνξηαθνύ θνξηίνπ ηεο πεξηνρήο εηδηθά θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
θνξηνεθθόξησζεο. -2. ηεξεά απόβιεηα -Από ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ παξάγνληαη απόβιεηα
αζηηθνύ ηύπνπ, απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο θαη άιισλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ
ζηεξεώλ απνβιήησλ γίλεηαη ήδε κε ηθαλνπνηεηηθό ηξόπν: -*Ζ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη
από ηα απνξξηκκαηνθόξα ηνπ Γήκνπ θαη κεηαθέξνληαη ζην ΥΤΣΑ. -*Σα αλαθπθιώζηκα πιηθά
ζπζθεπαζίαο θαη νη ράξηηλεο θνύηεο κεηά από ζπκπίεζε ζπιιέγνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζηηο
απνζήθεο ηεο εηαηξείαο. -*Σα δσηθά ππνπξντόληα αδξαλνπνηνύληαη ζε εηδηθό ςπθηηθό ζάιακν θαη
καδί κε ηα απόβιεηα από ππνιείκκαηα ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθώλ θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα
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κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο νδεγνύληαη ζηελ θεληξηθή απνζήθε ηεο εηαηξείαο θαη
παξαιακβάλνληαη από εηαηξεία δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο απνβιήησλ. -*Σα έηνηκα θαγεηά πνπ
δελ θαηαλαιώλνληαη δίλνληαη θαζεκεξηλά ζε ηδξύκαηα. -*Γηα ηα απόβιεηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ηνπ Ν. 2939/2001 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3854/2010, εθαξκόδεηαη
ύζηεκα Αηνκηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο, ε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ
πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ εηαηξεία ΣΔΥΑΝ ΑΒΔΔ. -ηε δξαζηεξηόηεηα δε γίλεηαη απνζήθεπζε ή
ρξήζε επηθίλδπλσλ ηνμηθώλ νπζηώλ. -3. Τγπά απόβληηα -Σα πγξά απόβιεηα από ηε ιεηηνπξγία ηνπ
θηηξίνπ (από πειάηεο, πξνζσπηθό, εξγαζίεο θαζαξηόηεηαο ησλ ρώξσλ ηνπ θηηξίνπ) νδεγνύληαη ζην
απνρεηεπηηθό δίθηπν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ, ε
επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εηδνπνηεί ην Γήκν θαη λα επηιύεηαη άκεζα. -Δηδηθά γηα ην ηκήκα έςεζεο ηεο
επηρείξεζεο ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο ιηπνζπιιέθηεο πνπ δηαρσξίδεη ηα ιίπε θαη έιαηα πνπ
πξνέξρνληαη από ηνπο θνύξλνπο. Με ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαρσξηζκνύ, κόλν ην θαζαξό λεξό πεξλάεη
ζηελ απνρέηεπζε. Σα δηαρσξηζκέλα ιίπε θαη έιαηα δηαηίζεληαη ζε εηαηξεία δηαρείξηζήο ηνπο. -ηελ
επηρείξεζε δελ ππάξρνπλ ηνμηθά απόβιεηα. -4. Θόξπβνο θαη δνλήζεηο -Σν θηίξην βξίζθεηαη ζε
νηθηζηηθή πεξηνρή όπνπ βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (Π.Γ 1180/81) ην αλώηαην όξην ζνξύβνπ
είλαη 45dBA. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηόηεηαο, ζόξπβνο κπνξεί λα πξνθιεζεί από ηε
ζπλάζξνηζε πειαηώλ, ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ, ηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ – εμαεξηζκνύ θαη
ηα αληιηνζηάζηα θαη ινηπό κεραλνινγηθό εμνπιηζκό ηεο εγθαηάζηαζεο. Γελ αλακέλεηαη λα
ππεξβαίλεη ηα 55dBA ζηα όξηα ηεο εγθαηάζηαζεο. -*Όιεο νη ζνξπβώδεηο εγθαηαζηάζεηο θαη
ιεηηνπξγίεο πξέπεη λα είλαη ερεηηθά άξηζηα κνλσκέλεο, ώζηε ε ζηάζκε ηνπ ζνξύβνπ λα κελ
ππεξβαίλεη ηα ηηζέκελα από ηε λνκνζεζία όξηα θαη λα κελ ππάξρεη θακία αθνπζηηθή επηβάξπλζε
πξνο ην πεξηβάιινλ. -*Ο αλεθνδηαζκόο ηεο ππεξαγνξάο πξνηείλεηαη λα κε γίλεηαη ζε ώξεο θνηλήο
εζπρίαο, ώζηε λα κεηώλνληαη νη πηζαλόηεηεο όριεζεο ηεο επξύηεξεο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο. -5.
Φπζηθό πεξηβάιινλ -Σν θηίξην είλαη θαηαζθεπαζκέλν εληόο ηνπ νηθηζηηθνύ ηζηνύ θαη εθηηκάηαη όηη
δελ ζα επεξεαζηνύλ αξλεηηθά, ζηνηρεία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. ε θάζε
πεξίπησζε είλαη ζθόπηκν λα ηεξνύληαη όια ηα απαηηνύκελα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε αξλεηηθή επίπησζε. -πκπεξαζκαηηθά, δελ ππάξρνπλ
ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ώζηε λα κελ πιεξνύληαη πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα πνπ λα
ζπλεγνξνύλ ζηελ απόξξηςε ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ. Αληηζέησο, ε έιιεηςε
ησλ απαξαίηεησλ αδεηώλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη αθόκα θαη ζηελ
εγθαηάιεηςε ηεο δξαζηεξηόηεηαο κε εμαηξεηηθά δπζκελείο επηπηώζεηο ηόζν πεξηβαιινληηθέο όζν θαη
θνηλσληθννηθνλνκηθέο. -Δπνκέλσο, εηζεγνύκαζηε ζεηηθά ππέξ ηεο αλσηέξσ Μειέηεο
Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ θαη παξαθαιείηαη ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο λα γλσκνδνηήζεη –
Θεηηθά -επί ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ, γηα ην έξγν: «Τπεξαγνξά ηξνθίκσλ ηεο
εηαηξείαο «ΑΒ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.» επί ηεο Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ & Ακεξηθήο ζην Ο.Σ 1425
Γήκνπ Παηξέσλ, Π.Δ. Αραΐαο (ΠΔΣ 1912226626)». -O Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ,
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο &
Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ – Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο.
Ζ Δπιηποπή Ποιόηηηαρ Ευήρ αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή
– Αληηδεκάξρνπ θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

1.

2.

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη:
Σν κε Α.Π.: ΠΓΔ/ΔΠΦΠΠΓΔ/193115/150 – 31.07.2020 θαη Α.Π: 33438/03.08.2020 (Γήκνο
Παηξέσλ) έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ
Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο.
Σελ κε ππ. αξηζ. 103983/13.07.2020 Μ.Π.Δ. πνπ ππνβιήζεθε ζηελ Α.Γ. Πεινπνλλήζνπ, Γπη.
Διιάδαο & Ηνλίνπ/ Γ/λζε ΠΔΥΩΥ.
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Αλαιπηηθά:
Με ην κε Α.Π.: ΠΓΔ/ΔΠΦΠΠΓΔ/193115/150 – 31.07.2020 θαη Α.Π: 33438/03.08.2020
(Γήκνο Παηξέσλ) έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ
Πόξσλ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο, ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο,
δηαβηβάζηεθε ζηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ ε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ
Δπηπηώζεσλ γηα ην έξγν: «Τπεξαγνξά ηξνθίκσλ ηεο εηαηξίαο «ΑΒ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.» επί ηεο
Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ & Ακεξηθήο ζην Ο.Σ 1425 Γήκνπ Παηξέσλ, Π.Δ. Αραΐαο (ΠΔΣ
1912226626)», πνπ ππνβιήζεθε ζηελ Α.Γ. Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο & Ηνλίνπ/ Γ/λζε
ΠΔΥΩΥ. κε αξηζκό 103983/13.07.2020, πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη, ζύκθσλα κε ηε ΚΤΑ
1649/45(ΦΔΚ Β’45/2014) «Δμεηδίθεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ γλσκνδνηήζεσλ θαη ηξόπνπ ελεκέξσζεο
ηνπ θνηλνύ θαη ζπκκεηνρήο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θνηλνύ ζηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε θαηά ηελ
πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαηεγνξίαο Α ηεο απόθαζεο ηνπ
Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ππ’ αξηζ. 1958/2012.(ΦΔΚ Α΄ 21),
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 19 παξάγξαθνο 9 ηνπ .λ. 4014/2011 (ΦΔΚ Α΄ 209), θαζώο θαη
θάζε άιιεο ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο».
ύκθσλα κε ην θάησζη ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην :
1. Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7-6-2010)
2. Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α/21-09-2011)
3. Ν.3937/31-11-2011(ΦΔΚ 60/Α)
4. Τ.Α.νηθ.170225/27-01-2014(ΦΔΚ 135/Β)
5. ΚΤΑ 1649/45(ΦΔΚ Β’45/2014)
6. Τ.A.1958/2012(ΦΔΚ 21/Β/13-01-2012)
7. Τ.Α. ΓΗΠΑ/νηθ. 37674/20162 (ΦΔΚ 2471Β/10.8.2016 «Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο
ΤΑ 1958/2012 – Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε
θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο»
8. Σηο ΚΤΑ Φ15/48/5 (ΦΔΚ 27 Β /13-01-14), ΚΤΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΔΚ 1048Β/2012)
θαη κεηά από ηελ εμέηαζε ηεο ππνβιεζείζαο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ από ηε
Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ – Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο,
δηαπηζηώζεθε όηη :
Σν ππό εμέηαζε έξγν αθνξά ζε πθηζηάκελν θηίξην κε εθκεηάιιεπζε 9050,07 η.κ. (δόκεζε,
ππόγεηα, ηαθηνπνηεκέλνη ρώξνη) επί ηεο Δζληθήο Οδνύ Παηξώλ – Αζελώλ, Οδόο Ακεξηθήο &
Θεξκνππιώλ, Ο.Σ. 1425, ζηελ Γ.Δ. Πάηξαο ζην Γήκν Παηξέσλ. Σν ππό κειέηε θηίξην είλαη
πθηζηάκελν (νηθνδνκ. Άδεηεο: 130/1995, 75/1997, αλαζεώξεζε: 7007/1997 νηθ. Άδεηα γηα
εζσηεξηθέο δηαξξπζκίζεηο: 450/2010), θαη δελ πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή λέσλ θηηξηαθώλ
εγθαηαζηάζεσλ.
Σν ππό εμέηαζε έξγν αθνξά θαηάζηεκα ππεξαγνξάο ηξνθίκσλ. Δίλαη κηα ακηγώο εκπνξηθή
δξαζηεξηόηεηα ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ, πνηώλ θαη ινηπνύ νηθηαθνύ εμνπιηζκνύ θαη εηδώλ
πξώηεο αλάγθεο πνπ ιεηηνπξγεί (ππ’ αξηζκό 1053088/27.03.2018 γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο) κε
γλώκνλα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ησλ
δηεξρνκέλσλ. θνπόο ηεο ππνβιεζείζαο ΜΠΔ είλαη ε πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ηνπ ππό κειέηε
έξγνπ θαη ε ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ, βάζεη ηεο Τ.Α. 37674/2016 (ΦΔΚ
2471/Β) θαη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αθηλήηνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
θηινμελεί.
Καηάηαξη ηος έπγος ή ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ
Ζ Πεξηβαιινληηθή θαηάηαμε ηνπ έξγνπ γίλεηαη κε βάζε ηελ Τ.Α. ΓΗΠΑ/νηθ. 37674/2016 Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο 1958/2012 - Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη
ηδησηηθώλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 1
παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΔΚ 209/Α/2011) όπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.
Σν έξγν θαηαηάζζεηαη ζηελ 6η ομάδα: «Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα αζηηθήο
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αλάπηπμεο, θηηξηαθνύ ηνκέα, αζιεηηζκνύ θαη αλαςπρήο» θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ α/α 23 «Δκπνξηθά
θέληξα, ζπγθξνηήκαηα θαηαζηεκάησλ, ππεξαγνξέο (super markets), πνιπθαηαζηήκαηα (ζηεγαζκέλνη
ρώξνη ζε έλα ή πεξηζζόηεξνπο νξόθνπο)» θαη ζηελ Τποκαηηγοπία Α2: Δ < 30.000 θαη Δ ≥ 5.000 ,
Δ: ζπλνιηθή δόκεζε (m2), Όπνπ, ε ζπλνιηθή δόκεζε πεξηιακβάλεη πέξαλ ησλ θύξησλ ιεηηνπξγηθώλ
ρώξσλ θαη όινπο ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο.
ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ην σο άλσ
ζεζκηθό πιαίζην, ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ
θαθέινπ ηεο κειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ, επηζεκαίλνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
Α. Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηνπ ππό εμέηαζε έξγνπ αθνξνύλ ζηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ,
θαζώο ην έξγν είλαη πθηζηάκελν θαη δελ αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ λέεο θαηαζθεπέο.
Β. Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο δύλαηαη λα αληηκεησπηζηνύλ
εύθνια θαη κε επηηπρία, εάλ ιεθζνύλ ηα θαηάιιεια κέηξα. Σν πξνηεηλόκελν πξόγξακκα
πεξηβαιινληηθήο παξαθνινύζεζεο πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ παξαγόκελσλ ζηεξεώλ
θαη πγξώλ απνβιήησλ θαζώο θαη ζπλερή έιεγρν θαη βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζήο ηνπο. Σα
κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ πξόιεςε θαη εμάιεηςε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ είλαη:
1. Αέπια πύπανζη
Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, δελ ππάξρνπλ εθξνέο ξύπσλ θαη αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Οη
επηπηώζεηο ζηελ αηκόζθαηξα αθνξνύλ θπξίσο ζηα θαπζαέξηα πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θίλεζε ησλ
νρεκάησλ. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε επηβάξπλζε ηεο αηκόζθαηξαο πξνηείλεηαη:
 Μείσζε ησλ εθπνκπώλ ζθόλεο από ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη ησλ θνξηεγώλ αλεθνδηαζκνύ
ηνπ supermarket, κε ζπρλό θαζαξηζκό ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ
 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ αλακνλήο ησλ νρεκάησλ κε είζνδν/ζηάζκεπζε ρσξίο θαζπζηεξήζεηο.
Δμαζθάιηζε νκαιήο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ θαη απνθπγή αύμεζεο θπθινθνξηαθνύ θνξηίνπ
ηεο πεξηνρήο εηδηθά θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θνξηνεθθόξησζεο.
2. ηεπεά απόβληηα
Από ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ παξάγνληαη απόβιεηα αζηηθνύ ηύπνπ, απνξξίκκαηα
ζπζθεπαζίαο θαη άιισλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ γίλεηαη ήδε
κε ηθαλνπνηεηηθό ηξόπν:
 Ζ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη από ηα απνξξηκκαηνθόξα ηνπ Γήκνπ θαη κεηαθέξνληαη
ζην ΥΤΣΑ.
 Σα αλαθπθιώζηκα πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη νη ράξηηλεο θνύηεο κεηά από ζπκπίεζε ζπιιέγνληαη θαη
κεηαθέξνληαη ζηηο απνζήθεο ηεο εηαηξείαο.
 Σα δσηθά ππνπξντόληα αδξαλνπνηνύληαη ζε εηδηθό ςπθηηθό ζάιακν θαη καδί κε ηα απόβιεηα από
ππνιείκκαηα ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθώλ θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα κεηά ηελ εκεξνκελία
ιήμεο ηνπο νδεγνύληαη ζηελ θεληξηθή απνζήθε ηεο εηαηξείαο θαη παξαιακβάλνληαη από εηαηξεία
δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο απνβιήησλ.
 Σα έηνηκα θαγεηά πνπ δελ θαηαλαιώλνληαη δίλνληαη θαζεκεξηλά ζε ηδξύκαηα.
 Γηα ηα απόβιεηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ηνπ Ν. 2939/2001 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3854/2010, εθαξκόδεηαη ύζηεκα Αηνκηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο,
ε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ εηαηξεία ΣΔΥΑΝ
ΑΒΔΔ.
ηε δξαζηεξηόηεηα δε γίλεηαη απνζήθεπζε ή ρξήζε επηθίλδπλσλ ηνμηθώλ νπζηώλ.
3. Τγπά απόβληηα
Σα πγξά απόβιεηα από ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ (από πειάηεο, πξνζσπηθό, εξγαζίεο
θαζαξηόηεηαο ησλ ρώξσλ ηνπ θηηξίνπ) νδεγνύληαη ζην απνρεηεπηηθό δίθηπν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. ε
πεξίπησζε βιάβεο ηνπ απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εηδνπνηεί ην Γήκν θαη λα
επηιύεηαη άκεζα.
Δηδηθά γηα ην ηκήκα έςεζεο ηεο επηρείξεζεο ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο ιηπνζπιιέθηεο πνπ
δηαρσξίδεη ηα ιίπε θαη έιαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηνπο θνύξλνπο. Με ηε δηαδηθαζία ηνπ
δηαρσξηζκνύ, κόλν ην θαζαξό λεξό πεξλάεη ζηελ απνρέηεπζε. Σα δηαρσξηζκέλα ιίπε θαη έιαηα
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δηαηίζεληαη ζε εηαηξεία δηαρείξηζήο ηνπο.
ηελ επηρείξεζε δελ ππάξρνπλ ηνμηθά απόβιεηα.
4. Θόπςβορ και δονήζειρ
Σν θηίξην βξίζθεηαη ζε νηθηζηηθή πεξηνρή όπνπ βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (Π.Γ 1180/81) ην
αλώηαην όξην ζνξύβνπ είλαη 45dBA. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηόηεηαο, ζόξπβνο κπνξεί λα
πξνθιεζεί από ηε ζπλάζξνηζε πειαηώλ, ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ, ηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ
– εμαεξηζκνύ θαη ηα αληιηνζηάζηα θαη ινηπό κεραλνινγηθό εμνπιηζκό ηεο εγθαηάζηαζεο. Γελ
αλακέλεηαη λα ππεξβαίλεη ηα 55dBA ζηα όξηα ηεο εγθαηάζηαζεο.
 Όιεο νη ζνξπβώδεηο εγθαηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο πξέπεη λα είλαη ερεηηθά άξηζηα
κνλσκέλεο, ώζηε ε ζηάζκε ηνπ ζνξύβνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα ηηζέκελα από ηε λνκνζεζία
όξηα θαη λα κελ ππάξρεη θακία αθνπζηηθή επηβάξπλζε πξνο ην πεξηβάιινλ.
 Ο αλεθνδηαζκόο ηεο ππεξαγνξάο πξνηείλεηαη λα κε γίλεηαη ζε ώξεο θνηλήο εζπρίαο, ώζηε λα
κεηώλνληαη νη πηζαλόηεηεο όριεζεο ηεο επξύηεξεο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο.
5. Φςζικό πεπιβάλλον
Σν θηίξην είλαη θαηαζθεπαζκέλν εληόο ηνπ νηθηζηηθνύ ηζηνύ θαη εθηηκάηαη όηη δελ ζα
επεξεαζηνύλ αξλεηηθά, ζηνηρεία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. ε θάζε
πεξίπησζε είλαη ζθόπηκν λα ηεξνύληαη όια ηα απαηηνύκελα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε αξλεηηθή επίπησζε.
πκπεξαζκαηηθά, δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ώζηε λα κελ
πιεξνύληαη πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα πνπ λα ζπλεγνξνύλ ζηελ απόξξηςε ηεο πεξηβαιινληηθήο
αδεηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ. Αληηζέησο, ε έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ αδεηώλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
θηηξίνπ ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη αθόκα θαη ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο δξαζηεξηόηεηαο κε εμαηξεηηθά
δπζκελείο επηπηώζεηο ηόζν πεξηβαιινληηθέο όζν θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, η Δπιηποπή Ποιόηηηαρ Ευήρ, γνυμοδοηεί θεηικά επί ηεο Μειέηεο
Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ, γηα ην έξγν: «Τπεπαγοπά ηποθίμυν ηηρ εηαιπείαρ «ΑΒ
ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.» επί ηηρ Ν.Δ.Ο. Παηπών Αθηνών & Αμεπικήρ ζηο Ο.Σ 1425 Γήμος
Παηπέυν, Π.Δ. Ασαΐαρ (ΠΔΣ 1912226626)».

Ο Ππόεδπορ
ΜΗΥΑΖΛ ΑΝΑΣΑΗΟΤ

Σα Παπόνηα Μέλη
ΥΡΖΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ
ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ
ΓΗΟΝΤΗΟ ΠΛΔΑ
ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ
ΖΡΑ – ΔΗΡΖΝΖ ΚΟΤΡΖ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΔΛΔΚΟΤΓΑ
ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
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