
  Υπάγεται στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ (IED) 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙ.Π.Α.) ΤΜΗΜΑ Δ’   

  Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016 Αρ. πρωτ. οικ.: 36066 
 Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 11 Ταχ. Κώδικας : 114 73 Αθήνα Πληροφορίες : Αντώνης Ζαμπέλης                                     Τηλ.    : 210 6417705 Fax     : 210 6430627 e-mail  : a.zabelis@prv.ypeka.gr 

ΠΡΟΣ:   CRETA FARM A.B.E.E. 15ο χλμ Ε.Ο. Ρεθύμνου – Ηρακλείου, Λατζιμάς Μυλοποτάμου Τ.Θ. 115, Τ.Κ. 74 100, Ρέθυμνο  Συνημμένο: Ένα (1) τεύχος ΜΠΕ  ΚΟΙΝ.:  
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων α) για τη λειτουργία υφιστάμενης χοιροτροφικής εγκατάστασης δυναμικότητας 1800 χοιρομητέρων, με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης, β) τροποποίηση και λειτουργία υφιστάμενης εγκατάστασης χοιροσφαγείου – τυποποιητηρίου κρεάτων και αλλαντοποιείου καθώς και των συνοδών αυτών έργων, στην περιοχή «Λατζιμάς» Μυλοποτάμου, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, με φορέα την «CRETA FARM A.B.E.E.».  
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 
3. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.02.2012) «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». 
4. Το Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις». 
5. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/6.08.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων και άλλες διατάξεις». 
6. Το Π.Δ. με αρ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/8.03.2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
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Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 
7. Το Π.Δ. με αρ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/Α/28.08.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Άρθρο 40 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». 
8. Το Π.Δ. με αρ. 70/22.09.2015 (ΦΕΚ 114/A/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 
9. Το Π.Δ. με αρ. 73/23.09.2015 (ΦΕΚ 116/Β/23.09.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
10. Την ΚΥΑ 19652/1999 (ΦΕΚ 1575/Β/5.08.1999)  «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης - κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών … αυτής» και την ΚΥΑ 20419/2522 (ΦΕΚ 1212Β/18-9-2001) που αποτελεί συμπλήρωση αυτής. 
11. Την ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/26.09.2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «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. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002». 
12. Την Κ.Υ.Α. με αρ. 21398/2.05.2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/2011)». 
13. Την Κ.Υ.Α. με αρ. 36060/1155/E.103/13.06.2013 (ΦΕΚ 1450/Β/14.06.2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010». 
14. α. Την με αρ. πρωτ. 6876/4871/2008 (ΦΕΚ 128/Α/3.07.2008) Απόφαση της Βουλής των Ελλήνων για την «Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης». 

β. Την ΚΥΑ 11508/18.02.2009 (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/13.04.2009) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού». 
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γ. Την YA με αρ. 25291/25.06.2003 (ΦΕΚ 1486/Β/10.10.2003) «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης». 
15. α) Την ΚΥΑ οικ. 145116/2.02.2011 (ΦΕΚ 354/Β/8.03.2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ. 191002/5.09.2013 (ΦΕΚ 2220/Β/9.09.2013) και ισχύει. 

β) Την ΚΥΑ 80568/225/1991 (ΦΕΚ 641/Β/7.08.1991) «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για τη χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων». 
16. Την ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/15.04.1993) «περί όρων λειτουργίας και επιτρεπόμενων ορίων εκπομπών βιομηχανικών λεβήτων». 
17. Την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/21.03.2012 (ΦΕΚ 1048/Β/4.04.2012) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 
18. Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. οικ. 48963/5.12.2012 (ΦΕΚ 2703/Β/2012) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13.01.2012 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)». 
19. α) Την Υ.Α. με αρ. 1958/13.01.2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.01.2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 209/2011)». 

β) Την Υ.Α. με αρ. οικ. 65150/1780/25.11.2013 (ΦΕΚ 3089/Β/4.12.2013) «Αντικατάσταση του Παραρτήματος VII της ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)», όπως ισχύει». 
20. Την Υ.Α. με αρ. 15277/23.03.2012 (ΦΕΚ 1077/Β/9.04.2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011». 
21. α) Την ΥΑ με αρ. 1420/82031/22.07.2015 (ΦΕΚ 1709/17.08.2015) «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης». 

β) Την ΥΑ με αρ. 2001/118518/30.10.2015 (ΦΕΚ 2359/Β/3.11.2015) «Τροποποίηση της αριθ. 1420/82031/22.07.2015 (ΦΕΚ 1709/Β/2015) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης».» 
22. Την με αρ. πρωτ. 1464/67426/13.06.2012 (ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ) «Διευκρινιστική Εγκύκλιο Εφαρμογής του Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α’): Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις». 
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23. α) Την με αρ. πρωτ. 101111/17.02.2009 Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ «Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού 166/2006/ΕΚ για την έκλυση και μεταφορά ρύπων». 
β) Τον με αρ. 166/2006 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 «για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης L 33 της 4.02.2006). 

24. Την Υ.Α. οικ. 166640/4.03.2013 (ΦΕΚ 554/Β/8.03.2013) «Πρόσθετες υποχρεώσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας». 
25. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002. 
26. α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 749/2011/ΕΚ. 

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 592/2014 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμου  μονάδες καύσης. 
27. α) Τη με αρ. πρωτ. 3335/12.01.2004 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας Κρήτης «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του εργοστασίου και της χοιροτροφικής μονάδας της CRETA FARM Α.Β.Ε.Ε. που εδρεύει στην περιοχή Λατζιμά Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, δυναμικότητας 1800 χοιρομητέρων». 

β) Την με αρ. πρωτ. 2615/28.06.2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης «Τροποποίηση – συμπλήρωση Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων της χοιροτροφικής μονάδας της CRETA FARM Α.Β.Ε.Ε. δυναμικότητας 1800 χοιρομητέρων του συγκροτήματος χοιροσφαγείου, αλλαντοποιείου, μονάδας τυποποίησης κράτος, μονάδας υποπροϊόντων, μονάδας παραγωγής ζωοτροφών και λιπασματοποίησης της εταιρείας CRETA FARM Α.Β.Ε.Ε. που εδρεύει στην περιοχή Λατζιμά ΜυλοποτάμουΡεθύμνου»,  όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. 3620/04.06.2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης και τη με αρ. πρωτ. 3515/22.06.2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, η ισχύς της οποίας έληξε στις 31.12.2011. 
γ) Το με αρ. πρωτ. 4136/1.12.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Διαδικασία ανανέωσης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της βιομηχανο-κτηνοτροφικής εγκατάστασης της εταιρείας CRETA FARM στην περιοχή Λατζιμά Δήμου Ρεθύμνης», στην οποία αναφέρεται ό,τι «… μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης ΑΕΠΟ για την εξεταζόμενη μονάδα εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά (και μετά τη λήξη της) η με αρ. πρωτ. 3515/22.06.2010 ΑΕΠΟ.» 
δ) Το με αρ. πρωτ. 86/14.03.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Διαδικασία για την ισχύ των Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο) της βιομηχανο-κτηνοτροφικής εγκατάστασης της εταιρείας 
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CRETA FARM στην περιοχή Λατζιμά Δήμου Ρεθύμνης», στην οποία αναφέρεται ό,τι «… μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης των Περιβαλλοντικών Όρων από την αρμόδια υπηρεσία, διατηρείται σε ισχύ η υφιστάμενη ΑΕΠΟ. Σημειώνουμε τέλος ότι σύμφωνα με την αρ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/12) Υ.Α η εν λόγω δραστηριότητα εμπίπτει στα έργα Α1 και ως εκ τούτου η περιβαλλοντική αδειοδότηση θα ολοκληρωθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου ΠΕΚΑ.» 
ε) Τη με αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2936-1/Φ14.218/31.10.2012 (ΑΔΑ: Β4Σ77ΛΚ-ΨΙΩ) Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης «Χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας κατόπιν κτηριακής και μηχανολογικής επέκτασης, στη μονάδα που περιλαμβάνει σφαγείο, τυποποιητήριο – αλλαντοποιείο, τμήμα αρτοσκευασμάτων, μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (μονάδα κομποστοποίησης), μονάδα παραγωγής ζωοτροφών, διαχείριση υποπροϊόντων σφαγής για παραγωγή κρεατάλευρων, αποτεφρωτήρα της< ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., που βρίσκεται στη θέση «Λατζιμάς», Τοπικής Κοινότητας Πρίνου, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου». 
στ) Τη με αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/4490-1/Φ14.218/27.02.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΥ7ΛΚ-ΜΥΖ) Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης «Χορήγηση άδειας λειτουργίας κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, στη μονάδα που περιλαμβάνει σφαγείο, τυποποιητήριο – αλλαντοποιείο, τμήμα αρτοσκευασμάτων, μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (μονάδα κομποστοποίησης), μονάδα παραγωγής ζωοτροφών, διαχείριση υποπροϊόντων σφαγής για παραγωγή κρεαταλεύρων, αποτεφρωτήρα, της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., που βρίσκεται στη θέση «Λατζιμάς» Τοπικής Κοινότητας Πρίνου, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.». 
ζ) Τη με αρ. πρωτ. 639/23.11.2011 (ΑΔΑ: 457ΛΟΡ1Θ-Λ0Α) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Χορήγηση άδειας επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων για τις μονάδες του Χοιροτροφείου και του Σφαγείου Τυποποιητηρίου στην CRETA FARM A.B.E.E. στη θέση Λατζιμά του Δήμου Ρεθύμνης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης». 
η) Τη με αρ. πρωτ. 1598/8.11.2012 (ΑΔΑ: Β4ΣΟΟΡ1Θ-Τ6Ρ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από υδρογεώτρηση στη θέση ΛΑΤΖΙΜΑΣ της Τ.Κ. ΠΡΙΝΟΥ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ιδιοκτησίας CRETA FARM A.B.E.E.». 
θ) Το με αρ. πρωτ. 1973/15.05.2013 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου «Βεβαίωση Υδροδότησης». 
ι) Τη με αρ. 1255/7.05.2008 Απόφαση Νομάρχη Ρεθύμνου «Χορήγηση άδειας λειτουργίας, από υγειονομικής πλευράς, εγκατάστασης παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών, πίτσας και σφολιατοειδών». 
ια) Το με αρ. πρωτ. 288650/9.04.2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Χορήγηση Ειδικού Κωδικού Αριθμού Έγκρισης σε μονάδα μεταποίησης υλικών κατηγορίας 3, με την επωνυμία «CRETA FARM A.B.E.E.»». 
ιβ) Το με αρ. πρωτ. 2605/12.05.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης «Απάντηση σε ερώτημα για τη νιτρορύπανση στην περιοχή Λατζιμά της τοπικής κοινότητας Πρίνου του Δήμου Ρεθύμνης».   
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ιγ) Τη με αρ. πρωτ. 299474/24.09.2010 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Χορήγηση κωδικού αριθμού κτηνιατρικής έγκρισης». 
ιδ) Τη με αρ. 1738/8.09.2010 Απόφαση του Νομάρχη Ρεθύμνου «Χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης παραγωγής εδώδιμων παραπροϊόντων της επιχείρησης «CRETA FARM A.B.E.E.».» 

28. α) Η από 10.10.12 αίτηση με την οποία υποβλήθηκε συνημμένα, στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (Μ.Π.Ε.) για την εν θέματι δραστηριότητα (ΑΠ. Δ.Π.Σ. 49579/2078/10.10.12). 
β) Το με αρ. πρωτ. οικ. 21125/546/1.04.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ «Επιστροφή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μονάδας εντατικής εκτροφής χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους και παραγωγής αλλαντικών στη περιοχή Λατζιμά Μυλοποτάμου της CRETA FARM A.B.E.E.». 

29. α) Την από 5.06.2013 υποβληθείσα αίτηση του φορέα του έργου, με συνημμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του εν θέματι έργου (Α.Π. Δ.Π.Σ. 34263/932/5.06.2013).  
β) Το με αρ. πρωτ. οικ. 42256/1167/15.07.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο ενημερώθηκε ο φορέας του έργου για την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας της ΜΠΕ του εν θέματι έργου. 
γ) Η από 2.08.2013 υποβληθείσα αίτηση του φορά του έργου, με συνημμένα εννέα (9) αντίγραφα κι ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή της ΜΠΕ του εν θέματι έργου (Α.Π. Δ.Π.Σ. 45525/1252/5.08.2013). 

30. Το με αρ. πρωτ. οικ. 46885/1282/13.08.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ του εν θέματι έργου στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ), στη Διεύθυνση Χωροταξίας και στη Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, στη Διεύθυνση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος και στη Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. 
31. Το με αρ. πρωτ. 2175/3.10.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία και αναφέρει ότι «… επιφυλάσσεται για τη γνωμοδότησή της μέχρι την προσκόμιση των απαιτούμενων ανωτέρω συμπληρωματικών στοιχείων ή την υποβολή ενημερωμένης ΜΠΕ» (Α.Π. Δ.Π.Σ. 58993/1611/24.10.2013). 
32. α) Η από 25.02.2014 υποβληθείσα αίτηση του φορέα του έργου, στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, με συνημμένη Μελέτη Αναβάθμισης Συστήματος Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων της εν θέματι μονάδας (Α.Π. Δ.Π.Σ. 10251/257/25.02.2014). 

β) Το με αρ. πρωτ. οικ. 16369/409/26.03.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ με το οποίο ζητήθηκε από το φορέα του έργου να υποβληθούν επιπλέον αντίτυπα της Μελέτης Αναβάθμισης Συστήματος Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών αποβλήτων της εν θέματι μονάδας. 

ΑΔΑ: 7ΔΖΤ4653Π8-Α2Δ



 
7 

γ) Η από 1.04.2014 υποβληθείσα αίτηση του φορέα του έργου, στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ,  με συνημμένα 4 αντίγραφα της Μελέτη Αναβάθμισης Συστήματος Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων της εν θέματι μονάδας (Α.Π. Δ.Π.Σ. 17507/462/1.04.2014). 
33. Το με αρ. πρωτ. οικ. 18809/487/7.04.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ με το οποίο διαβιβάστηκε η Μελέτη Αναβάθμισης Συστήματος Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων, στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, για γνωμοδότησή τους στα πλαίσια της ΚΥΑ με αρ. οικ. 191002/5.09.2013 (ΦΕΚ 2220/Β/9.09.2013) ΚΥΑ. 
34.  α) Το με αρ. πρωτ. 2856/8.01.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ για την «Παράταση χρόνου ισχύος άδειας επαναχρησιμοποίησης» (Α.Π. Δ.Π.Σ. 8073/201/14.02.2014) 

β) Το με αρ. πρωτ. 498/971/15.05.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την ΜΠΕ του εν θέματι έργου και προτείνονται όροι, οι οποίοι συμπεριελήφθησαν στην παρούσα Απόφαση (Α.Π. Δ.Π.Σ. 26288/750/23.05.2014). 
35. α) Τη με αρ. πρωτ. 669/10.10.2013 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με συνημμένη την από 10.10.2013 εισήγησή του για την ΜΠΕ του εν θέματι έργου, με την οποία προτείνονται περιβαλλοντικοί όροι, οι οποίοι ελήφθησαν υπόψη στην παρούσα Απόφαση (Α.Π. Δ.Π.Σ. 63346/1744/18.11.2013). 

β) Τη με αρ. πρωτ. 296/14.07.2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με συνημμένη την από 14.07.2014 εισήγησή του για τη Μελέτη Αναβάθμισης Συστήματος Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων του εν θέματι έργου, με προϋποθέσεις και όρους που συμπεριελήφθησαν στην παρούσα Απόφαση (Α.Π. Δ.Π.Σ. 37690/1167/31.07.2014). 
γ) Το με αρ. πρωτ. 204/10.03.2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ με το οποίο ενημερώνει ότι «… η υπηρεσία μας δέχεται συχνές καταγγελίες για έντονη δυσοσμία, προερχόμενη από τις εγκαταστάσεις της βιομηχανο-κτηνοτροφικής εγκατάστασης της εταιρείας CRETA FARMS. Ενόψει της έγκρισης των νέων Περιβαλλοντικών όρων της βιομηχανο-κτηνοτροφικής εγκατάστασης της εταιρείας CRETA FARMS, σας παρακαλούμε να συμπεριλάβετε σε αυτούς όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξαλειφθεί η δυσοσμία.» (Α.Π. Δ.Π.Σ. 15724/400/21.03.2014).  

36. Το με αρ. πρωτ. 473/103877/14.10.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής με το οποίο εκφράζει την άποψή της για την ΜΠΕ του εν θέματι έργου (Α.Π. Δ.Π.Σ. 62705/1646/13.11.2014 
37. Το με αρ. πρωτ. 37994/16.10.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ: α) η με αρ. 83/2013 απόφαση (πρακτικό Νο 12/15.10.2013) της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά για την ΜΠΕ του εν θέματι έργου και β) η ένσταση φορέων κατά της ΜΠΕ του εν θέματι έργου (66224/1825/27.11.2013). 
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38.  α) Το με αρ. πρωτ. 4908/15.11.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου με συνημμένα το από 28.11.2013 Έντυπο έκθεσης Υγειονομικής Επιθεώρησης στη Βιομηχανία CRETA FARMS ABEE, το με αρ. πρωτ. οικ. 5993/23.10.2013 διαβιβαστικό έγγραφο της ως άνω Διεύθυνσης προς το Γενικό Χημείο του Κράτους για τη χημική ανάλυση δείγματος λυμάτων, καθώς και τη με αρ. πρωτ. 30/063/421/31.10.2013 Έκθεση Εξέτασης της Χημικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου του Γενικού Χημείου του Κράτους, για τα ανωτέρω δείγματα λυμάτων (Α.Π. Δ.Π.Σ. 68305/1902/11.12.2013). 
β) Το με αρ. πρωτ. 2836/16.06.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου με θέμα «Γνωμοδότηση Μελέτης», στο οποίο αναφέρει ότι «… συμφωνεί με την δημιουργία έργων τα οποία αφενός ανταποκρίνονται στους όρους της Νομοθεσίας και αφετέρου ελαττώνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εκροών αποβλήτων, μετά από την επεξεργασία τους, ώστε να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον γενικότερα. Η αποδοτικότητα των έργων και η τήρηση των όρων και διαδικασιών που περιγράφονται από την Νομοθεσία, σαφώς και κρίνονται εκ του αποτελέσματος, που προκύπτει μετά από δειγματοληψίες των παραγόμενων αποβλήτων. (Α.Π. Δ.Π.Σ. 32791/994/3.07.2014). 

39. Το με αρ. πρωτ. 156/3.01.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ στο οποίο περιγράφονταν οι ειδικές και γενικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής στην περιοχή του έργου και εκτός των άλλων αναφέρει «Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων της βιομηχανίας όπως η συγκεκριμένη η οποία λειτουργεί στην περιοχή από τη δεκαετία του 1960 προβλέπεται από τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού και στην σχετική βιομηχανική νομοθεσία. Το εν λόγω γήπεδο βρίσκεται, σε περιοχή με άτυπη συγκέντρωση βιομηχανίας και η επέκταση φαίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου της ΜΠΕ να ικανοποιεί τις ελάχιστες κτηνοτροφικές αποστάσεις ασφαλείας από άλλες μη συμβατές εγκαταστάσεις και υποδομές. Οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό με τις σαφείς χωροταξικές κατευθύνσεις για βελτίωση του αγροτοδιατροφικού κλάδου στη χώρα και στην περιφέρεια αλλά και της αναγκαιότητας ποιοτικής σύνδεσης του πρωτογενή με το δευτερογενή τομές, είναι δυο ακόμη παράγοντες που συνηγορούν στην θετική αντιμετώπιση του σχετικού αιτήματος». (Α.Π. Δ.Π.Σ. 416/22/8.01.2014). 
40. Το με αρ. πρωτ. 2469/20.06.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με το οποίο γνωμοδοτούν αρνητικά επί της μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής του συστήματος άρδευσης με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, λαμβάνοντας υπόψη το παρουσιαζόμενο, σε σχέση με τις αρδευόμενες δενδρώδεις καλλιέργειες, ισοζύγιο αζώτου. (Α.Π. Δ.Π.Σ. 32650/968/3.07.2014). 

Ειδικότερα η ανωτέρω Διεύθυνση αναφέρει ό,τι «δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η προκύπτουσα διάθεση των 195 κιλών αζώτου/στρέμμα/έτος, τα οποία και δημιουργούν προϋποθέσεις νιτρορύπανσης της περιοχής. 
41. Την από 11.02.2014 υποβληθείσα αίτηση του Καθηγητή Στυλιανού Λιοδάκη προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, με συνημμένο υπόμνημα του Προέδρου της Κοινότητας Πρίνου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Πρίνου και του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αρκαδίου Γεροποτάμου της Κοινότητας Πρίνου με θέμα «Αντιρρήσεις και ανακρίβειες επί της υπ’ αρ. πρωτ. 46885/1282/13.08.2014 μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επέκταση και λειτουργία μονάδας εντατικής εκτροφής χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους και παραγωγή αλλαντικών της «CRETA FARMS ΑΒΕΕ» 
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στην περιοχή «Λαντζίμα» Δήμου Αρκαδίου Π.Ε. Ρεθύμνης» (Α.Π. Δ.Π.Σ. 7140/178/11.02.2014). 
42. Την από 12.02.2014 υποβληθείσα αίτηση του Καθηγητή Στυλιανού Λιοδάκη προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, με την οποία ζητεί να του χορηγηθούν αντίγραφα των σχετικών γνωμοδοτήσεων για την ΜΠΕ του εν θέματι έργου (Α.Π. Δ.Π.Σ. 7808/193/13.02.2014). 
43. Την από 13.02.2014 υποβληθείσα αίτηση του Καθηγητή Στυλιανού Λιοδάκη προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, με συνημμένες τις επιστολές διαμαρτυρίας του Προέδρου του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου κου Εμμανουήλ Τσακαλάκη, καθώς και της Προέδρου της Οικιστικής Α.Ε. Τραπεζοϋπαλλήλων κας Μαρίας Φραγκεδάκη (Α.Π. Δ.Π.Σ. 7811/194/13.02.2014). 
44. α) Την από 19.03.2014 υποβληθείσα αίτηση του Καθηγητή Στυλιανού Λιοδάκη προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με κοινοποίηση  και στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Ανάκληση του υπ’ αρ. 4908/15.11.2013 εγγράφου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης εγγράφου και αποκατάσταση της αληθείας και δικαιοσύνης». (Α.Π. Δ.Π.Σ. 16763/446/28.03.2014) 

β) Το με αρ. πρωτ. 2193/4.04.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης με το οποίο απαντήθηκε η ως άνω υποβληθείσα αίτηση του Καθηγητή Στυλιανού Λιοδάκη (Α.Π. Δ.Π.Σ. 20666/559/16.04.2014). 
45. Τα με αρ. πρωτ. οικ. 30236/883/19.06.2014 και αρ. πρωτ. οικ. 33104/997/4.07.2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ με τα οποία ενημερώθηκε ο φορέας του έργου για τις υποβληθείσες γνωμοδοτήσεις - ενστάσεις, προκειμένου να λάβει γνώσει και να εκφράσει τις τυχόν απόψεις του επ’ αυτών. 
46. Την από 13.10.2014 αίτηση του φορέα του έργου προς την Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με συνημμένα συμπληρωματικά στοιχεία της Τεχνικής Έκθεσης Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Π. Δ.Π.Σ. 49184/1644/20.10.2014). 
47. α. Την από 29.12.2014 υποβληθείσα αίτηση του φορέα του έργου, για την παράταση της με αρ. με αρ. πρωτ. 2615/28.06.2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε, με συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση του ιδίου ο,τι δεν έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή, μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ως προς τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 της 161486/10.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚ50-06Μ) Εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 8γ, του Ν. 4014/2011», όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. οικ. 174403/13.08.2014 (ΑΔΑ: 6ΒΘΣ0-0Η2) Εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΔΙ.Π.Α. 177637/30.12.2014). 

β. Την με αρ. πρωτ. οικ. 145214/14.01.2015 (ΑΔΑ: ΩΖ360-ΓΤ8) Απόφαση Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΚΑ «Εφαρμογή του Άρθρου 2, παράγραφο 8γ. του Νόμου 4014/2011, στην με α.π. 2615/28.06.2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης «Τροποποίησης – συμπλήρωση της Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων της χοιροτροφικής μονάδας της CRETA FARM A.B.E.E. δυναμικότητας 1800 χοιρομητέρων, του συγκροτήματος χοιροσφαγείου, αλλαντοποιείου, μονάδας τυποποίησης κρέατος, μονάδας επεξεργασίας υποπροϊόντων, μονάδας παραγωγής ζωοτροφών και λιπασματοποίησης της εταιρείας CRETA FARM Α.Β.Ε.Ε. που εδρεύει στην περιοχή Λατζιμά Μυλοποτάμου 
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Ρεθύμνου».», με την οποία παρατάθηκε η ισχύς της ανωτέρω ΑΕΠΟ μέχρι τις 28η Ιουνίου 2017. 
48. Το από 29.09.2015 υποβληθέν Τεχνικό Υπόμνημα του φορέα του έργου με διευκρινίσεις σχετικά με την προσαρμογή του ισοζυγίου του αζώτου στην τελική εκροή του Συστήματος Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του χοιροτροφείου (Α.Π. ΔΙ.Π.Α. 15209/29.09.2015). 

Ειδικότερα ο φορέας του έργου αναφέρει ότι θα αυξηθεί ο όγκος της 2ης δεξαμενής αερισμού (από 2.100m3 σε 3.000m3), ενώ παράλληλα η 1η δεξαμενή αερισμού, θα λειτουργεί ως δεξαμενή απονιτροποίησης. 
49. Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, δεν απέστειλε τη σχετική γνωμοδότησή της επί της ΜΠΕ, μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες και επομένως μπορεί να προωθηθεί η χορήγηση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων χωρίς τις εν λόγω γνωμοδοτήσεις. 
50. Το γεγονός ότι με τα διευκρινιστικά στοιχεία που υπέβαλε ο φορέας του έργου αντιμετωπίζονται οι ενστάσεις και αντιρρήσεις που υπάρχουν στο στάδιο της εκτίμησης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του εν θέματι έργου. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
Την έγκριση των κάτωθι Περιβαλλοντικών Όρων και Περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου ως και πάντα κατά νόμο υπόχρεο για την α) λειτουργία υφιστάμενης χοιροτροφικής εγκατάστασης δυναμικότητας 1800 χοιρομητέρων, με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης, β) τροποποίηση και λειτουργία υφιστάμενης εγκατάστασης χοιροσφαγείου – τυποποιητηρίου κρεάτων και αλλαντοποιείου καθώς και των συνοδών αυτών έργων, στην περιοχή «Λατζιμάς» Μυλοποτάμου, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, με φορέα την «CRETA FARM A.B.E.E.». 
Α. Είδος και μέγεθος δραστηριότητας 

Η εν θέματι μονάδα, βρίσκεται εγκατεστημένη στην περιοχή Λατζιμά, του Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Σε αυτή λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα: 
 Χοιροτροφείο, με μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 
 Χοιροσφαγείο - τυποποιητήριο - αλλαντοποιείο, με μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 
 Μονάδα αρτοσκευασμάτων (μαγειρευτά φαγητά - προψυγμένα κατεψυγμένα προϊόντα). 
 Μονάδα αξιοποίησης υποπροϊόντων σφαγής. 
 Μονάδα κομποστοποίησης στερεών αποβλήτων. 
 Μονάδα παρασκευής ζωοτροφών για οικόσιτα ζώα. 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης,  συμπεριλαμβανομένων  και των  μονάδων  των  βιολογικών καθαρισμών, καλύπτουν συνολική επιφάνεια 47.177,45m2, η οποία αναλυτικότερα έχει ως ακολούθως:  
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ΓΗΠΕΔΟ & ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ (σε m2) 

Έκταση γηπέδου 198.110,80  
Μέγιστη επιτρεπόμενη  κάλυψη  59.433,24 
Πραγματοποιηθείσα κάλυψη 

47.177,45  Χοιροτροφική μονάδα  
 Μονάδα αλλαντοποιίας  
 Βιολογικός καθαρισμός – Βοηθητικά κτίρια  

Δυναμικότητα παραγωγής 
Η εξεταζόμενη εγκατάσταση έχει τις  ακόλουθες δυναμικότητες παραγωγής ανά τμήμα: 

Τμήμα Ετήσια Δυναμικότητα Ημερήσια Δυναμικότητα 
Παραγωγική δυναμικότητα χοιροστασίου 1.800  χοιρομητέρες  

Σφαγείο 35.000  χοιρίδια 50tn Ζώντος Βάρους (για 100 ημέρες λειτουργίας) 
Τυποποιητήριο κρέατος 3.200 tn κρέατος 14tn (για 230 ημέρες λειτουργίας) 
Παραγωγή αλλαντικών 15.000 tn 75tn (για 230 ημέρες λειτουργίας) 
Παραγωγή ζωοτροφών 11.000 tn 48tn (για 230 ημέρες λειτουργίας) 

 
Η μονάδα, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.01.2012), όπως ισχύει, κατατάσσεται ως ακολούθως: 
 Χοιροτροφείο με 1800 θέσεις χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης. Κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1, της 7ης Ομάδας, με α/α 5. «Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι πάχυνσης», με περισσότερες από 400 θέσεις χοιρομητέρων.   
 Χοιροσφαγείο ετήσιας δυναμικότητας 35.000 χοιριδίων. Κατατάσσεται στην Α2 υποκατηγορία, της 9ης Ομάδας, με α/α 1. «Σφαγή ζώων και πουλερικών. Συμπεριλαμβάνεται ο πρώτος τεμαχισμός και η συντήρησή του παραγόμενου κρέατος», με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 20tn/ημέρα.  
 Τυποποιητήριο κρέατος ετήσιας δυναμικότητας 3.200tn και Παραγωγή αλλαντικών, ετήσιας δυναμικότητας 25.000tn. Κατατάσσεται στην Α2 υποκατηγορία, της 9ης Ομάδας, με α/α 2. «Τυποποίηση κρέατος ζώων και πουλερικών και παραγωγή προϊόντων κρέατος (π.χ. αλλαντοποία)», με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 30tn/ημέρα. 
 Κλίβανος αποτέφρωσης. Κατατάσσεται στην Α2 υποκατηγορία της 9ης Ομάδας, με α/α 4. «Επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος και αλιευμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η θερμική επεξεργασία, με ή χωρίς αποτέφρωση, υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος ζώων, πουλερικών και αλιευμάτων ανεξαρτήτως βαθμού επικινδυνότητας, καθώς και των οστεάλευρων, κρεατάλευρων, πτηνάλευρων, αιματάλευρων και ιχθυάλευρων», με δυναμικότητα μικρότερη των 5tn/ημέρα. 
 Παρασκευαστήριο ζωοτροφών, ετήσιας δυναμικότητας 11.000tn. Κατατάσσεται στην Β κατηγορία, της 9ης Ομάδας, με α/α 20. «Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα». 
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Α.1. Κυρίως Έργο - Περιγραφή Υφιστάμενης Εγκατάστασης Το γήπεδο και το σύνολο των εγκαταστάσεων της μονάδας αποτυπώνονται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Τ1 (κλίμακας 1:5000 – Αυγούστου 2012) και στο Τοπογραφικό Διάγραμμα – Διάγραμμα Κάλυψης (κλίμακας 1:1000 – Σεπτεμβρίου 2012) του Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. Αναστασίου Μανιατάκη, που αποτελούν αναπόσπαστο σημείο της ΜΠΕ του εν θέματι έργου. 
Οι κορυφές του γηπέδου έχουν τις κάτωθι συντεταγμένες, κατά ΕΓΣΑ ’87:  

 
  Χ Ψ 
1 556.909,980 3.916.542,370 
2 556.903,110 3.916.519,490 
3 556.923,100 3.916.516,930 
4 556.890,750 3.916.493,340 
5 556.885,730 3.916.487,740 
6 556.882,440 3.916.483,810 
7 556.867,560 3.916.466,880 
8 556.864,530 3.916.668,220 
9 556.859,000 3.916.476,140 

10 556.855,490 3.916.488,120 
11 556.850,190 3.916.507,560 
12 556.845,940 3.916.519,970 
13 556.844,790 3.916.522,240 
14 556.840,940 3.916.533,910 
15 556.834,960 3.916.547,560 
16 556.829,320 3.916.561,700 
A 556.825,820 3.916.576,000 
Β 556.800,640 3.916.565,980 
Γ 556.753,260 3.916.552,730 
Δ 556.746,430 3.916.571,540 
Ε 686.711,020 3.917.163,410 
Ζ 556.740,800 3.916.593,590 

27 556.732,470 3.916.593,670 
28 556.707,330 3.916.589,730 
29 556.692,440 3.916.587,970 
30 556.677,530 3.916.586,830 
31 556.675,830 3.916.604,570 
32 556.674,670 3.916.611,800 
33 556.672,850 3.916.661,190 
34 556.673,740 3.916.649,190 
35 556.676,240 3.916.661,950 
36 556.671,150 3.916.718,560 
37 556.671,060 3.916.728,790 
38 556.670,060 3.916.738,550 
39 556.669,810 3.916.743,820 

40 556.670,990 3.916.753,660 
41 556.670,540 3.916.758,500 
42 556.669,910 3.916.761,140 
43 556.669,210 3.916.769,020 
44 556.669,110 3.916.771,410 
45 556.658,610 3.918.778,090 
46 556.658,700 3.918.777,580 
47 556.657,370 3.918.787,910 
48 556.658,210 3.918.798,360 
49 556.658,540 3.918.803,190 
50 556.657,550 3.918.808,660 
51 556.658,530 3.918.815,970 
52 556.661,280 3.918.833,810 
53 556.661,510 3.918.838,780 
54 556.661,600 3.918.846,890 
55 556.662,030 3.918.849,880 
56 556.661,730 3.918.855,560 
57 556.029,130 4.048.832,920 
58 556.660,710 3.918.862,660 
59 556.660,130 3.918.865,160 
60 556.659,910 3.918.874,570 
61 556.655,470 3.918.890,040 
62 556.650,850 3.918.907,110 
63 556.657,490 3.918.909,990 
64 556.659,970 3.918.911,180 
65 556.663,170 3.918.912,000 
66 556.670,310 3.918.915,060 
67 556.678,140 3.918.917,440 
68 556.694,910 3.918.922,140 
69 556.725,210 3.918.924,790 
70 556.733,740 3.918.925,790 
71 556.668,670 3.918.931,970 
72 556.777,990 3.916.938,470 
73 556.778,400 3.916.940,650 
74 556.778,410 3.916.948,500 
75 556.779,040 3.916.956,160 
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76 556.779,060 3.916.963,920 
77 556.779,690 3.916.969,200 
78 556.777,890 3.916.987,140 
79 556.777,500 3.916.994,940 
80 556.776,510 3.917.004,930 
81 556.766,310 3.919.009,090 
82 556.775,920 3.917.012,630 
83 556.766,020 3.919.016,860 
84 556.765,100 3.919.019,290 
85 556.773,270 3.917.033,420 
86 556.772,430 3.917.041,080 
87 556.771,840 3.917.043,320 
88 556.762,580 3.919.045,340 
89 556.760,880 3.919.052,470 
90 556.766,640 3.917.066,050 
91 556.754,270 3.919.072,210 
92 556.751,570 3.919.085,130 
93 556.750,850 3.919.089,560 
94 556.746,330 3.919.117,100 
95 556.744,780 3.919.129,550 
96 556.744,120 3.919.134,520 
97 556.726,980 3.919.131,600 
98 556.702,510 3.919.128,320 
99 556.683,270 3.919.125,560 

100 556.679,330 3.919.082,580 
101 556.666,410 3.919.193,880 
102 556.652,010 3.919.250,200 
103 556.644,750 3.919.281,430 
104 556.646,220 3.919.283,610 
105 556.668,060 3.919.292,180 
106 556.682,510 3.919.297,400 
107 556.698,670 3.919.303,850 
108 556.714,280 3.919.309,860 
109 556.730,620 3.919.316,540 
110 556.749,340 3.919.324,680 
111 556.765,000 3.919.331,950 
112 556.778,210 3.919.337,910 
113 556.786,480 3.919.341,640 
114 556.785,270 3.919.365,870 
115 556.785,870 3.919.365,630 

116 556.808,640 3.919.297,380 
117 556.829,250 3.917.257,010 
118 556.836,190 3.917.178,960 
119 556.829,210 3.919.220,140 
120 556.838,210 3.919.165,720 
121 556.840,330 3.919.151,860 
122 556.852,770 3.919.153,420 
123 556.890,240 3.919.159,540 
124 543.922,190 3.919.104,510 
125 557.134,150 3.919.167,180 
126 557.135,030 3.919.158,740 
127 557.137,190 3.919.133,820 
128 557.139,060 3.919.111,620 
129 557.139,560 3.919.086,230 
130 557.150,710 3.917.074,630 
131 557.153,080 3.917.038,740 
132 557.155,040 3.917.021,260 
133 556.956,440 3.918.978,030 
134 557.177,550 3.918.904,570 
135 556.993,700 3.916.869,520 
136 557.014,890 3.916.870,300 
137 557.045,550 3.916.869,730 
138 557.048,560 3.916.857,580 
139 557.039,720 3.918.854,140 
140 557.041,110 3.918.848,940 
140 557.055,980 3.918.805,180 
162 557.229,030 3.916.696,760 
163 557.012,020 3.916.695,530 
164 557.009,640 3.916.690,890 
165 557.226,320 3.916.688,280 
166 557.195,430 3.916.683,810 
167 557.192,240 3.916.679,700 
168 557.185,230 3.916.669,240 
169 557.178,410 3.916.652,420 
170 557.171,730 3.916.633,500 
171 557.165,370 3.916.622,640 
172 557.158,290 3.916.606,590 
173 557.154,650 3.916.600,200 
174 556.935,430 3.916.576,440 
175 556.921,380 3.916.562,030 

 
1. Χοιροτροφική Μονάδα 
Στο χοιροτροφείο δυναμικότητας 1800 χοιρομητέρων, οι χοιρομητέρες στεγάζονται σε 8 κτίρια συνολικά μαζί με τους κάπρους, σε διαμορφωμένες αίθουσες ξηρής περιόδου, κυοφορίας, 
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τοκετού και θηλασμού. Υπάρχουν άλλα οχτώ (8) κτίρια τα οποία στεγάζονται τα χοιρίδια. Τα κτίρια αυτά χωρίζονται σε αίθουσες πρώτης ανάπτυξης, προπάχυνσης και πάχυνσης. Στις  αίθουσες αυτές μεγαλώνουν τα χοιρίδια μέχρι τελικού επιθυμητού ζωντανού βάρους και κατόπιν οδηγούνται στο σφαγείο. Μέσα στα κτίρια διατήρησης των χοιρινών διενεργείται η διατροφή τους με αυτόματο τρόπο και η υδροδότησή τους μέσω ειδικών ακροφυσίων. Τα νεκρά ζώα αποτεφρώνονται στον αποτεφρωτήρα του φορέα που λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων της μονάδας. 
Στο χοιροστάσιο βρίσκονται (ανάλογα με την εποχή, περί τα): 

Κατανομή Ζωικού Πληθυσμού Αριθμός Ζώων 
Χοιρομητέρες  1.800 

Ξηρά Περίοδος 448 
Έγκυες 1.047 

Περίοδος Τοκετού - Θηλασμού 305 
Αντικατάσταση 252 
Κάπροι 26 
Χοίροι 14.675 

Α’ Ανάπτυξη 3.872 
Προπάχυνση 5.258 

Πάχυνση 5.545 
Σύνολο 16.753 

 
Η μονάδα αυτή απεικονίζεται στα Κτίρια 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 του ανωτέρω τοπογραφικού 
2. Μονάδα σφαγείου και μονάδα αξιοποίησης υποπροϊόντων σφαγής 
Στο σφαγείο σφάζονται 35.000 χοίροι ποικίλου βάρους ανά έτος και λειτουργεί 2 φορές εβδομαδιαίως. Η δυναμικότητα της μονάδας αυτής ανέρχεται σε 50tn/ημέρα. 
3. Μονάδα τυποποιητηρίου κρέατος, 
Στο τυποποιητήριο παράγονται 3.200tn ετησίως πρώτων υλών, για το αλλαντοποιείο περιλαμβάνει τεμαχισμό, αποστέωση, καθαρισμός δέρματος κ.λπ. 
4. Μονάδα αλλαντοποιείου 
Στην μονάδα παράγονται προϊόντα από ολόκληρα τεμάχια κρέατος και κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια, κεφτεδάκια, γύρος, κ.λ.π. Χρησιμοποιούνται βοηθητικές ύλες όπως αρωματικά μπαχαρικά κ.λ.π. Συνολικά σε αυτή τη μονάδα παράγονται 25.000 tn/έτος, αλλαντικά.  
5. Μονάδα αρτοσκευασμάτων 
Στην μονάδα αρτοσκευασμάτων παρασκευάζονται 5,50tn ετησίως έτοιμα φαγητά και αρτοσκευάσματα. 
Οι μονάδες αυτές απεικονίζονται στο ανωτέρω τοπογραφικό εντός της εγκατάστασης της «Αλλαντοποιίας». 
6. Μονάδα παραγωγής ζωοτροφών  
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Στην μονάδα παραγωγής ζωοτροφών (φυρματοποιείο) ετήσιας δυναμικότητας 11.000tn, οι πρώτες ύλες (καλαμπόκι, στάρι, σόγια, κριθάρι, ιχνοστοιχεία κ.λ.π) αλέθονται, ομογενοποιούνται και παράγεται υπό μορφή pellets (σφαιριδίων) η τροφή των χοιριδίων.  
Η μονάδα αυτή απεικονίζεται στο ανωτέρω τοπογραφικό ως «Εργαστήριο ζωοτροφών». 
7. Μονάδα αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων (Rendering) 
Τα μέρη του ζώου τα οποία δε χρησιμοποιούνται προς παραγωγή προϊόντων κρέατος, ήτοι αυτιά, κεφάλι, άκρα, βασιλικά, δέρμα, οστά, νύχια κτλ, οδηγούνται στη Μονάδα αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων. Η αποστείρωση των υποπροϊόντων Κατηγορίας 3, σύμφωνα με τον με αρ. 1069/2009/ΕΚ Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, πραγματοποιείται σε ατμολέβητες, υπό πίεση 3bar και θερμοκρασία 133°C. Κάποια εξ αυτών θεωρούνται εδώδιμα και σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας εγκατάστασης παραγωγής εδώδιμων παραπροϊόντων, ο φορέας του έργου μπορεί να τα αποθηκεύει, να τα καταψύχει, να τα τυποποιεί και τελικά να τα εμπορεύεται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να τα εξάγει σε Τρίτες Χώρες. 
Τα υποπροϊόντα, αυτά ανέρχονται σε 400tn/ετησίως. 
Όσον αφορά στα μη εδώδιμα υποπροϊόντα, οδηγούνται σε μονάδα επεξεργασίας προς παρασκευή κρεατάλευρων, τα οποία αποτελούν πρώτες ύλες στη παραγωγή ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς. Συγκεκριμένα, η μονάδα επεξεργάζεται υλικά Κατηγορίας 3 οστά, αίμα, εντόσθια, λίπος, λοιπά όργανα των σφαγιασμένων ζώων - μη εδώδιμα υποπροϊόντα, βάσει του Κανονισμού 1069/2009/EK. Τα ζωικά υποπροϊόντα επεξεργάζονται μέσω μεθόδου αδρανοποίησης (Rendering). 
Τέλος, όσων αφορά την ύπαρξη χοιριδίων, τα οποία είναι άρρωστα ή νεκρά, και ο θάνατός τους δεν έχει προκληθεί από σφαγιασμό αλλά από άλλους παράγοντες (Κατηγορία 2, βάσει του Κανονισμού 142/2011/ΕΚ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 «για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία») χρήζουν ειδικής διαχείρισης. Τα νεκρά ζώα οδηγούνται στον αποτεφρωτήρα ο οποίος βρίσκεται στο κτίριο 10 του ανωτέρω τοπογραφικού. 
Ο αποτεφρωτήρας έχει μέγιστη απόδοση 50 Κg/h  και αποτελείται από δύο θαλάμους καύσης, κυλινδρικής μορφής και την καπνοδόχο. Τα υπόλοιπα της καύσης (τέφρα) συλλέγονται σε κλειστούς περιέκτες και απορρίπτονται με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα. Η θερμοκρασία ελέγχεται μέσω ειδικού εξοπλισμού και σε περίπτωση μη κανονικών συνθηκών, διακόπτεται η λειτουργία μέχρι επιδιόρθωση της βλάβης.  
Επισημαίνεται, ότι η μονάδα αποτέφρωσης δεν συνδέεται με τις εγκαταστάσεις εκτροφής. 
8. Μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (κομποστοποίησης). 
Στην μονάδα κομποστοποίησης, ημερήσιας δυναμικότητας 25m3, υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα στο οποίο οδηγούνται τα στερεά υλικά μηχανικού διαχωρισμού και η ιλύς από τις μονάδες επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τόσο του χοιροτροφείου, όσο και της μονάδας σφαγείου – Τυποποιητηρίου κρεάτων - αλλαντοποιείου. Η διαδικασία αυτή βασίζεται στην αερόβια ζύμωση, σε δύο φάσεις των στερεών αποβλήτων σε δεξαμενές ζύμωσης. Η πρώτη φάση εξελίσσεται σε δύο ωοειδείς δεξαμενές και με την βοήθεια μηχανισμού ανάδευσης και αερισμού ολοκληρώνεται σε 14 ημέρες. Το προϊόν αυτό, απομακρύνεται από τις δεξαμενές της πρώτης φάσης και με την βοήθεια κοχλιών τροφοδοσίας οδηγείται στην δεύτερη φάση, με σκοπό την περαιτέρω ολοκλήρωση της ζύμωσης. Στην φάση αυτή το προϊόν ζυμώνεται σε ευθύγραμμη δεξαμενή με σύστημα αερισμού και μηχανισμού ανάδευσης, η ζύμωση ολοκληρώνεται σε 5-6 ημέρες και παράγεται το τελικό προϊόν (compost) το οποίο ενσακίζεται και πωλείται.  
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Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά της ανωτέρω περιγραφείσας μεθόδου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (κομποστοποίησης), μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος της ασβεστοποίησης, προκειμένου σταθεροποιηθεί η ιλύς και να απαλλαγεί από δυσοσμίες και παθογόνους μικροοργανισμούς.  
Η μονάδα αυτή απεικονίζεται στο ανωτέρω τοπογραφικό ως «Μονάδα Κομποστοποίησης». 
 
Αναλυτικά οι εγκαταστάσεις, αναλύονται και αποτυπώνονται, στα ακόλουθα παραρτήματα (τεύχη Α, Β, Γ και Δ), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο σημείο της ΜΠΕ του εν θέματι έργου: 

 στο Τεύχος Α, της Τεχνικής Μελέτης «Μελέτη αναβάθμισης συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων του Σφαγείου – Αλλαντοποιείου – Τυποποιητηρίου της εταιρείας CRETA FARMS ABEE στην περιοχή Λατζιμά Ρεθύμνου», 
 στο Τεύχος Β, της Τεχνικής Μελέτης «Μελέτη αναβάθμισης συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων του Χοιροτροφείου της εταιρείας CRETA FARMS ABEE στην περιοχή «Λατζιμά» Ρεθύμνου», 
 στο Τεύχος Γ, της Τεχνικής Μελέτης «Μελέτη επεξεργασίας ιλύων από τη μονάδα επεξεργασίας των Υγρών Αποβλήτων του Χοιροτροφείου της εταιρείας CRETA FARMS ABEE στην περιοχή «Λατζιμά» Ρεθύμνου, με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης», και 
 στο Τεύχος Δ, της Τεχνικής Μελέτης «Μελέτη αναβάθμισης συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης Υγρών Αποβλήτων του Χοιροτροφείου και του Σφαγείου - Αλλαντοποιείου της εταιρείας CRETA FARMS ABEE στην περιοχή Λατζιμά Ρεθύμνου» - «Τεχνική μελέτη επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων αποβλήτων», όπως αντικαταστάθηκε από το Τεύχος Δ, «Τεχνική Μελέτη Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Αποβλήτων» Μαΐου 2015 (Α.Π. ΔΙ.Π.Α. 149057/22.05.2015) και διορθώθηκε – συμπληρώθηκε με το από 29.09.2015 Τεχνικό Υπόμνημα του φορέα του εν θέματι έργου. 

Α.2. Περιγραφή της Προτεινόμενης Επέκτασης του Έργου 
Oι επεκτάσεις και οι τροποποιήσεις των υφιστάμενων μονάδων, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην εξεταζόμενη εγκατάσταση περιλαμβάνουν τα εξής: 

I. Προσθήκη νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, συνολικής επιφάνειας 3.753,76m2, για την εξυπηρέτηση των  λειτουργικών απαιτήσεων της μονάδας, οι οποίες συνοπτικά είναι: 
• Δεξαμενή νερού: πρόκειται να κατασκευαστεί στο τμήμα της χοιροτροφικής μονάδος, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες νερού της χοιροτροφικής μονάδος. 
• Κτίριο διαχωριστήρων (decanter): πρόκειται να κατασκευαστεί πλησίον της μονάδας κομποστοποίησης, έτσι ώστε να πραγματοποιείται εκεί ο διαχωρισμός των στερεών αποβλήτων της χοιροτροφικής από τα υγρά απόβλητα. Σημειώνεται ότι η τελευταία διαδικασία πραγματοποιείται στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού της χοιροτροφικής και στη συνέχεια τα στερεά απόβλητα μεταφέρονται στη μονάδα κομποστοποίησης. Μετά την κατασκευή του νέου κτιρίου μέρος της επεξεργασίας θα πραγματοποιείται εντός του νέου κτιρίου ώστε ο διαχωρισμός να είναι αποτελεσματικότερος. 
• Μονάδα παραγωγής βιοαερίου (Βιοαντιδραστήρας, κτίριο πινάκων και ελέγχου  συνολικής έκτασης 300m2, περίπου) 
• Μονάδα στέγασης συγκροτήματος ηλεκτροπαραγωγής 200m2, περίπου, στο οποίο θα στεγαστεί η μηχανή εσωτερικής καύσης που θα κινεί την ηλεκτρογεννήτρια 0,6MW και ο μετασχηματιστής ανύψωσης τάσης από τα 380 - 400V στα 21ΚV (μέση τάση). 
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Παρατήρηση: Η εγκατάσταση της μονάδας παραγωγής βιοαερίου και ηλεκτροπαραγωγής από αυτό, δεν θεωρούνται άμεσης προτεραιότητας από την εταιρεία και θα εκτιμηθούν στο μέλλον ανάλογα με το κόστος κατασκευής σε συνάρτηση με τις τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας. 
• Αποθήκη ανταλλακτικών: για την αποθήκευση ανταλλακτικών, τα οποία χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα της παραγωγής σε περίπτωση βλάβης. 
• Δεξαμενές μονάδας βιολογικής επεξεργασίας (χλωρίωσης, αερισμού, καθίζησης): πρόκειται για δεξαμενές της μονάδος στα πλαίσια της αναβάθμισης του συστήματος.  
• Σιλό ζωοτροφής:  πρόκειται να εγκατασταθεί στη μονάδα παραγωγής ζωοτροφών και θα λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος α’ υλών. 
• Νέα αποθήκη: θα λειτουργεί ως μονάδα αποθήκευσης βοηθητικών υλών. 

II. Αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής της μονάδας αλλαντοποιίας από 17.000tn/έτος σε 25.000tn/έτος, ως προς τη χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη, ήτοι  αύξηση σε ποσοστό 32%. 
Η αύξηση αυτή της παραγωγής, της μονάδας αλλαντοποιίας, επιτυγχάνεται με την αύξηση των ημερών λειτουργίας της εγκατάστασης, από 230 ημέρες σε 290 ημέρες ετησίως. Η μεταβολή αυτή συνοδεύεται και με τροποποίηση της διαδικασίας παραγωγής βραστών αλλαντικών με τη συστηματική χρήση της μονάδος HYPERBARIC, η οποία μέχρι τώρα χρησιμοποιείτο σε χαμηλό ποσοστό.  
Η μονάδα HYPERBARIC θα χρησιμοποιείται συστηματικά ως μέσο απολύμανσης των αλλαντικών. Βασική αρχή λειτουργίας είναι η χρήση υψηλών πιέσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται με την χρήση νερού. Το υγρό μέσω κλειστού υδραυλικού κυκλώματος μεταδίδει την πίεση και συμπιέζεται μεταξύ 12-18% για τιμές μεταξύ 400 και 800ΜΡα. Από μικροβιολογικής απόψεως, οι υψηλές πιέσεις, απενεργοποιούν – αδρανοποιούν σχεδόν όλους τους  μικροοργανισμούς. Η συστηματική χρήση του HYPERBARIC θεωρείται απαραίτητη έτσι ώστε να διασφαλισθεί η ποιότητα των τελικών προϊόντων. 

III. Αύξηση της συνολικά καταναλισκόμενης ποσότητας νερού κατά 79% και κατά συνέπεια του όγκου των δημιουργουμένων υγρών αποβλήτων, σαν αποτέλεσμα της ανωτέρω προγραμματιζόμενης αύξησης της παραγωγής της μονάδας αλλαντοποιίας. Το υγρό ρεύμα (νερό), το οποίο χρειάζεται για την απολύμανσης των αλλαντικών, χρησιμοποιείται  μόνο για έναν κύκλο λειτουργίας του HYPERBARIC και αποβάλλεται στο τέλος του κύκλου, ώστε να μην υπάρχει υποψία μεταφοράς μικροβιακού φορτίου στην επόμενη παρτίδα και να διασφαλιστεί η ποιότητα και η υγιεινή του τελικού προϊόντος. 
IV. Προσθήκη νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς θα αναμορφωθεί στα 9.168,68KW από 8.578,19KW. Στα πλαίσια της αύξησης δυναμικότητας παραγωγής θα αντικατασταθεί μέρος του μηχανολογικού εξοπλισμού ενώ θα γίνει προσθήκη νέου μηχανολογικού εξοπλισμού προστασίας περιβάλλοντος συνολικής ισχύος 615,79ΚW και προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής ισχύος 8,00ΚW. 
V. Αναβάθμιση μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων  

Α. Η μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων του Σφαγείου – Αλλαντοποιείου – Τυποποιητηρίου μετά την προγραμματιζόμενη αναβάθμιση θα περιλαμβάνει μονάδα προ-επεξεργασίας αποβλήτων, φυσικοχημική επεξεργασία, βιολογική βαθμίδα με την μέθοδο της ενεργούς ιλύος,  σύστημα παρατεταμένου αερισμού, μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας (κροκίδωση, διήθηση, απολύμανση) και επεξεργασία / αφυδάτωση της παραγόμενης ιλύος.  
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Β. Η μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της χοιροτροφικής θα τροποποιηθεί ως προς την επεξεργασία της παραγόμενης ιλύος που μέχρι σήμερα, μαζί με την παραγόμενη κόπρο οδηγούνται στην υφιστάμενη μονάδα κομποστοποίησης προς λιπασματοποίηση.  
Αναλυτικότερα, η εγκατάσταση επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της χοιροτροφικής εγκατάστασης αποτελείται από μονάδα προ-επεξεργασίας των αποβλήτων (αφαίρεση κοπριάς), πρωτοβάθμια επεξεργασία (πρωτοβάθμια καθίζηση - επίπλευση), αναβαθμισμένη βιολογική βαθμίδα με την μέθοδο της ενεργούς ιλύος τύπου παρατεταμένου αερισμού, μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας (απολύμανση) και επεξεργασία (πάχυνση – αναερόβια χώνευση / αφυδάτωση της παραγόμενης ιλύος.  
Μετά την τροποποίηση το ρεύμα ιλύος θα εισέρχεται σε αναερόβιο αντιδραστήρα προς παραγωγή βιοαερίου, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ρυπαντικού φορτίου που εισέρχεται στη μονάδα κομποστοποίησης. Στη μονάδα κομποστοποίησης θα εξακολουθεί να αποστέλλεται η κόπρος. 
Γ. Μονάδα Παραγωγής Βιοαερίου 
Η παραγωγή βιοαερίου περιλαμβάνει τα στάδια Υδρόλυσης, Ζύμωσης, Ακετογένεσης και Μεθανογένεσης. 
Συλλογή: Το βιοαέριο που θα παράγεται θα συλλέγεται στο θόλο του βιοαντιδραστήρα που θα είναι μία κατασκευή διπλής μεμβράνης ανθεκτική στο ηλιακό φως, στις επικαθήσεις και τις εξατμίσεις στον αντιδραστήρα χωρητικότητας περίπου 800m3.  
Επεξεργασία: Η αποθείωση (αφαίρεση του υδρόθειου (H2S))  από το βιοαέριο πραγματοποιείται με βιολογικές και χημικές διεργασίες, εσωτερικά και εξωτερικά του αντιδραστήρα.  
Η αφύγρανση  του βιοαερίου, πραγματοποιείται  με εσωτερικούς εναλλάκτες  
Εκμετάλλευση: Ο εξοπλισμός εκμετάλλευσης αερίου περιλαμβάνει μία μηχανή εσωτερικής καύσης (CHP), που κινεί την ηλεκτρογεννήτρια ονομαστικής ισχύος  0,60 ΜW και  θερμικής  ισχύος 0,700 ΜW.  
Σύστημα ασφάλειας: Η μονάδα παραγωγής βιοαερίου  θα είναι εξοπλισμένη με πυρσό έκτακτης ανάγκης. Αυτός θα είναι κατάλληλος για το δυναμικό της μονάδας, θα φέρει σύστημα ελέγχου πίεσης και θα λειτουργεί αυτόματα.  
Σύνδεση με το δίκτυο: Η σύνδεση της μονάδας με το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ θα πραγματοποιηθεί με εναέρια γραμμή σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΗ. 

VI. Εισαγωγή μεθόδου ασβεστοποίησης στη μονάδα κομποστοποίησης που επιτυγχάνεται με την προσθήκη οξειδίου του ασβεστίου, (CaO) σε αναλογία περίπου 10-20 kg/m3. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται συνθήκες πρόκλησης εξώθερμης αντίδρασης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα: 
 την απότομη άνοδο του pH [11,5 - 12], με αποτέλεσμα την αδρανοποίηση των μικροοργανισμών, 
 την απότομη αύξηση της θερμοκρασίας (52οC περίπου), με αποτέλεσμα την οριστική αδρανοποίηση των μικροοργανισμών και την τεχνητή ξήρανση της ιλύος. 

VII. Φίλτρα Απόσμησης Χοιροτροφικής Μονάδας. Στα κτίρια πάχυνσης της χοιροτροφικής μονάδας έχουν εγκατασταθεί βιοφίλτρα με σκοπό τη μείωση της εκπεμπόμενης οσμής από τους θαλάμους. Συγκεκριμένα έχουν εγκατασταθεί συνολικά 30 βιοφίλτρα τριών σταδίων, με πληρωτικό υλικό από πλαστικό (δύο στάδια) και από χαρτί (ένα στάδιο) στα κτίρια πάχυνσης 8, 9, 12 και 16. 
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Α.3. Κατάταξη του Έργου σύμφωνα με την KYA αρ. 36060/1155/E.103/13.06.2013 
Η υφιστάμενη εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της ανωτέρω ΚΥΑ, μόνο ως προς τις δραστηριότητες της εκτροφής χοιρομητέρων και της παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (κομποστοποίηση). Μετά την αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής αλλαντικών η εγκατάσταση θα υπάγεται στην παραπάνω ΚΥΑ και ως προς την εν λόγω δραστηριότητα. 
Αναλυτικότερα σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ανωτέρω ΚΥΑ, η μονάδα βάση της δυναμικότητάς της εγκατάστασης εμπίπτει: 

 στον με α/α 6.6γ. «Εντατική Εκτροφή πουλερικών και χοίρων – με περισσότερες από 750 θέσεις για χοιρομητέρες», 
 στον με α/α 6.4α. «Λειτουργία σφαγείων με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50tn», 
 στο με α/α 6.4β. «Επεξεργασία και μεταποίηση, εκτός από αποκλειστική συσκευασία, ανεξάρτητα του αν έχουν υποστεί μεταποίηση για την παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών από μόνο ζωική παραγωγή (εκτός αποκλειστικά του γάλακτος) με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής τελικών προϊόντων άνω των 75tn», και  
 στον με α/α 6.5. «Διάθεση ή ανακύκλωση σφαγίων ή ζωικών απορριμμάτων με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας ανώτερη των 10tn». Η μονάδα διαχειρίζεται σε ετήσια βάση δυναμικότητα 8.000tn σφαγίων ή ζωικών απορριμμάτων - υποπροϊόντων ή 25tn ημερησίως (25m3 την ημέρα).  

Α/Α Κατηγορία Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων 
Αριθμός δραστηριότητας σύμφωνα με το Παράρτημα Ι 

Ελάχιστο όριο δυναμικότητας 
Ετήσια Δυναμικότητα Εγκατάστασης 

Ημερήσια Δυναμικότητα Εγκατάστασης  
1. Εγκαταστάσεις σφαγείων επεξεργασίας κρέατος 

6.4 α 50tn/ημέρα 3.200tn 15,00tn (230 ημέρες λειτουργίας) 
2. Παραγωγή προϊόντων διατροφής από ζωική πρώτη ύλη πλην γάλακτος 

6.4 β 75tn/ημέρα 25.000tn 92,60tn 

3. Εξάλειψη ή αξιοποίηση σφαγείων και ζωικών απορριμμάτων 
6.5 10tn/ημέρα 8.000tn 25m3 (=25tn) 

4. 
Εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής χοίρων 6.6 γ 750 θέσεις για χοιρομητέρες 1.800 Χοιρομητέρες  

 
Α.4. Χρήση Νερού και Ενέργειας 

Ακολουθεί πίνακας των καταναλώσεων νερού στη μονάδα χοιροτροφείου και αλλαντοποιίας αντίστοιχα. 
Α/Α Μονάδα Κατανάλωση νερού μετά την επέκταση (m3/day) 

1 Χοιροτροφική Μονάδα 200,00 (αμετάβλητη σε σχέση με την υφιστάμενη κατανάλωση) 
2 Μονάδα Αλλαντοποιίας Σφαγείου 432,40 (έναντι των 160m3 της υφιστάμενης κατανάλωσης) 
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3 Ανάγκες προσωπικού  12,60 (αμετάβλητη σε σχέση με την υφιστάμενη κατανάλωση) 
 ΣΥΝΟΛΟ 645,00 Α.4.1. Χοιροτροφική Μονάδα 

Κατανάλωση Νερού 
Η μέγιστη ημερήσια ποσότητα νερού που καταναλώνει η χοιροτροφική εγκατάσταση ανέρχεται στα 200m3/d (ημερήσια κατανάλωση νερού για πότισμα και δροσισμό των ζώων 100m3 και ημερήσια κατανάλωση νερού για πλύση των θαλάμων στα 100m3).  
Για την κάλυψη των αναγκών αυτών χρησιμοποιείται η Δημοτική Γεώτρηση «Λαντζιμά», με μέγιστη ημερήσια ποσότητα τα 200m3, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 1973/15.05.2013 έγγραφο - Βεβαίωση της ΔΕΥΑΡ. 
Κατανάλωση ενέργειας 
Η κατανάλωση ενέργειας φτάνει τα 3.854.400 KWh το έτος και οφείλεται στις υψηλές απαιτήσεις λειτουργίας των συστημάτων εξαερισμού, λόγω υψηλών θερμοκρασιών στην ευρύτερη περιοχή. 
Κατανάλωση καυσίμων  Στη χοιροτροφική μονάδα, για την κάλυψη των θερμικών αναγκών, χρησιμοποιείται ως καύσιμο, υγραέριο. Συνήθως η θέρμανση των θαλάμων λαμβάνει χώρα 3 μήνες (Ιανουάριο – Μάρτιο) ανάλογα πάντα των καιρικών συνθηκών. Ως βάση υπολογισμού θεωρούνται οι 90 ημέρες. Συνολικά καταναλώνονται 6.000Kg/έτος LPG (με ισοδύναμη ενέργεια 12.220KWh/Kg LPG). Παραγόμενα Υγρά Απόβλητα  Τα παραγόμενα απόβλητα ανέρχονται στα 160m3/d προέρχονται από την ουροκόπρο (= 54,28m3/d) και το νερό πλυσίματος των θαλάμων  (105,72m3/d) 
Από την παραπάνω ποσότητα τα περιεχόμενα στερεά απόβλητα με σημαντική ποσότητα νερού διαχωρίζονται μέσω συστήματος καθίζησης (decanter) και αποστέλλονται στη μονάδα κομποστοποίησης ενώ το εξερχόμενο ρεύμα υγρών, περίπου 146,00m3/ημέρα  οδηγείται στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων. 

Α.4.2. Μονάδα Σφαγείου – Τυποποιητηρίου Κρέατος - Αλλαντοποιείου 
Η βασικότερη περιβαλλοντική επίπτωση από τη λειτουργία της μονάδος αλλαντοποιίας είναι η υψηλή κατανάλωση νερού και κατά συνέπεια η παραγωγή μεγάλης ποσότητας υγρών αποβλήτων. Το νερό χρησιμοποιείται στα παρακάτω στάδια της διαδικασίας: 

 για την ψύξη και τον καθαρισμό 
 ως νερό διαδικασίας, π.χ. για το πλύσιμο πρώτων υλών και  ενδιάμεσων προϊόντων  
 για το μαγείρεμα και τον βρασμό 
 ως βοηθητικό νερό, π.χ. για την παραγωγή ατμού και κενού 
 ως ζεστό νερό χρήσης. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του καταναλισκόμενου νερού χρησιμοποιείται για το πλύσιμο του μηχανολογικού εξοπλισμού και το βράσιμο των αλλαντικών. Άλλες διεργασίες που καταναλώνουν νερό είναι η αποστείρωση, η ψύξη, ο  καθαρισμός και η απολύμανση. 
Ως βάση υπολογισμών λαμβάνονται τα κάτωθι: 

 Υφιστάμενη κατάσταση: 230 ημέρες λειτουργίας - 17.000,00 tn/year (ή 73,90 tn/day) 
 Μελλοντική κατάσταση: 290 ημέρες λειτουργίας – 25.000,00 tn/year (ή 86,20 tn/day) Κατανάλωσης νερού 

Η ημερήσια κατανάλωση νερού ανέρχεται στα 445m3 για 290 ημέρες λειτουργίας ή 5,16m3 ανά τόνο προϊόντος. 
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Η κάλυψη των ανωτέρω αναγκών πραγματοποιείται από ιδιόκτητη υφιστάμενη γεώτρηση (κατά τον ειδικό περιβαλλοντικό όρο Ε.VI.22), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

Στοιχεία Γεώτρησης 
Χ (ΕΓΣΑ ’87) Υ(ΕΓΣΑ ’87) 

556957 3915929 
Βάθος Διάτρησης 110m 

Διάμετρο Διάτρησης 12’’ 
Διάμετρος Σωλήνωσης 8’’ 

Παροχή 25m3/h 
Μέγιστη Ημερήσια Παροχή 350m3 

Μέγιστη Ετήσια Παροχή 130.000m3 
Κωδικός 1 3 GR 39 2 5 0 0 0 7 0 3 

Ισχύς άδειας χρήσης 8.11.2017 
Τέλος, για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων σε νερό να καλύπτονται από το Δημοτικό Δίκτυο. 

Α.4.3. Μηχανολογικός εξοπλισμός 
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εγκατάστασης, μετά την ολοκλήρωση των προγραμματιζόμενων επεκτάσεων, φαίνεται στο συγκεντρωτικό πίνακα, που ακολουθεί.  
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW) 

  ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ   
1 Υφιστάμενος Μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής αλλαντοποιίας, βοηθητικών, πλυντηρίου και ανατολικών κτιρίων 6.273,99 
2 Νέος Μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής  294,80 
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 6.568,79  
  ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ   
3 Υφιστάμενος μηχανολογικός εξοπλισμός μονάδας παραγωγής ζωοτροφών 1.142,85 

 
 ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   

5 Υφιστάμενος μηχανολογικός εξοπλισμός χοιροτροφικής μονάδος 490,00 
 

 ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
6 Υφιστάμενος μηχανολογικός εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος - Μονάδα Κομποστοποίησης 169,10 
7 Υφιστάμενος μηχανολογικός εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος χοιροτροφικής μονάδος 43,50 
8 Υφιστάμενος μηχανολογικός εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος - Μονάδα Βιολογικής επεξεργασίας 433,45 
9 Νέος μηχανολογικός εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος - Μονάδα Βιολογικής επεξεργασίας 615,79 

10 Νέα Μονάδα παραγωγής βιοαερίου (πλήρες συγκρότημα)  120,00 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1.381,84 
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 ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (ΗΖ) - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ   

11 
Πέντε Η/Ζ συνολικής ισχύος 3.325,00 KVA (1.000,00 + 1.000,00 + 500,00+ 450,00+ 375,00), εφεδρικής λειτουργίας (Κωδικός απόφασης ΡΑΕ Ο-55386 σύμφωνα με τη Βεβαίωση 173/2103 της ΡΑΕ. ) 

12 Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής (με ηλεκτρογεννήτρια 0,6 MW) από καύση βιοαερίου  
 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   

13 Υφιστάμενος μηχανολογικός εξοπλισμός πυροπροστασίας  68,80  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ  9.652,28 KW  

Α.5. Δημιουργούμενα Υγρά Απόβλητα 
Α/Α Μονάδα Υγρά απόβλητα μετά την επέκταση (m3/day) 

1 Χοιροτροφική Μονάδα 
 160,00 m3/day  

2 Μονάδα Αλλαντοποιίας - Σφαγείου 
365,00 Περιλαμβάνεται και η ποσότητα νερού για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού (12,60m3) 

Στην εγκατάσταση λειτουργούν δύο ανεξάρτητες μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων, της αλλαντοποιίας και της χοιροτροφικής μονάδας αντίστοιχα. 
A.5.1. Επεξεργασία υγρών αποβλήτων χοιροτροφικής μονάδας (Σύμφωνα με στο Τεύχος Β, της Τεχνικής Μελέτης «Μελέτη αναβάθμισης συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων του Χοιροτροφείου της εταιρείας CRETA FARM ABEE στην περιοχή «Λατζιμά» Ρεθύμνου», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ΜΠΕ του εν θέματι έργου). 
Ποσοτικά Χαρακτηριστικά Υγρών Αποβλήτων Χοιροτροφείου (προ επεξεργασίας) 

Παράμετρος Μονάδα Τιμή Θερινούς Μήνες  
Τιμή Χειμερινούς Μήνες  

Απόβλητα χοιροτροφείου m3/day 160 160 
Ανακύκλωση υγρών πλήρωσης καναλιών m3/day 150 150 

Μέση ημερήσια παροχή αποβλήτων εισόδου στη μονάδα επεξεργασίας m3/day 310 310 
Κοπριά που αφαιρείται στην προεπεξεργασία m3/day 16,55 17,94 
Απόβλητα μονάδας απόσμησης (βιόφιλτρα) m3/day 110 110 

Εκροή αναερόβιου βιοαντιδραστήρα m3/day 100 100 
Συνολική παροχή προς επεξεργασία (πρωτοβάθμια και βιολογική) m3/day 503,45 502,06 

Σταθερή παροχή σχεδιασμού m3/h 20,98 20,92 
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Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Υγρών Αποβλήτων Χοιροτροφείου (προ επεξεργασίας) 

Παράμετρος Τιμή Θερινούς Μήνες (σε mg/l) Τιμή Χειμερινούς Μήνες (σε mg/l) 
Παροχή 160m3 

COD 38.000 42.000 
BOD5 9.500 10.500 
TSS 22.000 24.000 
N 1.600mg/l ή 256Kg/day 

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Υγρών Αποβλήτων Χοιροτροφείου (μετά την ανάμιξή τους με τα υγρά των καναλιών αποχέτευσης). 
Παράμετρος Μονάδα Τιμή Θερινούς Μήνες (σε mg/l) Τιμή Χειμερινούς Μήνες (σε mg/l) 

Μέση ημερήσια παροχή m3/day 310 310 
Μέση θερμοκρασία αποβλήτων oC 20 14 

COD mg/l 26.871 28.935 
BOD5 mg/l 7.323 7.839 
TSS mg/l 12.323 13.355 

Ημερήσια Παροχή Αζώτου (N) από δεξαμενή συλλογής mg/l 848mg/l ή 262,75Kg/day 

Ημερήσια οργανική φόρτιση (COD) Kg/day 8.330 8.970 
Ημερήσια οργανική φόρτιση (BOD5) Kg/day 2.270 2.430 
Ημερήσια φόρτιση Στερεών (TSS) Kg/day 3.820 4.140 

Α.5.2. Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Σφαγείου – Τυποποιητηρίου Κρεάτων - Αλλαντοποιείου 
Η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της αλλαντοποιίας μετά την προγραμματιζόμενη επέκταση, δύναται να επεξεργαστεί  465,00m3/day, εκ των οποίων: 

 365,00m3/day αποτελούν υγρά απόβλητα της μονάδας αλλαντοποιίας – τυποποιητηρίου (Επισημαίνεται ότι στη ποσότητα αυτή έχει συμπεριληφθεί και η ποσότητα των αστικών λυμάτων 12,60m3/day). 
 100,00 m3/day αποτελούν εσωτερική ανακυκλοφορία επεξεργασμένων αποβλήτων, που χρησιμοποιούνται στο σύστημα απόσμησης της μονάδας υποπροϊόντων σφαγής. Συγκεκριμένα, η εν λόγω ποσότητα επεξεργασμένων αποβλήτων χρησιμοποιείται για την 
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υγροποίηση και συγκράτηση των υδρατμών του συστήματος αδρανοποίησης των υποπροϊόντων σφαγής εγκλωβίζοντας τις οσμηρές ενώσεις που εκλύονται. H ποσότητα αυτή έχει ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για την διαστασιολόγηση του μηχανολογικού εξοπλισμού (αντλίες, δεξαμενές κ.ά.) χωρίς να λαμβάνεται υπόψη στην διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων. 
Ποσοτικά Χαρακτηριστικά Υγρών Αποβλήτων Σφαγείου – Τυποποιητηρίου Κρεάτων - Αλλαντοποιείου (προ επεξεργασίας). 

Παράμετρος Μονάδα Τιμή  
Ημερήσια παροχή αποβλήτων m3/day 465 

Μέση ωριαία παροχή m3/h 46,5 
Σταθερή ωριαία παροχή (κατόπιν εξισορρόπησης) m3/h 19,4 

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Υγρών Αποβλήτων Σφαγείου – Τυποποιητηρίου Κρεάτων – Αλλαντοποιείου (προ επεξεργασίας). 
Παράμετρος Μονάδα Τιμή 

BOD5 mg/l 1.600 
Ημερήσιο οργανικό φορτίο σε BOD5 Kg/day 744 

COD mg/l 3.000 
Ημερήσιο οργανικό φορτίο σε COD Kg/day 1.395 

Αιωρούμενα στερεά TSS mg/l 800 
Ημερήσιο φορτίο TSS Kg/day 372 

Λίπη Έλαια FOG mg/l 500 
Ημερήσιο φορτίο FOG Kg/day 232,5 

pH  6 – 8 
Μέση θερμοκρασία (Χειμώνας) oC 12 

Μέση Θερμοκρασία (Θέρος) oC 20 
Α.5.3. Διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων – Επαναχρησιμοποίηση  
Οι επεξεργασμένες εκροές από το χοιροτροφείο και το σφαγείο – αλλαντοποιείο αρδεύουν ξεχωριστές εκτάσεις. Για τα επεξεργασμένα απόβλητα του χοιροτροφείου έχει επιλεγεί να γίνεται άρδευση εκτάσεων φυτεμένων με ευκαλύπτους με συνολική έκταση 93,45 στρέμματα. Τα επεξεργασμένα απόβλητα του σφαγείου – αλλαντοποιείου αρδεύουν εκτάσεις που καλύπτονται από ελιές, καλλωπιστικών ειδών, γκαζόν καθώς και ελαιόδεντρα γειτονικών ιδιοκτησιών, τα οποία καλύπτουν έκταση 144 στρεμμάτων (18,55 στρέμματα ιδιόκτητα και 125,5 γειτονικών ιδιοκτησιών), σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους Ε.VI 6 και 7. 
Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το κάθε ρεύμα από τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα προ της διάθεσής τους φαίνονται στο επόμενο Κεφάλαιο Γ. της παρούσας απόφασης.  
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Α.6. Δημιουργούμενα Στερεά Απόβλητα. 

Αναμενόμενες Κατηγορίες Αποβλήτων  σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) 
Κατηγορία Αποβλήτων Περιγραφή Αποβλήτων Διαχείριση Αποβλήτων 

19 08 05 Λάσπες από επεξεργασία αστικών λυμάτων 
Αφυδάτωση, Χώνευση και Κομποστοποίηση ή υγιειονοποίηση με ασβέστη, εν συνεχεία εφαρμογή σε καλλιέργειες 

02 01 06 Κόπρανα ζώων (Κοπριά) Αφυδάτωση και Κομποστοποίηση. Χώνευση σε στεγασμένο χώρο και εφαρμογή σε καλλιέργειες  
02 02 03 Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση και επεξεργασία Αδρανοποίηση για παραγωγή κρεατάλευρου και ζωικού λίπους ή αποτέφρωση 

02 02 02  Απόβλητα ιστών ζώων 

Αδρανοποίηση για παραγωγή κρεατάλευρου και ζωικού λίπους ή αποτέφρωση. 
Τα νεκρά ζώα μεταφέρονται στην μονάδα αποτέφρωσης χαμηλού δυναμικού (50 Kgr/h), ο οποίος βρίσκεται στο Κτίριο 10 του Τοπογραφικού Διαγράμματος. 
Ετήσια Δυναμικότητα: 34,5 tn 

20.03.01 Απόβλητα Προσωπικού - Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα  
Τα υγρά απόβλητα οδηγούνται στη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Αλλαντοποιίας (12,60m3/day) 

20 03 01 Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα  

Διαχωρίζονται σε αξιοποιήσιμα και μη- και διατίθενται αναλόγως σε νομίμως υφιστάμενες εταιρείες και φορείς. 

20 01 01 Χαρτιά - Χαρτόνια 
15 01 03 Ξύλινες συσκευασίες 
15 01 02 Πλαστική συσκευασία 
16 06 01 Μπαταρίες μολύβδου 
16 06 04 Αλκαλικές μπαταρίες 
17 04 05 Σίδηρος και Χάλυβας & Ανοξείδωτα 
13 02 06 Συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

 
Β. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 

1. Χωρικός σχεδιασμός και Χρήσεις γης  
Σύμφωνα με το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΦΕΚ128/Α/3.07.2008), στις βασικές επιδιώξεις για την κτηνοτροφία και τη συνδεδεμένη με αυτή δευτερογενή παραγωγή, αναφέρει την «ανάγκη χωροθέτησης, οργάνωσης και λειτουργίας ανάγκη σύγχρονων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της αγοράς για υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα.  
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Στο πλαίσιο του παραπάνω στόχου προτεραιότητα αποκτά η στήριξη της εγχώριας κτηνοτροφίας και η αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού των βοσκοτόπων, ώστε να αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, και μέσο για την ενίσχυση της οικονομίας και τη συγκράτηση του πληθυσμού στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ... Μέριμνα λαμβάνεται και για την εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας, σε συνδυασμό με αειφορικές πρακτικές διαχείρισης των οικοσυστημάτων». 
Επίσης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για την Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/13.04.2009) για την Περιφέρεια Κρήτης, στις «Προτεραιότητες σε επίπεδο κλάδων ή κατηγοριών βιομηχανίας: Από κλαδική άποψη, η μεταποίηση δεν εμφανίζει ισχυρές εξειδικεύσεις, αν και µια αυξημένη παρουσία μονάδων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων είναι υπαρκτή. Η ενθάρρυνση της τελευταίας αποτελεί εύλογη επιλογή, εφόσον συνδυαστεί µε έμφαση στην ποιότητα και την εξωστρέφεια. Η διατήρηση ενός ιστού μονάδων εξυπηρέτησης της τοπικής αγοράς παραμένει αναγκαία και δυνατή, µε δεδομένα το γεωγραφικό χαρακτήρα της Περιφέρειας. Στις πιο συμβατικές αυτές δραστηριότητες μπορεί να προστεθεί ένας αριθμός εξωστρεφών μονάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας που Θα δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής βασιζόμενες στην οικονομία της γνώσης και την Ε.Τ.Α., ιδιαίτερα στην περίμετρο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Η ύπαρξη μεγάλων αστικών κέντρων διευκολύνει μια τέτοια στρατηγική, που γενικά απαιτεί αστικό περιβάλλον».  
«Πολιτική για τις χρήσεις γης και τη διάσπαρτη χωροθέτηση της βιομηχανίας: (α) Αποτροπή της παρόδιας ανάπτυξης μονάδων μεταποίησης στο βασικό οδικό δίκτυο των ισχυρών στοιχείων της χωρικής οργάνωσης της βιομηχανίας. (β) Η χωροθέτηση νέων μονάδων με βάση τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτός σχεδίου δόμησης είναι μη αποδεκτή στις περιαστικές ζώνες των μεγαλύτερων κέντρων, στις αναπτυγμένες ή υπό ανάπτυξη παράκτιες ζώνες τουριστικού χαρακτήρα, και στις ζώνες εντατικής ή ποιοτικής γεωργίας. Στις ζώνες αυτές είναι αναγκαίος ο λεπτομερής σχεδιασμός. (γ) Η στήριξη της επιβίωσης/μετασχηματισμού των υπαρχουσών μονάδων, εκτός των περιοχών των σημείων (α) και (β) στις σημερινές τους θέσεις είναι σκόπιμη».  
Νομός Ρεθύμνης 
«Χρήσεις γης και σχέση με άλλες δραστηριότητες: Ο τουρισμός, και σε ορισμένες περιοχές ο ποιοτικός, αποτελούν την προτεραιότητα ανάπτυξης του Νομού, με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στο βόρειο τμήμα του και επιτάχυνσης της ανάπτυξης στο νότιο τμήμα. Η βιομηχανία δεν προκαλεί με βάση τα μεγέθη και το χαρακτήρα της, ιδιαίτερες συγκρούσεις χρήσεων γης, αλλά στο σύνολο σχεδόν του παράκτιου χώρου επιβάλλεται λεπτομερής σχεδιασμός χρήσεων γης».  
Στις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Κρήτης, δεν περιλαμβάνονται εξειδικευμένες προτάσεις σχετικά με την αιτούμενη δραστηριότητα και την περιοχή μελέτης. Στις γενικότερες κατευθύνσεις, για τον αγροτικό χώρο το Πλαίσιο αναφέρει, μεταξύ άλλων τις εξής:  
«Στην Κρήτη, εάν εξαιρεθούν οι συμπαγείς πυρήνες των οικιστικών κέντρων και οι εκτεταμένες ζώνες των τουριστικών δραστηριοτήτων, καθώς και οι ορεινές ζώνες άνω των 1.000,0μ., όλος ο υπόλοιπος χώρος κατατάσσεται στην κατηγορία του αγροτικού χώρου, με γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Η αναβάθμιση του αγροτικού χώρου, ο οποίος αποτελεί το ένα από τα τρία συγκριτικά πλεονεκτήματα για Κρήτη (προϊόντα, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, ποιοτικός τουρισμός), προϋποθέτει την υποστήριξη της πολυλειτουργικότητας, της διαφοροποίησης και της δραστικής ενίσχυσης της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, με περιβαλλοντικά φιλικές μορφές παραγωγής.  
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Για την υποστήριξη των στόχων θα πρέπει:  
 να αναγνωριστεί το απαραίτητο τμήμα της σήμερα γεωργικής γης ως «χρήσης προτεραιότητας», με την έννοια ότι η γεωργική δραστηριότητα αποτελεί βασική παραγωγική και δύναται να αποτελέσει βασική περιβαλλοντική δραστηριότητα και επομένως επιβάλλεται να προστατευτεί θεσμικά, ώστε να μην συνεχίσει να απομειώνεται από άλλες χρήσεις. Η απαραίτητη γεωργική γη που Θα προστατευθεί θεσμικά θα προκύψει μέσα από ανάλογες μελέτες και θα οροθετηθεί μέσα από ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή ΖΟΕ. Ομοίως Θα πρέπει να διερευνηθεί η προώθηση προγραμμάτων αναδασμού και η λήψη απαγορευτικών μέτρων για την κατάτμηση της γης που προέρχεται από αναδασμό. 
 να οριοθετηθούν οι κτηνοτροφικές ζώνες και να καθιερωθεί θεσμικά η υποχρέωση για την άσκηση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας σε «ζώνες εναλλασσόμενης βόσκησης», για την προστασία των δασών και των εδαφών και την ανανέωση του φυσικού περιβάλλοντος».  

2. Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου  Η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης της μονάδας δεν βρίσκεται εντός κάποιας προστατευόμενης περιοχής ενταγμένης στο δίκτυο NATURA 2000.  
Γ. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1. Οριακές Τιμές Εκπομπής Ρυπαντικών Φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα  νομοθεσία  
 Οριακές τιμές εκπομπών στην ατμόσφαιρα 

i. Από την καύση του βιοαερίου για την παραγωγή ενέργειας, οι ρύποι να είναι εντός των παρακάτω ορίων, σύμφωνα με το κείμενο BREF σχετικά με την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για την Επεξεργασία Αποβλήτων (BREF – Waste Treatment industries, August 2006): 
Παράμετρος Οριακές Τιμές (mg/Nm3 σε 5 % O2) 

Βιοαέριο Αέριες Εκπομπές μετά την καύση του βιοαερίου 
AOX* <150  
CO  100 – 1000 

Σκόνη  <10 – 50 
NOx  100 – 1000 
H2S  <5 
HCl  <10 – 30 
HF  <2 – 5 

Υδρογονάνθρακες  <50 – 150 
SO2  <50 – 500     [* Halogeneted Organic Compounds (Αλογονομένες Οργανικές Ενώσεις)]  ii. Αέριοι ρύποι βιομηχανικών λεβήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 11294 (ΦΕΚ 264/Β/1993), Δείκτης αιθάλης < 1 κλίμακας Bacharach, CO2 > 10% κ.ο. ή Ο2 < 7,5% κ.ο. 

iii. Η συγκέντρωση της εκπεμπόμενης σκόνης να είναι μικρότερη από 100mg/m3 (Π.Δ. 1180/81). 
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iv. Για τους ρύπους από σταθερές εστίες καύσης να τηρούνται τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/Β/9.11.2011) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». 
 Τα όρια των μικροβιολογικών, συμβατικών και χημικών παραμέτρων για την περίπτωση της επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της χοιροτροφικής μονάδας για «περιορισμένη άρδευση» σύμφωνα με την με αρ. 145116/2.02.2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) ΚΥΑ όπως ισχύει, την με αρ. 5673/400/5.03.1997 (ΦΕΚ 192/Β/14.03.1997) ΚΥΑ και την με αρ. Υ1β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β/1995) ΚΥΑ, είναι: 

Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD5) 
Ελάχιστη εκατοστιαία μείωση 85%* ενώ η μέγιστη συγκέντρωση δεν θα υπερβαίνει τα 1200mg/l 

Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) Ελάχιστη εκατοστιαία μείωση 75%* ενώ η μέγιστη συγκέντρωση δεν θα υπερβαίνει τα 4500mg/l 
Ολικά Αιωρούμενα στερεά (ΤSS) Ελάχιστη εκατοστιαία μείωση 90%* ενώ η μέγιστη περιεκτικότητα μέχρι 0,45% κατά βάρος 

Escherichia coli ≤ 200απ./100ml, διάμεση τιμή 

Ολικό Άζωτο 

ελάχιστη εκατοστιαία μείωση 70%*, με σκοπό την περαιτέρω μείωση του κινδύνου ρύπανσης του υποκείμενου υπόγειου υδροφορέα και την εξασφάλιση της ορθότητας των υπολογισμών διαστασιολόγησης του πεδίου διάθεσης όπως αυτοί παρουσιάζονται στη ΜΠΕ και στο τεύχος Δ της «Τεχνικής Μελέτης Επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων αποβλήτων», που αποτελεί αναπόσπαστο σημείο της ΜΠΕ του εν θέματι έργου. 
Τριχλωρομεθάνιο (CHCl3) ≤ 2,5μg/l 

*μείωση ανάλογα με το φορτίο εισερχόμενων υγρών αποβλήτων 
Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό των ορίων του οργανικού φορτίου και των ολικών αιωρούμενων στερεών των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων των ανωτέρω εγκαταστάσεων κατά την επαναχρησιμοποίηση αυτών για περιορισμένη άρδευση ή τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 51/2007, με διήθηση διαμέσου εδαφικού στρώματος με επαρκές πάχος και κατάλληλα χαρακτηριστικά, εφαρμόζεται είτε η μέγιστη τιμή συγκέντρωσης είτε η ελάχιστη εκατοστιαία μείωση των παραμέτρων σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997). Στις περιπτώσεις που, λόγω του υψηλού οργανικού φορτίου, επιλέγεται η ελάχιστη εκατοστιαία μείωση, οι μέγιστες συγκεντρώσεις BOD5, COD κ.λπ. δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση τις τιμές που προβλέπονται στο Άρθρο 7 της Υ1β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β/1995). 
Ειδικότερα για το Άζωτο, η συγκέντρωσή του στην τελική επεξεργασμένη εκροή πρέπει να είναι 45,16mg/l ή 2.637Kg N/έτος. 
 

 Τα όρια των μικροβιολογικών, συμβατικών και χημικών παραμέτρων για την περίπτωση της επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του σφαγείου – τυποποιητηρίου κρεάτων & Αλλαντικών για «αστική – περιαστική χρήση» και «εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα, που εμπίπτει στις διατάξεις του Άρθρου 7 του Π.Δ. 51/2007, με διήθηση μέσω στρώματος εδάφους» σύμφωνα με την με αρ. 
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145116/2.02.2011 (ΦΕΚ354/Β/2011) ΚΥΑ όπως ισχύει και την με αρ. 5673/400/5.03.1997 (ΦΕΚ 192/Β/14.03.1997) ΚΥΑ είναι:   
Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD5) ≤ 10mg/l για το 80% των δειγμάτων 
Ολικά Αιωρούμενα στερεά (ΤSS) ≤ 2mg/l για το 80% των δειγμάτων 
Ολικά κολοβακτηρίδια (Total coli) ≤ 2απ./100ml, για το 80% των δειγμάτων και ≤ 20 απ./100 ml, για το 95% των δειγμάτων 

Θολότητα (NTU) ≤ 2 διάμεση τιμή 
Ολικό Άζωτο < 15mg/l 

Αμμωνιακό Άζωτο < 2mg/l 
 

 Οριακές τιμές συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων στα στερεά απόβλητα και στις ιλύες του συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων που θα χρησιμοποιείται στη γεωργία 

Παράμετροι Οριακές τιμές (mg/Kg ξηράς ουσίας) 
Οριακές τιμές που μπορούν να εισάγονται ετησίως στα καλλιεργημένα εδάφη (βάση δεκαετούς μέσου όρου) (Kg/εκτάριο/έτος) 

Κάδμιο 20 έως 40 0,15 
Χαλκός 1000 έως 1750 12 
Νικέλιο 300 έως 400 3 

Μόλυβδος 750 έως 1200 15 
Ψευδάργυρος 2500 έως 4000 30 
Υδράργυρος 16 έως 25 0,1 

Χρώμιο ΙΙΙ 500  
Χρώμιο VI 10  

Χρώμιο  5 
 2. Μέγιστες Επιτρεπόμενες Συγκεντρώσεις Ρυπαντικών Φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα  με τις κείμενες διατάξεις 

Για τους υδάτινους αποδέκτες πρέπει να τηρούνται: 
 Ο Νόμος 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) «Προστασία και διαχείριση υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 
 Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/8.03.2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 
 Οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων, στοιχείων και ουσιών προτεραιότητας, τοξικότητας παρουσιάζονται στον Πίνακα 4, του Παραρτήματος ΙΙ της με αρ. 145116/2.02.2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) ΚΥΑ, όπως ισχύει.  
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Δ.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ 
Κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής εγκαταστάσεων και λειτουργίας της μονάδας: 
• Ισχύει το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/1981) περί επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τη λειτουργία όλων των σταθερών μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. αυτού, η στάθμη θορύβου μετρούμενη στα όρια του οικοπέδου της μονάδας πρέπει να είναι <65dBA. 
• Ισχύει η ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/2003) «Περί  μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 
• Τα αναφερόμενα στην Υ. Α. 13568/724/2006 (ΦΕΚ 384/Β/2006) «περί μέτρων, όρων και μεθόδων για αξιολόγηση θορύβου στο περιβάλλον σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/49/ΕΚ.» 
• Τα αναφερόμενα στην Υ.Α. με αρ. 560206/1613/1986 (ΦΕΚ 570/Β/9.09.1986) «Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ». 

 
Ε. ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
I. Γενικοί Όροι 

1. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου ή της δραστηριότητας. 
2. Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα Απόφαση. 
3. Να ορισθεί από το Φορέα του έργου, εντός τριών (3) μηνών, από την έκδοση της παρούσας απόφασης, υπεύθυνος για την παρακολούθηση τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών της παρούσας απόφασης και να γνωστοποιηθεί το ονοματεπώνυμό του στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθώς και στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. 
4. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή του έργου να εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος. 
5. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων και κόπρου στο περιβάλλον. 
6. Οι κοινόχρηστοι και λοιποί μη δομημένοι χώροι του γηπέδου της μονάδας να διατηρούνται καθαροί και να μην υπάρχουν διάσπαρτα διάφορα άχρηστα υλικά ή απόβλητα (στερεά ή υγρά). 
7. Να εφαρμόζεται πρόγραμμα μυοκτονίας και εντομοκτονίας στην εγκατάσταση. 
8. i. Να τοποθετηθούν, κλειστού τύπου μη μηδενιζόμενα υδρόμετρα, στην ιδιόκτητη γεώτρηση και στους αγωγούς τροφοδοσίας νερού τόσο για τη μονάδα του σφαγείου – 
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τυποποιητηρίου κρεάτων & αλλαντικών, όσο και για τη χοιροτροφική εγκατάσταση για τον έλεγχο και καταμερισμό των ποσοτήτων νερού στις δύο δραστηριότητες. 
ii. Να τοποθετηθούν κλειστού τύπου μη μηδενιζόμενα υδροχρονόμετρα στην έξοδο των συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων χοιροτροφείου και βιομηχανίας, για την καταγραφή και παρακολούθηση των παραγόμενων ποσοτήτων και του χρόνου εξόδου. 

II. Όροι για τις εργασίες επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων  
1. Πριν από την κτιριακή επέκταση της εν θέματι μονάδας στην προτεινόμενη θέση να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.  
2. α. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Νόμου 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

β. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, αποκαλυφθούν αρχαιότητες, οι εργασίες να διακοπούν αμέσως και θα ειδοποιηθούν οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες , προκειμένου να προβεί σε ενέργειες της αρμοδιότητάς της.  
γ. Η δαπάνη όλων των εργασιών που θα εκτελεστούν από τις ανωτέρω Αρχαιολογικές Υπηρεσίες (ανασκαφή, συντήρηση, μελέτη και δημοσίευση ευρημάτων) να καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας (Άρθρο 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ153/Α/28-6-2002)). 

3. Ο κύριος του έργου οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, όπως επίσης και η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 
4. Να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως κινητά ηχοφράγματα και αποφυγή εντόνως θορυβογόνων εργασιών. Να γίνεται κατάλληλη χωροθέτηση των μηχανημάτων του εργοταξίου με σκοπό την μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου.  
5. Να γίνεται συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από ειδικευμένο προσωπικό. Τα μηχανήματα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές αέριων ρύπων και θορύβου. 
6. Να περιοριστούν οι τσιμεντοεπικαλύψεις του εδάφους στις απολύτως απαραίτητες 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. 
7. Τα οικοδομικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, για την κατασκευή των έργων, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον απαλλαγμένα οργανικών διαλυτών και άλλων ουσιών επιβλαβών στην υγεία και στο περιβάλλον και ο εφοδιασμός τους να γίνεται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις - φορείς. 
8. Για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων λόγω των κατασκευαστικών εργασιών των χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, να τηρούνται τα ακόλουθα: 

i. Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των αποθηκευμένων αδρανών (εφόσον για τις κατασκευές απαιτηθούν αδρανή) και γενικότερα οι χώροι του εργοταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους. 
ii. Τα φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών (εφόσον για τις κατασκευές απαιτηθούν αδρανή) και των προϊόντων εκσκαφής να είναι καλυμμένα με κατάλληλα μέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους. 

iii. Το ύψος πτώσης κατά τη διαχείριση των υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό. 
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9. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση κάθε είδους αποβλήτου σε ρέματα, χειμάρρους, ιδιωτικούς, δημόσιους ή κοινόχρηστους (αστικούς και μη) χώρους και γενικά, σε κάθε ευαίσθητο αποδέκτη της περιοχής. 
10. Να ληφθούν κατάλληλα μέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, για την αποφυγή διαρροών μέσα σε ύδατα, (και που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων, πιθανόν βλαβών κ.λπ.) με την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε εφόσον αυτά καταλήγουν σε υδάτινο αποδέκτη να είναι απαλλαγμένα από κάθε μορφής οργανική ύλη. 
11. Σε κάθε περίπτωση κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία μηχανημάτων συνεργείων κ.λπ., και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, πριν την έναρξη των εργασιών 
12. Αμέσως μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής της μονάδας, να απομακρυνθούν οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις και μηχανήματα και τα πάσης φύσεως πλεονάζοντα υλικά και να γίνει πλήρης αποκατάσταση, όλων των χώρων επέμβασης με ευθύνη του φορέα υλοποίησης του έργου. 
13. Η μονάδα οφείλει να διαθέτει Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών αναφέροντας τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για κάθε περίπτωση και να εφαρμόζει πρόγραμμα εκπαίδευσης και ετοιμότητας του προσωπικού ως προς αυτό. 

ΙII. Όροι για τη λειτουργία  
1. Να ληφθεί μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως εξοπλισμός των Η/Μ εγκαταστάσεων με συστήματα αύξησης του βαθμού απόδοσης και μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης, γενική χρήση λαμπτήρων υψηλής απόδοσης και μεγάλης διάρκειας ζωής, κ.λπ. 
2. Κατά την παραγωγική διαδικασία να ακολουθούνται στο μέτρο του δυνατού, οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές σύμφωνα και με την ΥΑ με αρ. 1420/82031/22.07.2015 (ΦΕΚ 1709/17.08.2015) περί «Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής»: 

i. Εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τον έλεγχο της ρύπανσης και την εξοικονόμηση νερού. 
ii. Αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής στις εγκαταστάσεις της μονάδας. 

iii. Έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού. 
iv. Ανίχνευση και πρόληψη διαρροών. 
v. Χρήση μόνο της απαιτούμενης ποσότητας νερού για τον καθαρισμό πατωμάτων και μηχανημάτων. 

vi. Παροχή των απαιτούμενων ποσοτήτων τροφής και όχι περίσσειας. 
vii. Σωστή διαχείριση των ζωοτροφών με στόχο την κατανάλωση πριν το πέρας του χρόνου ζωής της. 

viii. Χρήση ακροφυσίου με αυτόματο κλείσιμο της παροχής στους ελαστικούς σωλήνες που χρησιμοποιούνται για το πλύσιμο των χώρων. 
ix. Συντήρηση του αυτόματου συστήματος ύδρευσης. Επιλογή κατάλληλων συστημάτων για τον περιορισμό των απωλειών. 
x. Χρήση στεγνού καθαρισμού όπου είναι αυτό δυνατό. 

xi. Χρήση αυτομάτων συστημάτων ύδρευσης και διανομής της τροφής. 
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xii. Σχεδιασμός συστημάτων αερισμού, δροσισμού (διαβρεχόμενες παρειές) και θέρμανσης (θερμομητέρες) για την βελτιστοποίηση συνθηκών του χώρου σταβλισμού και την βέλτιστη διαχείριση αερίων εκπομπών. 
xiii. Χρήση των αναγκαίων μόνο ποσοτήτων φωσφόρου και αζώτου στην ζωοτροφή. 
xiv. Να ανακυκλώνονται τα υλικά συσκευασίας. 
xv. Λειτουργία κατάλληλου συστήματος εξαερισμού ώστε να διαχειρίζεται τις οσμές που εκλύονται από το χώρο εκτροφής. 

xvi. Επαρκής καθαρισμός των χώρων σταβλισμού μεταξύ των περιόδων εκτροφής. 
3. Κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων να διατηρείται σχολαστικά η καθαριότητα αυτών, ενώ και ο περιβάλλον χώρος των εγκαταστάσεων θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. 
4. Να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας, που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κ.λπ.). 

IV. Ειδικοί Όροι για τη λειτουργία του Χοιροτροφείου 
1. Για τον περιορισμό των δυσάρεστων οσμών να τηρούνται τα ακόλουθα: 

i. Τακτικός καθαρισμός των χώρων σταυλισμού και διατήρηση των αερόβιων συνθηκών στους χώρους αποθήκευσης αποβλήτων. 
ii. Κατάλληλος αερισμός των χώρων σταυλισμού. 

iii. Για τον περιορισμό των οσμών από τις κοπριές στο χώρο προσωρινής παραλαβής ζώντων ζώων, να γίνεται άμεσος καθαρισμός των δαπέδων στο τέλος κάθε βάρδιας, με στεγνό καθαρισμό κατ’ αρχήν και ακολούθως πλύση με διασκορπισμό διαλύματος νερού – απολυμαντικού απορρυπαντικού, μέσω ειδικού μηχανήματος. 
iv. Να τοποθετηθούν επιπλέον φίλτρα απόσμησης, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο βάσει σχετικών μετρήσεων και έκθεσης τεκμηρίωσης, η οποία θα υποβληθεί ένα (1) χρόνο μετά την έκδοση της παρούσας και σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο Ε.Χ.2. 

2. Το σύστημα διανομής του νερού εντός των θαλάμων εκτροφής να είναι αυτόματο και να διατηρείται σε καλή κατάσταση με τακτική συντήρηση, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές. 
3. Να τηρούνται όλες οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, που εξασφαλίζουν την εξοικονόμηση νερού, εξοικονόμηση ενέργειας, την ελαχιστοποίηση αέριων εκπομπών, καθώς και την ορθολογικότερη επεξεργασία και διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων, σύμφωνα και με τις μεθόδους που αναφέρονται στη Μ.Π.Ε. του εν θέματι έργου. 

V. Ειδικοί Όροι για τη λειτουργία του Σφαγείου – Τυποποιητηρίου Κρεάτων – Αλλαντοποιείου 
1. Να τηρούνται σχολαστικά οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 13.5 «Εφαρμογή Βέλτιστων  Διαθέσιμων Τεχνικών για τη μονάδα του χοιροτροφείου, της κομποστοποίησης και της μονάδας Αλλαντοποιίας» της ΜΠΕ του εν θέματι έργου. 

VI. Ειδικοί Όροι για την Επεξεργασία και Διάθεση των Υγρών Αποβλήτων 
1. Ο Φορέας για τη Λειτουργία και Συντήρηση του συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων (Φορέας Παροχής) των Αρδευτικών Δικτύων και Φορέας Διαχείρισης του ανακτημένου νερού ορίζεται η CRETA FARM ABEE. 
2. Ο φορέας παροχής να ορίσει υπεύθυνο λειτουργίας του, εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της παρούσας απόφασης και τα πλήρη στοιχεία αυτού να γνωστοποιηθούν στη Διεύθυνση 
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Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού και τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθώς και στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. 
3.  Χρήστης για το ανακτημένο νερό του Σφαγείου – Τυποποιητηρίου Κρεάτων & Αλλαντοποιείου  είναι η CRETA FARMS ABEE και όποιος ελαιοπαραγωγός χρησιμοποιεί το ανακτημένο νερό της δραστηριότητας για την άρδευση των ελαιοδέντρων του. Η διάθεση ανακτημένου νερού σε άλλους (τρίτους) χρήστες να γίνεται υπό τον ειδικό όρο Ε.VI.22. 
4.  Χρήστης για το ανακτημένο νερό της χοιροτροφικής μονάδας είναι αποκλειστικά η CRETA FARMS ABEE. 
5. Η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του Σφαγείου – Τυποποιητηρίου Κρεάτων & Αλλαντικών να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
6. Η διάθεση των παραγόμενων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του Σφαγείου – Τυποποιητηρίου Κρεάτων & Αλλαντικών να γίνεται για «αστική και περιαστική χρήση» και «εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα, που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 51/2007, με διήθηση μέσω στρώματος εδάφους», εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις της με αρ. 39686/2208/Ε130/2009 (ΦΕΚ 2075/Β/25.09.2009) ΚΥΑ, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς της με αρ. 145116/2.02.2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) ΚΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Συγκεκριμένα σε αρχικό στάδιο να αρδεύονται 33,3στρ με καλλωπιστικό πράσινο εντός του γηπέδου της δραστηριότητας και 125,5στρ ελαιοδέντρων.  
7. α) Η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της Χοιροτροφικής Μονάδας θα γίνεται κατά τις περιόδους του έτους που υφίστανται αρδευτικές ανάγκες των αρδευόμενων ειδών. Η διάθεση των παραγόμενων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων να γίνεται για την «περιορισμένη» άρδευση περίπου 75στρ καλλωπιστικού πράσινου εντός της δραστηριότητας, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς της με αρ. 145116/2.02.2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) ΚΥΑ, όπως ισχύει. Απαγορεύεται η άρδευση υπό βροχή ή υπό συνθήκες κορεσμένου σε υγρασία εδάφους. 

β) Η αρδευτική δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει την δυνητική εξατμισοδιαπνοή των αρδευόμενων ειδών. Η άρδευση θα γίνεται με τη μέθοδο «στάγδην». Απαγορεύεται η άρδευση με καταιονισμό. Απαγορεύεται η υπεράρδευση. 
γ) Στις αρδευόμενες εκτάσεις δεν θα έχουν πρόσβαση το κοινό ή οικόσιτα ζώα. 
δ) Εκτός καλλωπιστικών ειδών δεν επιτρέπεται η άρδευση άλλων καλλιεργειών εκτός των όσων ορίζονται στον Πίνακα 1, του Παραρτήματος Ι, της με αρ. 145116/2.02.2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) ΚΥΑ, όπως ισχύει, χωρίς προηγούμενη έγκριση. Δεν επιτρέπεται η συλλογή καρπών που έχουν έρθει σε επαφή με το έδαφος. 

8.  α) Για την περαιτέρω μείωση του κινδύνου νιτρορρύπανσης του υπόγειου υδροφορέα και με δεδομένη την σχετικά οριακή δυνατότητα αποθήκευσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της χοιροτροφικής μονάδας της δραστηριότητας κατά την «υγρή περίοδο» του έτους (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2605/10.05.2012 εγγράφου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης) προτείνεται η διερεύνηση της αύξησης της αρδευόμενης έκτασης με τα αναφερόμενα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της παρούσας. 
Γενικότερα να παρακολουθείται η ποιότητα του υπόγειου υδροφορέα για τυχόν δυσμενή επίδραση των εκπεμπόμενων ρύπων κατά τη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και την εν γένει περιβαλλοντική δραστηριότητα. 
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Η παρακολούθηση να γίνεται ως προς τις συγκεντρώσεις/τιμές συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων και δεικτών σχετιζόμενων με την παραγωγική δραστηριότητα σε δείγματα νερού γεωτρήσεων που θα υποδειχθούν από τον Φορέα του έργου προς τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αμέσως με την έκδοση της παρούσας Απόφασης. 
Για τον καθορισμό των παρακολουθούμενων παραμέτρων να συνεκτιμηθούν οι εκπεμπόμενοι ρύποι από τη δραστηριότητα, τα μέτρα και οι όροι προστασίας των υπογείων υδάτων της ΚΥΑ 39626/2008/Ε.130/2009 (ΦΕΚ 2075/Β/2009) και της ΥΑ 1811/2011 (ΦΕΚ 3322/Β/2011). 
Για τον καθορισμό των γεωτρήσεων παρακολούθησης να ληφθούν υπόψη υδρογεωλογικά δεδομένα της περιοχής (ακόρεστη ζώνη, υδροπερατότητα, διαρρήξεις, στάθμη, υδραυλική κλίση και επικοινωνία, κατεύθυνση κίνησης υπόγειων υδάτων κ.λπ.).  
Να οριστούν κατ’ ελάχιστον μια (1) γεώτρηση ανάντη του γηπέδου της μονάδας, μία (1) εντός του γηπέδου της εγκατάστασης και δύο (2) κατάντη στην κατεύθυνση κίνησης των υπογείων υδάτων. 
Να λαμβάνονται δείγματα δύο (2) φορές ετησίως κατά την υγρή και την ξηρή περίοδο και να εξετάζονται εργαστηριακά, ως προς τις καθορισθείσες παραμέτρους, δαπάνη του φορέα του έργου, δυνάμει του Άρθρου 20 § 6 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011). 
Η λήψη των δειγμάτων να γίνεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, σε χρόνο που θα προγραμματίζεται κατόπιν σχετικής επικοινωνίας και αιτήματος του Φορέα του έργου. 
Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και η αξιολόγησή τους, να υποβάλλονται ετησίως, με τις εκθέσεις παρακολούθησης του Κεφαλαίου Χ. της παρούσας, στις αρμόδιες αρχές. 
β) Σε κάθε περίπτωση το δίκτυο διάθεσης του ανακτημένου νερού του σφαγείου – τυποποιητηρίου κρεάτων & αλλαντικών θα είναι ξεχωριστό και πλήρως διακριτό από το δίκτυο διάθεσης του ανακτημένου νερού της χοιροτροφικής μονάδας. 
γ) Δεν επιτρέπεται η άρδευση ζώνης 50m εκατέρωθεν του αναφερόμενου στη ΜΠΕ του εν θέματι έργου, ρήγματος, το οποίο διασχίζει κάθετα το γήπεδο της δραστηριότητας (μήκος ρήγματος εντός του γηπέδου περίπου 18m). Η ως άνω ζώνη να οριοθετηθεί και να απομονωθεί υδραυλικά, με τρόπο που θα γνωστοποιηθεί στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της παρούσας. 
Επίσης δεν επιτρέπεται η άρδευση του γεωτεμαχίου έκτασης 4.700,20m2 βόρεια του γηπέδου της δραστηριότητας λόγω της απόστασης του από τη θάλασσα. 
δ) Όσον αφορά την απολύμανση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του Σφαγείου – Τυποποιητηρίου Κρεάτων & Αλλαντικών πρέπει να τηρούνται οι αναφερόμενες προϋποθέσεις του Πίνακα 3, του Παραρτήματος Ι, της με αρ. 145116/2.02.2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011), όπως ισχύει, και συγκεκριμένα κατά την εφαρμογή της χλωρίωσης να εξασφαλίζεται συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου μεγαλύτερη ή ίση των 2mg/l, εμβολοειδής ροή (λόγος μήκους ροής/πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο από 40) και ελάχιστος χρόνος επαφής 60min. 
Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία απολύμανσης θα πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση των αναφερομένων στο Κεφάλαιο Γ.1. «Οριακές Τιμές Εκπομπής Ρυπαντικών Φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα  νομοθεσία» της παρούσας, για τα ολικά κολοβακτηρίδια. Συνιστάται η διαρκής μέτρηση του υπολειμματικού χλωρίου. 

9.  Όσον αφορά την απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων του Χοιροστασίου, πρέπει να τηρούνται οι αναφερόμενες προϋποθέσεις του Πίνακα 1, του Παραρτήματος Ι, της με αρ. 145116/2.02.2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011), όπως ισχύει.  
Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία απολύμανσης θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η διάμεση συγκέντρωση Escherichia coli στα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα θα είναι η απαιτούμενη από 

ΑΔΑ: 7ΔΖΤ4653Π8-Α2Δ



 
36 

τον Πίνακα 1, του Παραρτήματος Ι, της με αρ. 145116/2.02.2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011), όπως ισχύει. Συνιστάται η διαρκής μέτρηση του υπολειμματικού χλωρίου. 
10.  Στην περίπτωση που από τη χρήση του χλωρίου ως μέσο απολύμανσης δημιουργηθούν προβλήματα είτε άμεσα σε διάφορες μορφές ζωής είτε έμμεσα με το σχηματισμό οργανοχλωριούχων ενώσεων να χρησιμοποιηθούν άμεσα εναλλακτικοί τρόποι απολύμανσης, μετά από σχετική τροποποίηση της ΑΕΠΟ. 
11.  Σημειώνεται ότι πέρα από τη πρόβλεψη, στον πίνακα της Παραγράφου Γ.1. «Οριακές Τιμές Εκπομπής Ρυπαντικών Φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα  νομοθεσία» σχετικά με το Τριχλωρομεθάνιο (CHCl3), για αναλύσεις που αφορούν οργανοχλωριούχες ενώσεις, κρίνεται απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση του υπολειμματικού χλωρίου με σκοπό τη σωστή λειτουργία του συστήματος απολύμανσης και τη μείωση του κινδύνου δημιουργίας ανεπιθύμητων παραπροϊόντων. 
12. Ο Φορέας Παροχής να πραγματοποιεί όλους τους απαιτούμενους ελέγχους και τις εργασίες συντήρησης του συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων και των δικτύων διάθεσης της εκροής της εγκατάστασης. 
13.  Ο Φορέας Παροχής είναι υπεύθυνος για την παροχή εκπαίδευσης προς τους εργαζόμενους της εγκατάστασης σχετικής με τους κανόνες και τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλεται να εφαρμόζονται κατά τη λειτουργία της. 
14.  Ο Φορέας Παροχής και ο Φορέας Διαχείρισης να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή διαρροών προς τις επιφανειακές απορροές και -για τα ανεπεξέργαστα ή μερικώς επεξεργασμένα λύματα - προς τα υπόγεια ύδατα. 
15.  Ο Φορέας Παροχής πρέπει να μεριμνήσει ειδικότερα για τα εξής: 

i. Για την περίφραξη, των αρδευόμενων με τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα του χοιροστασίου, εκτάσεων. 
ii. Την τοποθέτηση σε όλους τους χώρους, όπου γίνεται χρήση ανακτημένου νερού, κατάλληλη σήμανση που να απεικονίζει κρουνό βρύσης επισημασμένο με το σύμβολο «Χ» και ευανάγνωστα η φράση «ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ – ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ» στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. 

iii. Οι σωληνώσεις (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων σύνδεσης και των κρουνών) που θα εξυπηρετούν το δίκτυο του ανακυκλωμένου νερού να έχουν χρώμα ιώδες, ώστε να ξεχωρίζουν από το δίκτυο ύδρευσης. 
iv. Τα όρια της περιοχής διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων να απέχουν τουλάχιστον 30m από φρέατα ή πηγές πόσιμου ύδατος ή πηγές υδροληψίας προς άρδευση και 15m από σωλήνες υδραγωγείου.  
v. Οι χρήσεις του ανακτημένου νερού να περιορίζονται στις οριζόμενες στην παρούσα. Αποκλείεται η διάθεση του ανακτημένου νερού του σφαγείου – τυποποιητηρίου κρεάτων & αλλαντικών για τον άμεσο εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα (μέσω γεωτρήσεων ή άλλων μεθόδων) καθώς και η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της χοιροτροφικής μονάδας για εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα. 

16. α) Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή όμβριων στο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, εκτός της περίπτωσης επιβάρυνσης/ρύπανσης των ομβρίων υδάτων εξ αστοχίας από απόβλητα της εγκατάστασης. 
β) Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο (άμεση ή έμμεση, εκούσια ή ακούσια) εισαγωγή/ανάμειξη/επαφή υγρών αποβλήτων, ανεπεξέργαστων ή επεξεργασμένων στο δίκτυο ομβρίων. 
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17. Ο Φορέας Διαχείρισης να διακόπτει τη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων προς επαναχρησιμοποίηση όταν δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της εκροής, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα. Στην περίπτωση αυτή τα υγρά απόβλητα να συλλέγονται και να μεταφέρονται με βυτιοφόρα σε γειτονική Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ Ρεθύμνου), σε συμφωνία με την Ε.Ε.Λ. Ρεθύμνου. 
18.  Εάν ο Φορέας Παροχής, ο Φορέας Διαχείρισης ή ο χρήστης του ανακτημένου νερού διαπιστώσουν από τους ελέγχους που πραγματοποιούν κίνδυνο δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον ή/και στη δημόσια υγεία, το γνωστοποιούν άμεσα στην αδειοδοτούσα αρχή, προκειμένου να καθοριστούν το είδος και το χρονοδιάγραμμα των αναγκαίων επανορθωτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η τήρηση των μέτρων και του χρονοδιαγράμματος είναι ευθύνη του φορέα του έργου, που συντάσσει και σχετική έκθεση μετά την ολοκλήρωση των μέτρων. 

Οι σχετικές εκθέσεις κρατούνται στο αρχείο της εγκατάστασης και αποτελούν μαζί με όλα τα άλλα στοιχεία, το ιστορικό λειτουργίας της. Το αρχείο αυτό θα είναι στη διάθεση των συναρμόδιων Υπηρεσιών. 
19. Οι φορείς χρήσης του ανακτημένου νερού είναι υποχρεωμένοι να επιτρέπουν την είσοδο και να διευκολύνουν τον έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
20. Ο Φορέας Παροχής υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την έναρξη της λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και του δικτύου διάθεσης της παραγόμενης εκροής, ώστε να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος από την Υπηρεσία. 
21. Να τηρείται αρχείο καταγραφής της διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ονόματα των επιχειρηματιών / φορέων στους οποίους διατίθενται, η ποσότητα, η ποιότητα και η περιοχή προορισμού καθώς και αντίγραφο της άδειας επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Επίσης να τηρείται αρχείο με τα σχετικά παραστατικά, εντός της εγκατάστασης. Τα στοιχεία να είναι άμεσα διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές. 
22.  Για να ικανοποιηθεί ο όρος της ημερήσιας απαίτησης σε νερό της επιχείρησης (645m3) να τροποποιηθεί η χορηγηθείσα άδεια χρήσης νερού, ως προς την ημερήσια αντλούμενη ποσότητα νερού (350m3) σε  445m3 νερού, δεδομένου ότι ο συνολικός  ετήσιος αντλούμενος όγκος  νερού (130.000) το επιτρέπει με λειτουργία της γεώτρησης 18 ώρες/24ωρο. 
23.  Η κατανομή του νερού για τις ανάγκες της χοιροτροφικής και της βιομηχανικής μονάδας να γίνεται σύμφωνα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για κάθε χρήση καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προς διάθεση νερού, τροποποιώντας προς τούτο τις αντίστοιχες εγκρίσεις. 
24.  Στην περίπτωση κατασκευής κεντρικού αποχετευτικού δικτύου, πλησίον της δραστηριότητας, για τη συλλογή και διάθεση ακαθάρτων σε κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και εφόσον επιτρέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας του δικτύου, κρίνεται σκόπιμη η σύνδεση της δραστηριότητας σε αυτό, όσον αφορά τα υγρά απόβλητα του Σφαγείου – Τυποποιητηρίου Κρεάτων & Αλλαντικών, με ανάλογη τροποποίηση της ΑΕΠΟ. 

VII. Ειδικοί Όροι για την Επεξεργασία και Διάθεση των Στερεών Αποβλήτων 
1. Τα πάσης φύσεως στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα, που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία του έργου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2003 και του Ν. 4042/2012. 

Αναλυτικότερα, να συλλέγονται και να διαχωρίζονται σε απόβλητα που δύναται ή μη να ανακτηθούν και να αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους ανά είδος. Ειδικότερα, η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
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του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδικότερα: 
i. Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση.  

ii. Σε περίπτωση, που ο φορέας του έργου, εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών, σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010), είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.  
iii. Η διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων  ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα της Κ.Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/2014), της Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/2010) και του Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/2004).   
iv. Τα απόβλητα έλαια να αποθηκεύονται προσωρινά, συσκευασμένα σε κατάλληλα δοχεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) και να παραδίδονται ακολούθως, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, 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/2004). 
v. Τα απόβλητα εκσκαφών και κατασκευών να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010).  

2. Υλικά τα οποία είναι ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων,  σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ […] αντικατάσταση της υπ’ αριθμό 19396/1546/1997 Κ.Υ.Α.». 
3. Απαγορεύεται η καύση κάθε είδους υλικών (στερεών αποβλήτων, λιπαντικών – ορυκτελαίων, πλαστικών – ελαστικών, κ.λπ.) τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοικτές εστίες καύσης) στη μονάδα. 
4. Κάθε είδους υπολείμματα από την παραγωγή και παντός είδους τυποποίηση των προϊόντων της δραστηριότητας, να συλλέγονται και θα απομακρύνονται από την περιοχή με ευθύνη των διενεργούντων τη δραστηριότητα. 
5. Η δραστηριότητα οφείλει να ακολουθεί λεπτομερώς όσα προβλέπονται στο ΠΔ 211/05.10.2006 (ΦΕΚ 211/Α) «Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο». Επίσης, με της ανωτέρω διατάξεις να γίνεται και η διαχείριση των νεκρών ζώων της μονάδας. 
6. Στερεά απόβλητα που εμπίπτουν τις διατάξεις του Κανονισμού 1069/2009/ΕΚ και των τροποποιήσεών του και ανήκουν στην κατηγορία 3, θεωρούνται μη επικίνδυνα και η διαχείρισή 
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τους γίνεται σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων (Παράρτημα II (β) ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003). 
7. Να τηρείται αρχείο καταγραφής της διάθεσης της κοπριάς, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ονόματα των επιχειρηματιών / φορέων στους οποίους διατίθεται, η ποσότητα και η περιοχή προορισμού. Επίσης να τηρείται αρχείο με τα σχετικά παραστατικά, εντός της εγκατάστασης. Τα στοιχεία να είναι άμεσα διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές. 
8. Τα στερεά απόβλητα (κόπρος) και οι ιλύες του συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων μετά από αποθήκευση, αερόβια χώνευση και την διαδικασία της χουμοποίησης να συσκευάζονται για διάθεση σαν εδαφοβελτιωτικό – χωνεμένη κοπριά. 
9. Στην περίπτωση όπου το στερεό χωνεμένο υπόλειμμα, θα προκύπτει από την αναερόβια χώνευση, δεν διατίθεται ενσακισμένο, τότε ο φορέας του έργου οφείλει: 

i. Να κοινοποιήσει στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του Άρθρου 2 της Υ.Α. οικ. 166640/4.03.2013 (ΦΕΚ 554/Β/8.03.2013). Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εν λόγω στοιχείων κατά τη φάση λειτουργίας του έργου ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 4 της ανωτέρω Υ.Α. και ειδικότερα: «Σε περίπτωση διαφοροποίησης (αλλαγής) αγροτεμαχίων διάθεσης του οργανικού υγρού /στερεού χωνεμένου υπολείμματος, με άλλα ίσης ή μεγαλύτερης έκτασης, κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, ο φορέας του έργου υποβάλλει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προς ενημέρωση, τα αντίστοιχα έγγραφα καθώς και το σχετικό χάρτη ή τους 13ψήφιους κωδικοποιημένους αριθμούς των άρθρων 2 και 3. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου.». 
ii. Ο Φορέας του έργου να τηρεί βιβλίο καταγραφής, θεωρημένο από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στο οποίο να καταγράφονται σε ημερήσια βάση το όνομα του αγρότη καλλιεργητή, το Α.Φ.Μ. του, η διεύθυνση, το τοπωνύμιο, η δημοτική ενότητα και ο Δήμος, η ποσότητα οργανικού υγρού/στερεού λιπάσματος, η περιεκτικότητα σε άζωτο και φώσφορο αυτού, καθώς και ο χάρτης εντοπισμού με αριθμημένα τα αγροτεμάχια διάθεσης ή το δεκατριψήφιο χαρτογραφικό υπόβαθρο του αγροτεμαχίου που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το οργανικό υγρό/ στερεό λίπασμα. Το βιβλίο αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμο στις Αρμόδιες Αρχές για οποιονδήποτε έλεγχο. 

10. Στο στάδιο ελέγχου του τελικού προϊόντος (compost) θα πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε κατάλληλα πιστοποιημένο εργαστήριο προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι το προϊόν είναι εντός των προδιαγραφών για χρήση. Στα πλαίσια αυτά να γίνεται ετήσιος έλεγχος της συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων και της οξύτητας (pH), καθώς και μηνιαίος έλεγχος της περιεκτικότητας σε παθογόνα, σε κάθε αποστολή παρτίδας οργανικών λιπασμάτων, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι όροι του προτύπου: Salmonella: απουσία σε 25gr: n=5 c=0 m=0 M=0 
Εφόσον δεν πληρούνται τα απαραίτητα όρια η εν λόγω παρτίδα να εισέρχεται εκ νέου στο στάδιο εντατικής αποσύνθεσης. 

VIII. Ειδικοί Όροι για τις λοιπές εγκαταστάσεις 
1. Στο παρασκευαστήριο ζωοτροφών να λειτουργεί κλειστό κύκλωμα κυκλοφορίας αέρα προκειμένου να αποφευχθεί η εκπομπή σκόνης στο περιβάλλον. Τα συστήματα κατακράτησης σκόνης διαθέτουν 34 φιλτρόσακκους με συνολική διηθητική επιφάνεια 31m2 και παροχή αερίων εξόδου φιλτρόσακκου 130 – 220NI/min. Τα ανωτέρω φίλτρα είναι τοποθετημένα εντός της μονάδας παραγωγής ζωοτροφών και συγκεκριμένα πάνω από την χοάνη αναμονής φίλτρου αριστερά από τον σφυρόμυλο Ν46. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί εκπομπή σκόνης ο φορέας του έργου είναι υποχρεωμένος να λάβει πρόσθετα μέτρα. 
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2. Οι μονάδες θερμικής αδρανοποίησης και αποτέφρωσης πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισμένες μεταξύ τους χωροταξικά και με ξεχωριστές εισόδους – εξόδους.  
3. Να τηρείται μητρώο παραγωγής των ζωικών αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται οι ημερομηνίες παραγωγής, οι ποσότητες και η κατηγορία των αποβλήτων. Το μητρώο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της μονάδας και να επιδεικνύεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες για έλεγχο και θεώρηση. Τα στοιχεία του μητρώου να τηρούνται στο αρχείο της μονάδας για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.  
4. Η μονάδα θερμικής αδρανοποίησης και ο αποτεφρωτήρας να λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού 142/2011/ΕΚ (παράρτημα IV), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσον αφορά τις υγειονομικές απαιτήσεις, τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις και ειδικότερα να διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις για την απολύμανση των περιεκτών ή των δοχείων, εντός των οποίων παραλαμβάνονται τα ζωικά υποπροϊόντα, καθώς και των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τους.  

Ειδικότερα: για τη μονάδα αξιοποίησης – αδρανοποίησης των ζωικών υποπροϊόντων να τηρείται ο Κανονισμός (ΕΕ) 592/2014/ΕΕ. 
5. Για να αποφεύγεται η εκ νέου επιμόλυνση του παράγωγου προϊόντος από εισερχόμενα ζωικά υποπροϊόντα, πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στο χώρο της μονάδας στον οποίο εκφορτώνεται το προς μεταποίηση υλικό εισροής και τους χώρους στους οποίους μεταποιείται το προϊόν αυτό και αποθηκεύεται το παράγωγο προϊόν. 
6. Να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για την απολύμανση των τροχών των οχημάτων και άλλων μερών των οχημάτων, κατά περίπτωση, κατά την αναχώρησή του από το μη καθαρό τμήμα υποδοχής των ζωικών υποπροϊόντων της μονάδας μεταποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 142/2011/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7. Η μονάδα πρέπει να έχει επαρκή δυνατότητα παραγωγής θερμού νερού και ατμού για τη μεταποίηση των ζωικών υποπροϊόντων· 
8. Η μονάδα θερμικής αδρανοποίησης πρέπει να διαθέτει: 

i. εξοπλισμό μέτρησης για τη συνεχή παρακολούθηση της θερμοκρασίας και της πίεσης  
ii. μηχανήματα για τη συνεχή καταγραφή των αποτελεσμάτων αυτών των μετρήσεων με τρόπο που να επιτρέπει την προσβασιμότητά τους για τη διενέργεια ελέγχων και επίσημων ελέγχων· 

iii. κατάλληλο σύστημα ασφάλειας για την πρόληψη ανεπαρκούς θέρμανσης. 
9. Η μονάδα θερμικής αδρανοποίησης πρέπει να διαθέτει σύστημα αποχέτευσης των υγρών αποβλήτων που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. 
10. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για τον περιορισμό των αερίων εκπομπών στην ατμόσφαιρα, τα οποία προκαλούν δυσάρεστες οσμές. Για το λόγο αυτό τα παραλαμβανόμενα υλικά θα πρέπει να επεξεργάζονται το ταχύτερο δυνατόν.  
11. Ο αποτεφρωτήρας να λειτουργεί κατά τρόπο ώστε η θερμοκρασία των αερίων που παράγονται κατά τη διεργασία να αυξάνεται, με ελεγχόμενο και ομοιογενή τρόπο ακόμη και υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες στον θάλαμο καύσης στους 850°C, μετρούμενη στο εσωτερικό τοίχωμα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικό σημείο του θαλάμου καύσης όπως επιτρέπει η αρμόδια αρχή, επί δύο δευτερόλεπτα, ενώ θα πρέπει να διατηρείται και στον θάλαμο μετάκαυσης στους 1100οC τουλάχιστον για 3sec. 
12. Πρέπει να υπάρχει ένας τουλάχιστον εφεδρικός καυστήρας, ο οποίος πρέπει να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία μόλις η θερμοκρασία των καυσαερίων, μετά την τελευταία διοχέτευση αέρα καύσης, κατέλθει κάτω από τους 850°C. Ο εν λόγω καυστήρας χρησιμοποιείται επίσης 
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στις φάσεις εκκίνησης και διακοπής των μονάδων για να εξασφαλίζεται η διατήρηση της θερμοκρασίας των 850°C σε όλη τη διάρκεια των ανωτέρω φάσεων και για όσο χρόνο υπάρχουν ακόμη στο θάλαμο καύσης άκαυτα υλικά. 
13. Ο αποτεφρωτήρας να διαθέτει σύστημα ελέγχου και μέτρησης της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα: 

α) Πρέπει να χρησιμοποιούνται τεχνικές για την παρακολούθηση των παραμέτρων και των συνθηκών που σχετίζονται με τη διεργασία αποτέφρωσης. Πρέπει να είναι διαθέσιμος και σε χρήση, εξοπλισμός μέτρησης της θερμοκρασίας. 
β) Η ενδεδειγμένη εγκατάσταση και λειτουργία όλων των αυτόματων εξοπλισμών παρακολούθησης πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο καθώς και σε ετήσια δοκιμή επιτήρησης. Η βαθμονόμηση πρέπει να γίνεται μέσω παράλληλων μετρήσεων με τις μεθόδους αναφοράς τουλάχιστον ανά τριετία. 
γ) Τα αποτελέσματα της μέτρησης της θερμοκρασίας πρέπει να καταγράφονται και να παρουσιάζονται με τρόπο που να δίνει τη δυνατότητα να εξακριβωθεί η συμμόρφωση προς τις επιτρεπόμενες συνθήκες λειτουργίας. 

14. Τα κατάλοιπα της λειτουργίας του αποτεφρωτήρα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο όσον αφορά την ποσότητα και τις επιβλαβείς ιδιότητες τους. Η μεταφορά και η ενδιάμεση αποθήκευση ξηρών καταλοίπων πρέπει να γίνονται κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατός ο διασκορπισμός τους στο περιβάλλον.   
15. Τα καυσαέρια να αποβάλλονται με ελεγχόμενο τρόπο μέσω καπνοδόχου. Το ύψος της καπνοδόχου να είναι κατάλληλο ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 
16. Οι ποσότητες από το στερεό κλάσμα (τέφρα) που προκύπτει μετά την αποτέφρωση να διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης αυτού. Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί αρχείο με τις ποσότητες της τέφρας που παραδίδει για περαιτέρω διαχείριση φυλάσσοντας τις έγγραφες βεβαιώσεις παραλαβής του αδειοδοτημένου φορέα. Σε κάθε περίπτωση η διάθεση της τέφρας θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 142/2011/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του 1069/2009/ΕΚ.   
17. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, θα πρέπει να είναι  σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/1997. Να συγκεντρώνεται σε καλά σφραγισμένα δοχεία και να παραδίδεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα λειτουργίας χώρου υγειονομικής ταφής για την τελική της διάθεση. 
18. Σε περίπτωση βλάβης ή συνθηκών μη κανονικής λειτουργίας, ο φορέας του έργου οφείλει να περιορίζει ή να διακόπτει τις εργασίες το ταχύτερο δυνατόν, μέχρι να αποκατασταθούν κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 
19. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός πρέπει να συντηρούνται και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. 
20. Η αποθήκευση των ζωικών υποπροϊόντων πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των Κανονισμών 142/2011/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 1069/2009/ΕΚ. 
21. Η συσκευασία και η σήμανση των ζωικών υποπροϊόντων προς αδρανοποίηση καθώς και τα προϊόντα της μεταποίησης να συσκευάζονται και να επισημαίνονται σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό 142/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
22. Ο φορέας του έργου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλεται σε αυτοέλεγχο της μονάδας, όπως προβλέπουν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί. 
23. Για την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 
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 Το βιοαέριο να διέρχεται από φίλτρο με πληρωτικό υλικό, πριν την καύση του, προκειμένου να δεσμεύονται οι θειούχες ενώσεις. 
 Η διαχείριση των χρησιμοποιούμενων φίλτρων να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία των επικίνδυνων αποβλήτων. Να παραδίδονται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες και να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά. 
 Να τηρείται βιβλίο καταγραφής των μετρήσεων εκπομπών αερίων ρύπων θεωρημένο από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης. 
 Το σύστημα παραγωγής ενέργειας να συντηρείται τακτικά και σε προληπτική βάση. 

IX. Εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) στην εγκατάσταση 
Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο Α.2. της παρούσας η υφιστάμενη εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της ΚΥΑ 36060/1155/E.103/13.06.2013. Για το λόγο αυτό υποχρεούται: 

 Να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ, όπως έχει μεταφερθεί στο Εθνικό Δίκαιο με την ανωτέρω ΚΥΑ. 
 Να εφαρμόζει τα μέτρα και τις τεχνικές μείωσης της ρύπανσης που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 13 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΑΣ IPPC (πλέον IED) ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» (σελ. 139), της ΜΠΕ του εν θέματι έργου. 

X. Πρόγραμμα Παρακολούθησης και Εκθέσεις 
1. Να εφαρμόζεται το «Πρόγραμμα Παρακολούθησης και Περιβαλλοντικές Εκθέσεις» που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 16 (σελ. 173) της  ΜΠΕ του εν θέματι έργου και τα αποτελέσματα αυτού να τηρούνται σε έντυπο ή και ηλεκτρονικό αρχείο στην έδρα του Φορέα λειτουργίας του έργου και να αποστέλλονται άπαξ ετησίως στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. 
2. Ο φορέας του έργου να υποβάλλει τουλάχιστον ετησίως στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή  πληροφορίες βάσει των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής παρακολούθησης της Μονάδας και να υποβάλλει κατά το πρώτο έτος το σύνολο των οριακών τιμών εκπομπών και των τιμών αναφοράς, οι οποίες θα επιτρέπουν τον έλεγχο της τήρησης των όρων αδειοδότησης  
3. Να συντάσσεται και να υποβάλλεται στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους η ετήσια έκθεση (αναφορά) που προβλέπεται από τον Κανονισμό 166/2006/ΕΚ (Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων - ΜΕΜΡ) σύμφωνα με την Εγκύκλιο 101111/17.02.2009 της Διεύθυνσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. 
4. Να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους & Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ. και στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, το Φεβρουάριο κάθε έτους ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ της παραγράφου 4 του Άρθρου 11 της ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Σε περίπτωση που εκτιμηθεί ότι υπάρχουν υπερβάσεις στα επίπεδα θορύβου περιμετρικά της εγκατάστασης, να γίνονται οι μετρήσεις µε φορητό ηχόμετρο, από εξειδικευμένο εργαστήριο.  
6. Να πραγματοποιείται συστηματική παρακολούθηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.  
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7. Τυχόν αστοχίες κατά την λειτουργία του έργου όσο και τυχόν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που ενδεχόμενα διαπιστωθούν κατά τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος τόσο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, όσο και της Περιφέρειας Κρήτης. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του έργου υποχρεούται να συμμορφώνεται µε τις αποφάσεις των ανωτέρω αρμοδίων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος για το είδος και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των επανορθωτικών μέτρων.  
8. Να προβλεφθεί σημείο για τη διενέργεια δειγματοληψιών στα δυο συστήματα επεξεργασίας (χοιροστασίου και σφαγείου – Τυποποιητηρίου Κρεάτων & Αλλαντικών) μετά τις δεξαμενές απολύμανσης και πριν τη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. 
9. Πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της με αρ.  145116/2.02.2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) ΚΥΑ, όπως ισχύει και της με αρ. 5673/400/5.03.1997 (ΦΕΚ 192/Β/14.03.1997) ΚΥΑ, οι οποίες αναφέρονται στη συχνότητα, το σημείο συλλογής των δειγμάτων, τον αριθμό αυτών, κ.λπ.  
10. Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σύμφωνα με με αρ.  145116/2.02.2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) ΚΥΑ, όπως ισχύει και της με αρ. 5673/400/5.03.1997 (ΦΕΚ 192/Β/14.03.1997) ΚΥΑ είναι: 

Επεξεργασμένα υγρά απόβλητα «σφαγείου – τυποποιητηρίου κρεάτων & αλλαντικών» 
Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5) 

12 δείγματα ανά έτος Ολικά Αιωρούμενα στερεά (ΤSS) 
Ολικό Άζωτο 
Αμμωνιακό Άζωτο 
Θολότητα - Διαπερατότητα Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδα 
Total coli Δύο (2) δείγματα ανά εβδομάδα 
Αλατότητα (ECw), SAR, Νάτριο (Na), Χλωριόντα (Cl¯), pH, Άζωτο (N- NO3) Δυο (2) δείγματα ανά έτος 
Μέταλλα και στοιχεία του Πίνακα 4, του Παραρτήματος ΙΙ, της σχετικής (1) Δυο (2) δείγματα ανά έτος 

 
 
Επεξεργασμένα υγρά απόβλητα χοιροτροφικής μονάδας  

Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5) 
12 δείγματα ανά έτος Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) 

Ολικά Αιωρούμενα στερεά (ΤSS) 
Ολικό Άζωτο 
Escherichia coli Ένα (1) δείγμα ανά εβδομάδα 
Τριχλωρομεθάνιο Δυο (2) δείγματα ανά έτος 

11. Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων να εφαρμόζονται κατάλληλες διεθνείς εργαστηριακές πρακτικές, με στόχο τη μείωση στο ελάχιστο της αποικοδομήσεως των δειγμάτων μεταξύ συλλογής και αναλύσεως. 
12. Γι τον αποτεφρωτήρα να καταγράφονται οι ποσότητες των ζωικών υποπροϊόντων, που οδηγούνται προς αποτέφρωση και να διενεργούνται μετρήσεις των αερίων εκπομπών, στα σημεία έκλυσης αυτών στην ατμόσφαιρα. Ειδικότερα, να μετρούνται οι εκπομπές CO, CO2, NO, NO2, NOx και SO2. 
13. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων - αναλύσεων θα καταγράφονται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή (βιβλίο). Εκεί θα καταχωρούνται τυχόν συμβάντα κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων καθώς και οι ενέργειες που έγιναν για την επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία. Το βιβλίο καταγραφής των αποτελεσμάτων θα βρίσκεται μονίμως στις 

ΑΔΑ: 7ΔΖΤ4653Π8-Α2Δ



 
44 

εγκαταστάσεις του φορέα του έργου και θα είναι διαθέσιμο για έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 
14. Άπαξ ετησίως να συντάσσεται συνοπτική Έκθεση με τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων, την αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου στην κατάσταση διατήρησης του περιβάλλοντος, καθώς και προτάσεις για τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις στη μεθοδολογία παρακολούθησης ή/και λειτουργίας του έργου και να αποστέλλεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κρήτης, στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, και στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

ΧΙ. Λοιποί Όροι 
1. Ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι, μέτρα και περιορισμοί που προτείνονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και της Μελέτης Αναβάθμισης Συστήματος Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων, του εν θέματι έργου, που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους παραπάνω περιβαλλοντικούς όρους. 
2. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας, να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Να απομακρυνθεί το σύνολο των υλικών και αποβλήτων από τον χώρο εγκατάστασης και ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί όσο αυτό είναι δυνατό. Σε κάθε περίπτωση η διάθεση όλων των υλικών να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
ΣΤ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ με αρ. 36060/1155/E.103/13.06.2013 

i. Οριακές τιμές εκπομπών για τις ρυπαντικές ουσίες που απαριθμούνται στο Παράρτημα Β.ΙΙ της ανωτέρω KΥΑ.:  
Αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας. 

ii. Κατάλληλες απαιτήσεις για να εξασφαλιστεί η προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων και μέτρα για την παρακολούθηση και διαχείριση των αποβλήτων της εγκατάστασης:  
Αρκούν τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 14 «Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» της ΜΠΕ, του εν θέματι έργου. 

iii. Κατάλληλες απαιτήσεις παρακολούθησης των εκπομπών, στις οποίες καθορίζεται η μεθοδολογία, η συχνότητα και η διαδικασία αξιολόγησης με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές:  
Αρκούν τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο IX. «Πρόγραμμα Παρακολούθησης και Εκθέσεις», στο Κεφάλαιο 13 «Εφαρμογή Οδηγίας IPPC (νυν IED) στην Εγκατάσταση» (σελ. 139) και στο Κεφάλαιο 16 «Πρόγραμμα Παρακολούθησης & Περιβαλλοντικές Εκθέσεις» (σελ. 173) της ΜΠΕ του εν θέματι έργου. 

iv. Υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή τακτικώς και τουλάχιστον ετησίως πληροφοριών βάσει αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των εκπομπών κατά τα προβλεπόμενα στο στοιχείο (iii), και άλλων απαιτούμενων στοιχείων που επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή τον έλεγχο της τήρησης των όρων αδειοδότησης και τη σύγκριση με τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές:  
Αρκούν τα αναφερόμενα στον με α.α. Ε.Χ.13 περιβαλλοντικό όρο της παρούσας, καθώς και στο Κεφάλαιο  13 «Εφαρμογή Οδηγίας IPPC (νυν IED) στην Εγκατάσταση» (σελ. 139) της ΜΠΕ του εν θέματι έργου. 
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v. Μέτρα σχετικά με τις μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας, όπως την έναρξη και παύση λειτουργίας, τις διαρροές, την ελαττωματική λειτουργία, τις προσωρινές διακοπές και την οριστική παύση της λειτουργίας:  
Ως κρίσιμες εγκαταστάσεις από περιβαλλοντικές πλευράς θεωρούνται οι μονάδες επεξεργασίας  υγρών αποβλήτων. 
Α. Σε περίπτωση βλάβης και θέσης εκτός λειτουργίας των μονάδων αυτών, προβλέπονται τα ακόλουθα: 
1. Θέση εκτός λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας: 

Διακόπτεται η λειτουργία της βιομηχανικής μονάδας μέχρι  αποκατάστασης της βλάβης 
2. Θέση εκτός λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της χοιροτροφικής μονάδας: 

Τα κανάλια συλλογής και τα εσχαρωτά δάπεδα δημιουργούν ένα νεκρό όγκο ασφαλείς (buffer) που εκτιμάται στα 25.000,00m3 , όγκος που θεωρείται επαρκής  για τη συλλογή  υγρών αποβλήτων  χρονικής διάρκειας άνω των 30 ημερών, διάστημα στο οποίο οποιαδήποτε τεχνική βλάβη της μονάδας επεξεργασίας  θα έχει αποκατασταθεί. 
3. Σε κάθε περίπτωση θέσης εκτός λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων χοιροτροφείου ή βιομηχανίας πέρνα του 24ώρου, έχει εφαρμογή ο όρος Θ.6. 

Β. Σε περίπτωση μη αποτελεσματικής λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων: 
Εφαρμόζονται τα παραπάνω. 
Γ. Σε περίπτωση οριστικής παύσης λειτουργίας της μονάδας 
Στην περίπτωση  της οριστικής παύσης λειτουργίας της  εγκατάστασης  θα εκτιμηθεί η τρέχουσα κατάσταση κατά τη χρονική στιγμή της διακοπής. 
Τονίζεται ότι θα ληφθεί μέριμνα για την ολοκληρωτική επεξεργασία υγρών αποβλήτων και την ολική διάθεση των σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς. 
Το  ίδιο θα συμβεί και με την μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (μονάδα κομποστοποίησης) και τη μονάδα αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων. 

 
Ζ. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
Οι ανωτέρω αναφερόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι ισχύουν για 10 (δέκα) έτη από την έκδοση της παρούσας και με την προϋπόθεση ότι θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) καθώς και αυτό της Μελέτης Αναβάθμισης Συστήματος Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων του εν θέματι έργου και σύμφωνα με την παράγραφο (Ε.XΙ.1) της παρούσας. 
Εγκαίρως, πριν τη λήξη της παρούσας Απόφασης, και εφόσον ο φορέας του έργου επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων Υπηρεσία, προκειμένου για την ανανέωση της παρούσας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας (άρθρο 5 του Ν. 4014/11). 
Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε.  καθώς και από τη Μελέτη Αναβάθμισης Συστήματος 
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Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων του εν θέματι έργου και την παρούσα Απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του Άρθρου 2 σε συνδυασμό με το Άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του Άρθρου 17 του ιδίου Νόμου. 
Αλλαγή  βασικών  χαρακτηριστικών του  έργου, όπως  αυτό  περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. καθώς και στη Μελέτη Αναβάθμισης Συστήματος Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων του εν θέματι έργου, και με τους περιβαλλοντικούς όρους, τα μέτρα και τους περιορισμούς που τίθενται από την παρούσα Απόφαση, είναι δυνατή μόνον εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της αρμόδιας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν λόγω έργου Υπηρεσίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Άρθρο 6 του Ν. 4014/11). 
 
Η. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η παρούσα απόφαση ενέχει και θέση Άδειας Επαναχρησιμοποίησης Υγρών Αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 145166/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την επιφύλαξη της - μέχρι την παρούσα χρονική στιγμή - μη οριοθέτησης των υδατικών συστημάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Άρθρου 7 του Π.Δ. 51/2007. Η παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Απόφασης, που αφορούν εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω ΚΥΑ, ανατίθενται στην Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 
2. Η παρούσα Απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφαλείας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του και με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. 

Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, με ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. 
3. Η παρούσα Απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 

 
Θ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

1. Η παρούσα Απόφαση καθώς και η σχετική θεωρημένη Μ.Π.Ε. καθώς και η Μελέτη Αναβάθμισης Συστήματος Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων του εν θέματι έργου, που τη συνοδεύουν, να είναι διαθέσιμες στο χώρο του έργου και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο. 
2. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση: 

i. να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων, εισαγωγής και εξαγωγής υλικών προς και από τη μονάδα, συμπεριλαμβανομένης και της κατανάλωσης νερού – ενέργειας κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση του με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας Απόφασης. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας. 
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ii. να τηρεί χρονολογικό αρχείο με τις ποσότητες των απορριμμάτων, τη φύση, την προέλευση και ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής και τον τρόπο μεταφοράς τους και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 20 του Νόμου 4042/2012. 
iii. να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο 
iv. να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες 
v. να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις − υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

3. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που τη συνοδεύει. 
4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν.3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει. 
5. Ο φορέας του έργου, σε περίπτωση που το τελευταίο προκαλεί ζημιά ή άμεση απειλή ζημίας στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190 Α’). 
6. Σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος που επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον ο φορέας του έργου (και με την επιφύλαξη του Προεδρικού Διατάγματος 148/2009, όπως ισχύει, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς), οφείλει να: 

 ενημερώσει την αρμόδια αρχή αμέσως 
 λάβει αμέσως τα μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων 
 λάβει όλα τα κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία η αρμόδια αρχή θεωρεί αναγκαία για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων. 

7. α) Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ, ο φορέας του έργου οφείλει να: 
 ενημερώνει αμέσως την περιβαλλοντική αρχή 
 λάβει αμέσως τα αιτούμενα μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης το συντομότερο δυνατόν, 
 λάβει όλα τα κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία η περιβαλλοντική αρχή θεωρεί αναγκαία για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης. 

β) Εάν η παράβαση των όρων της ΑΕΠΟ προκαλεί άμεσο κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή απειλεί να έχει άμεση αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον, και μέχρις ότου αποκατασταθεί η συμμόρφωση σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, αναστέλλεται η λειτουργία της εγκατάστασης ή του σχετικού τμήματος αυτών. 
Με την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης παύει η ισχύς της με αρ. πρωτ. 2615/28.06.2007 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. 3620/04.06.2009 και με την με αρ. πρωτ. 3515/22.06.2010, Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της 
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Περιφέρειας Κρήτης, και όπως παρατάθηκε η ισχύς της με την με αρ. πρωτ. οικ. 145214/14.01.2015 (ΑΔΑ: ΩΖ360-ΓΤ8) Απόφαση Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΚΑ. 
 
Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’), καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β’). 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ        ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 
 Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων (συνημμένα: 1 Φάκελος ΜΠΕ) 
 Χρονολογικό Αρχείο 
 Τμήμα Δ’ (Λοιπών Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων & Εκτιμήσεων) 
 Αντώνης Ζαμπέλης 

 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ    
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