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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

«ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ Α.Ε.» 
 

Το Περιφερειακό Συµβουλίου Θεσσαλίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016), ανακοινώνει ότι 
διαβιβάστηκε σε αυτό από την ∆/νση Ανάπτυξης  Π.Ε. Καρδίτσας – Τµήµα 
Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων το  ακόλουθο 
έγγραφο που αφορά την εταιρεία ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ Α.Ε.: 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ    

 Επωνυµία επιχείρησης : ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ Α.Ε.    
 
Έδρα επιχείρησης : Φίλια Σοφάδων Καρδίτσας ΤΚ 43300     
                                Α.Φ.Μ. : 099217005, ∆OY ΦΑΕ Αθηνών   

          Τηλ. : 2443095000, Fax : 2443095497 

 Θέση έργου :   Εκτός σχεδίου  
                           Φίλια Σοφάδων Καρδίτσας 43300  
                           E: info@damavand.gr, Τ: 2443095000, F: 2443095497 
 
∆ιοικητική περιφέρεια : Τ.Κ. Φίλιας, ∆.Ε. Σοφάδων, ∆. Σοφάδων, Π.Ε. 
Καρδίτσας   
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

∆/νων Σύµβουλος ∆/Σ :      Όνοµα : Καραχάλιου Χριστίνα   
Κινητό : 6972724669 
Τηλ. : 2443095000 FAX : 2443095497 
info@damavand.gr 

  

Προϊστάµενος   Συντήρησης &   
∆ιαχείρισης Μεγάλων Ατυχηµάτων 

Όνοµα : Καλυβιώτης Νικόλαος      
Κινητό : 6946793945 
Τηλ. : 2443095000 FAX : 2443095497 
n.kalyviotis@damavand.gr 

  

Τεχνικός Ασφαλείας :   Όνοµα : Καλυβιώτης Νικόλαος      
Κινητό : 6946793945 
Τηλ. : 2443095000 FAX : 2443095497 
n.kalyviotis@damavand.gr 

 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 
Οι εγκαταστάσεις της βιοµηχανίας ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ Α.Ε. βρίσκονται στη Φίλια 
Καρδίτσας, εκτός σχεδίου. Η περιοχή διοικητικά ανήκει στο ∆ήµο Σοφάδων 
της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. 
Αντικείµενο της βιοµηχανίας είναι η παραγωγή τοµατοπολτού και πουρέ 
φρούτων. 
Η δυναµικότητα της βιοµηχανίας σήµερα είναι: 
Τοµάτα: 2100tn/ηµέρα  
Φρούτα: 360tn/ηµέρα  
Η συνολική κινητήρια ισχύς των παραγωγικών µηχανηµάτων της βιοµηχανίας 
είναι α)κινητήρια:  5836,63HP και β)θερµική: 748,45kW. 
 
Η κυρίως παραγωγική εγκατάσταση της βιοµηχανίας είναι εγκατεστηµένη σε 
γήπεδο συνολικής έκτασης 53640m2. 
 
Το γήπεδο βρίσκεται σε απόσταση (βλέπε και χάρτη που ακολουθεί): 

• 1.500m νοτιοανατολικά του οικισµού της Φίλια. 

• 3.700m βόρειοανατολικά του οικισµού της Κέδρος. 

• 1.800m νοτιοδυτικά του οικισµού της Μαυραχάδες. 

• 1.800m ανατολικά του Σοφαδίτη.  
 
Σύµφωνα µε την απόφαση 172058/16 (ΦΕΚ-354/Β/17-02-16) η 
δραστηριότητα της εγκατάστασης της εταιρίας περιλαµβάνει επικίνδυνες 
ουσίες (άρθρο 3 παρ.12) και ειδικότερα υπάρχουν ή µπορεί να υπάρξουν οι 
εξής κατονοµαζόµενες επικίνδυνες ουσίες:  

• α/α 18 Υγροποιηµένα αέρια … (συµπεριλαµβανοµένου του υγραερίου) … σε 
ποσότητα 71,4 τόνοι υγραερίου (επισυνάπτεται ∆.∆.Α.) 
• α/α 34 Πετρελαιοειδή … σε ποσότητα 20 τόνοι πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 
και 45 τόνοι βαρύ µαζούτ (επισυνάπτονται ∆.∆.Α.) 
 

Η ύπαρξη του πετρελαίου εσωτερικής καύσης δεν αφορά λειτουργικούς της επιχείρησης 
λόγους παρά µόνο τον ανεφοδιασµό οχηµάτων της µε υγρά καύσιµα. ∆ηλαδή πρόκειται για 
Ιδιωτικό Πρατήριο Υγρών Καυσίµων για το οποίο και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία 
αδειοδότησης στη ∆νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Καρδίτσας. Ωστόσο λόγω της ύπαρξης 
του, εντός του αγροτεµαχίου της επιχείρησης, αναφέρεται. 

Όσο δε για το µαζούτ, επί του παρόντος πρόβλεψη ύπαρξης του στην επιχείρηση δεν 
υφίσταται (χρησιµοποιείται πλέον υγραέριο), ωστόσο λόγω της ύπαρξης (µη 
χρησιµοποιούµενης) δεξαµενής γίνεται η ανωτέρω αναφορά.  

που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της απόφασης. 

Η δραστηριότητα κατατάσσεται ως εγκατάσταση: 

α. Ανώτερης βαθµίδας:  ΟΧΙ 

β. Κατώτερης βαθµίδας: ΝΑΙ  

καθότι σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι (σηµείο 4 των σηµειώσεων) της απόφασης: 

71,4/50 + (20+45)/2500 = 1,45 > 1    



και  

71,4/200 + (20+45)/25000 = 0,36 < 1    

Άρα η παρούσα συντάσσεται λόγω της ύπαρξης δεξαµενής υγραερίου (LPG).   

Συγκεκριµένα, για τις ανάγκες παραγωγής ως καύσιµο χρησιµοποιείται το υγραέριο 
αποσκοπώντας: 
• στη µέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος από ατµοσφαιρικούς 
ρύπους &  

• στην κατοπινή διευκόλυνση της χρήσης φυσικού αερίου, όταν αυτό καταστεί 
διαθέσιµο στην περιοχή, σύµφωνα και µε τον ευρύτερο σχεδιασµό της όλης 
επένδυσης.  

 

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία της ΚΥΑ 
172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτηµένα στην επίσηµη ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, http://www.thessaly.gov.gr.  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Θεσσαλίας (τηλ.2413-506220) 
γνωστοποιεί, επίσης, στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και 
η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενηµέρωσή του µετά από σχετικό 
αίτηµα, µε την επιφύλαξη της παρ. 3 (περ.α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α.  

Αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας µπορεί να 
ζητά, για να λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρηµένη 
Κοινοποίηση, την καταχωρισµένη Μελέτη ασφαλείας, µε την επιφύλαξη των 
παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν 
διαθέσιµες σχετικές πληροφορίες) είναι η ∆/νση Ανάπτυξης  Π.Ε. 
Καρδίτσας – Τµήµα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης Ενέργειας και 
Φυσικών Πόρων. 

 
 

H παρούσα ανακοίνωση δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα «AΛΗΘΕΙΑ» στις 9-11-2017. 

 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
Του Περιφερειακού Συµβουλίου 

 
Γρηγόρης Παπαχαραλάµπους 

 


