Proslipsis.gr
Employ and Education
______________________________________________________________________________________________________

Απόφαση Φ/Α/7.22/11854/1266/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ Φ/Α/7.22/11854/1266/2009
Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Βιοτεχνικού Πάρκου
(ΒΙΟ.ΠΑ) Πάτρας
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Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ) Πάτρας
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 1959/9 Σεπτεµβρίου 2009)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟ.ΠΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1. Ο παρών Κανονισµός συντάχθηκε σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 2545/1997 «Βιοµηχανικές και Επιχειρη−
µατικές Περιοχές και άλλες διατάξεις».
2. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ προς εξυγίανση είναι ο χώρος
που καθορίζεται, οριοθετείται και πολεοδοµείται για να
λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής κάθε βιοµηχανικής ή
βιοτεχνικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 5
του π.δ. 23.2.1987 (ΦΕΚ ∆΄ 166) όπως συµπληρώθηκε µε
το π.δ. Γ.79463/8/19.12.1990 (ΦΕΚ 706 ∆).
3. Στον παρόντα Κανονισµό Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ)
Γλαύκου−Πάτρας είναι η περιοχή που καθορίζεται στην
υπ’ αριθ.Φ/Α/7.22/30630/2372 κοινή υπουργική απόφαση
(Κ.Υ.Α.) (ΦΕΚ Β΄ 1867/29.12.2005) των Υπουργών
Ανάπτυξης και ΠΕΧΩ∆Ε.
4. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. Φ/Α/7.22/30630/2372
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1867/29.12.2005) το
Βιοτεχνικό Πάρκο Γλαύκου Πάτρας (ΒΙΟ.ΠΑ.) αποτελεί
µια εγκεκριµένη Βιοµηχανική − Επιχειρηµατική Περιοχή
(Β.Ε.ΠΕ.).
5. Φορέας Ίδρυσης είναι το νοµικό πρόσωπο, µε πρω−
τοβουλία, µέριµνα και ευθύνη του οποίου έγινε ο καθο−
ρισµός, η πολεοδόµηση, η οργάνωση και η κατασκευή
των έργων υποδοµής του Βιοτεχνικού Πάρκου.
6. Φορέας ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης ή Φορέας ∆ιαχεί−
ρισης είναι το νοµικό πρόσωπο, το οποίο έχει αναλάβει
και είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση και τη διαχείριση
του Βιοτεχνικού Πάρκου.
7. Φορέας Ίδρυσης (στο εξής Φ.Ι.) στο Βιοτεχνικό Πάρ−
κο Γλαύκου−Πάτρας είναι η ανώνυµη εταιρία µε την
επωνυµία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΟ.ΠΑ. Γ.Π.
ΓΛΑΥΚΟΥ−ΠΑΤΡΑΣ.» όπως ορίστηκε µε την παραπάνω
κοινή υπουργική απόφαση.
8. Φορέας ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης (στο εξής Φ.∆.∆.)
στο Βιοτεχνικό Πάρκο Πάτρας θα είναι η ανώνυµη εται−
ρεία που θα συσταθεί προς το σκοπό τη διοίκηση και
τη διαχείριση του Βιοτεχνικού Πάρκου.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της
Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».
2. Το π.δ. 229/1986 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας» όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε από το π.δ. 396/1988 «Οργανισµός της
Γ.Γ.Β» και το π.δ.189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) «Συµπλήρωση
και τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 396/1988».
3. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996) «Συγχώνευση
Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και
Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» όπως τροποποι−
ήθηκε µε το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α) «Ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισµού».
4. Το π.δ. 4/8.1.2009 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρω−
τή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/Α/8.1.2009).
5. Την υπ’ αριθµ. ∆15/Α/Φ.19/1189/21.1.2009 (ΦΕΚ 91/
Β/26.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά µε την «Ανάθεση αρµοδι−
οτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Βλάχο
και Ιωάννη Μπούγα».
6. Την υπ’ αριθµ. ∆Π/Φ6.12/οικ.1213/28.1.2009 (ΦΕΚ 36/
ΤΥΕΘΟ∆/2.2.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Ανάπτυξης περί διορισµού του Γεωρ−
γίου Αναστασόπουλου στη θέση του Γενικού Γραµµατέα
Βιοµηχανίας.
7. Την υπ’ αριθµ. Φ.2/οικ.22095/223/29.10.2007 (ΦΕΚ
2149/Β/6.11.2007) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
«περί µεταβίβασης στο Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανί−
ας, στους Γενικούς ∆ιευθυντές, στους Προϊσταµένους
∆ιευθύνσεων και στους Προϊσταµένους Τµηµάτων της
ΓΓΒ του Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώµατος να
υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού».
8. Τις διατάξεις του ν. 2545/1997 «Βιοµηχανικές και
Επιχειρηµατικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
254/Α/1997) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
9. Το π.δ. 23.2.1987 (ΦΕΚ ∆΄166) «Κατηγορίες και Πε−
ριεχόµενο Χρήσεων Γης» όπως συµπληρώθηκε µε το
π.δ. Γ.79463 (ΦΕΚ 706/19.12.1990) «Συµπλήρωση του από
23.2.1987 π.δ. (∆΄ 166), Κατηγορίες και Περιεχόµενο Χρή−
σεων Γης».
10. Την υπ’ αριθ. 13727/724 (ΦΕΚ 1087/Β/5.8.2003) κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης – Περι−
βάλλοντος και Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων «Αντι−
στοίχιση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτε−
χνικών δραστηριοτήτων µε τους βαθµούς όχλησης που
αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα».
11. Την υπ’ αριθµ. Φ/Α/18ΟΙΚ.25268/2063 (ΦΕΚ 1628/
25.11.2005) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης περί
καθορισµού νέας µορφής ΒΙΟ.ΠΑ τα «ΒΙΟ.ΠΑ προς Εξυ−
γίανση».
12. Την υπ’ αριθµ. Φ/Α/7.22/30630/2372 (ΦΕΚ 1857/
Β/29.12.2005) κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουρ−
γών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩ∆Ε «Καθορισµός της θέσης,
της έκτασης και των ορίων του προς εξυγίανση Βιοτε−
χνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Γλαύκου Πάτρας στα διοικητικά
όρια του ∆ήµου Πάτρας του Νοµού Αχαΐας και έγκρι−
σης του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων.»
13. Το Καταστατικό Σύστασης της ΒΙΟ.ΠΑ. Γλαύκου
Πάτρας Α.Ε., Φορέα Ίδρυσης του ΒΙΟ.ΠΑ. Πάτρας (ΦΕΚ
11834/ΤΑΕΕΠΕ/16.11.2005).
14. Την υπ’ αριθµ. 503/1998 (ΦΕΚ 344/∆/19.5.1999) από−
φαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας για την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης
Οργάνωσης ΒΙΠΑ−ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση Γλαύκου ∆ή−
µου Πατρέων (Ν. Αχαΐας).
15. Την από 24.7.2009 αίτηση της ΒΙΟ.ΠΑ. Γλαύκου
Πάτρας Α.Ε µε την οποία υποβλήθηκε για έγκριση ο
Κανονισµός Λειτουργίας του ΒΙΟ.ΠΑ. Πάτρας, αποφα−
σίζουµε:
Εγκρίνεται ο Κανονισµός Λειτουργίας που καταρτί−
στηκε και υποβλήθηκε από τον Φορέα Ίδρυσης του Βι−
οτεχνικού Πάρκου Πάτρας, την ΒΙΟ.ΠΑ. Γλαύκου Πάτρας
Α.Ε και έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
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νός από την αποδοχή της αίτησης από τον Φ.Ι. Μετά
την παρέλευση µηνός θεωρείται ότι υπάρχει σιωπηλή
έγκριση του Φ.∆.∆., οπότε µπορεί να πραγµατοποιηθεί
η µεταβίβαση και εγκατάσταση του αιτούντος. Η τυχόν
απόρριψη πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και να εστιά−
ζεται κυρίως στη συµβατότητα της δραστηριότητας µε
τις επιτρεπόµενες στο ΒΙΟ.ΠΑ.
4. Εφόσον πρόκειται για µεταπώληση οικοπέδου ή
οικοπέδου µε εγκαταστάσεις, υποβάλλεται αίτηση στο
Φ.∆.∆. συνοδευµένη από οικονοµικό, τεχνικό και περι−
βαλλοντικό φάκελο.
5. Η σχετική απόφαση δίδεται σύµφωνα µε τα προ−
βλεπόµενα στην παράγραφο 3 ανωτέρω.
6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση κάθε µε−
ταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (µεταβίβαση,
παραχώρηση κυριότητας εν όλω ή εν µέρει), εκµίσθωση
ή άλλη ενοχική σχέση, είναι ότι δεν υφίσταται οικονοµι−
κή, συµβατική ή άλλη υποχρέωση του παλαιού κατόχου
προς το Φ.Ι. και το Φ.∆.∆.
7. Η παραπάνω απόφαση, µε την οποία βεβαιώνεται η
συµβατότητα µε τον τύπο του ΒΙΟ.ΠΑ. και εγκρίνεται η
εγκατάσταση µιας επιχείρησης εντός του Βιοτεχνικού
Πάρκου, κοινοποιείται στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση,
η οποία υποχρεούται να προσέλθει και να υπογράψει
το αγοραπωλητήριο συµβόλαιο ή το συµβόλαιο µίσθω−
σης, ή να καταθέσει αυτά στον Φ.∆.∆. σε περίπτωση
που πρόκειται για απόκτηση εµπράγµατου ή ενοχικού
δικαιώµατος από τρίτους, εντός της προθεσµίας που
ορίζεται προς τούτο µε την παραπάνω απόφαση.
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ΣΕΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΑΣ
Άρθρο 1ο
Επιτρεπόµενες δραστηριότητες και υπηρεσίες
1. Στο ΒΙΟ.ΠΑ. ΓΛΑΥΚΟΥ−ΠΑΤΡΑΣ εγκαθίστανται πα−
ραγωγικές βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις
µέσης και χαµηλής όχλησης σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) του νόµου 2545/1997 (ΦΕΚ Α΄ 254/15.12.1997), β) της
υπ’ αριθµ.Φ/Α/18ΟΙΚ.25268/2063 (ΦΕΚ 1628/25.11.2005)
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, γ) του άρθρου 5 του
π.δ. 23.2.1987 (ΦΕΚ ∆΄ 166) όπως συµπληρώθηκε µε το
π.δ. Γ.79463/8/19.12.1990 (ΦΕΚ 706 ∆) και δ) της υπ’
αριθµ. 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087/Β/5.8.2003) κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ειδικότερα
για το ΒΙΟ.ΠΑ ΓΛΑΥΚΟΥ−ΠΑΤΡΑΣ οι επιτρεπόµενες χρήσεις
και οι χώροι υποδοχής τους ισχύουν όπως καθορίζο−
νται στην υπ’ αριθµ. 503/98/19.5.1999 (ΦΕΚ 344/∆/1999)
απόφαση του Γ.Γ Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος, σύµ−
φωνα µε την οποία έγινε η έγκριση της Πολεοδοµικής
Μελέτης «Πολεοδοµική Μελέτη Οργάνωσης ΒΙΟΠΑ προς
εξυγίανση Γλαύκου ∆ήµου Πατρέων».
2. Η εγκατάσταση των αναφερόµενων στο άρθρο 1
(παρ.2γ) του ν. 2545/1997 επιχειρήσεων, προηγείται της
εγκατάστασης των επιχειρήσεων, που αναφέρονται στο
άρθρο 2 (παρ.2β) του ν. 2545/1997. Η εγκατάσταση των
τελευταίων επιτρέπεται µόνον εφόσον υπάρχει αδιά−
θετος χώρος και δεν υπάρχουν εκκρεµείς αιτήσεις για
την εγκατάσταση επιχειρήσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 1 (παρ.2γ) του ν. 2545/1997.
3. ∆εν επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατη−
ρίου λιανικής πώλησης προϊόντων που παράγουν οι
εγκατεστηµένες επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου σε όλες τις ζώνες χρήσεων, όπως
αυτές ορίζονται στον Πολεοδοµικό Κανονισµό της πε−
ριοχής του ΒΙΟ.ΠΑ.
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Άρθρο 2ο
Εγκατάσταση δηµοσίων υπηρεσιών
1. Με απόφαση του Φ.∆.∆. δύναται να επιτραπεί υπό
όρους η εγκατάσταση και λειτουργία στο Βιοτεχνικό
Πάρκο αρχών δηµοσίου χαρακτήρα ή υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας, που διευρύνουν τον κύκλο των παρερχοµένων
προς τις επιχειρήσεις και στο απασχολούµενο σε αυτές
προσωπικό υπηρεσιών και διευκολύνσεων, στα πλαίσια
της γενικότερης µέριµνας του Φ.∆.∆.
2. Στην παραπάνω περίπτωση µπορεί µε απόφαση
του ∆Σ του Φ.∆.∆. να χορηγούνται διευκολύνσεις προς
τις παραπάνω υπηρεσίες σε θέµατα αρµοδιότητας και
αποκλειστικής ευθύνης του Φορέα (π.χ. απαλλαγή από
κοινόχρηστες δαπάνες).

Άρθρο 4ο
Εγκατάσταση Επιχειρήσεων σε οικόπεδα ή ακίνητα
αρµοδιότητας του Φορέα Ίδρυσης (Φ.Ι.)
1. Η εγκατάσταση µιας επιχείρησης στο ΒΙΟ.ΠΑ. πραγ−
µατοποιείται είτε µε τη µεταβίβαση σε αυτή της κυρι−
ότητας οικοπέδων µετά των τυχόν επ’ αυτού οικοδο−
µηµάτων, που βρίσκονται εντός του ΒΙΟ.ΠΑ, είτε µε τη
σύσταση σε αυτά άλλου εµπράγµατου δικαιώµατος,
είτε µε την εκµίσθωσή τους, είτε µε άλλη ενοχική σχέ−
ση, µε την οποία αποκτά η ενδιαφερόµενη επιχείρηση
δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης των ακινήτων. Προκει−
µένου για ακίνητα του Φ.Ι., που είναι εισέτι αδιάθετα,
οι σχετικές συµβάσεις καταρτίζονται µε συµβολαιο−
γραφικό έγγραφο µεταξύ του Φ.Ι. και της ενδιαφερόµε−
νης επιχείρησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές
συµβάσεις, εµπράγµατες ή ενοχικές, καταρτίζονται επί
ποινή ακυρότητας µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, µετά
από έγγραφη συναίνεση του Φ.∆.∆., η οποία δύναται να
χορηγείται υπό όρους όπως προβλέπεται στην παρ.2
του προηγουµένου άρθρου. Οι συµβάσεις αυτές κατα−
τίθενται από την επιχείρηση άµεσα µετά την υπογραφή
στο Φ.∆.∆.. Πριν από την κατάθεση αυτή δεν επιφέρουν
αποτελέσµατα έναντι του Φ.∆.∆..
2. Η εγκατάσταση ή µετεγκατάσταση µιας επιχείρησης
στο ΒΙΟ.ΠΑ. γίνεται µε τους όρους που συµφωνούνται
σε κάθε περίπτωση, είτε µεταξύ του Φ.Ι. και της ενδια−
φερόµενης επιχείρησης, εφόσον πρόκειται για ακίνητα
ιδιοκτησίας του Φ.Ι., είτε µεταξύ του τρίτου δικαιούχου
του ακινήτου και της υπό εγκατάσταση επιχείρησης,
κατόπιν της συναίνεσης του Φ.∆.∆., τηρουµένων πάντοτε
των διατάξεων του νόµου και του παρόντος Κανονισµού
και των τυχόν όρων που συνοδεύουν την συναίνεση
του Φ.∆.∆. σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο.
Στις σχετικές συµβάσεις πρέπει υποχρεωτικά, επί ποινή
ακυρότητας, να αναφέρονται:
α) Οι όροι παραχώρησης των ακινήτων του ΒΙΟ.ΠΑ.,
ήτοι περιγραφή του ακινήτου, τρόπο παραχώρησης,
τρόπο πληρωµής, διάρκεια τυχόν µίσθωσης ή άλλης
ενοχικής σχέσης.
β) Οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας της εγκα−
θιστάµενης επιχείρησης και ιδία τυχόν ειδικοί περιβαλ−

Άρθρο 3ο
Έγκριση της εγκατάστασης
Για την εγκατάσταση µιας επιχείρησης στο ΒΙΟ.ΠΑ.
προβλέπεται η ακόλουθη διαδικασία:
1. Εφόσον πρόκειται για οικόπεδο που µεταβιβάζεται
για πρώτη φορά από το Φ.Ι., πρέπει ο ενδιαφερόµε−
νος να υποβάλει αίτηση προς τον Φ.∆.∆. και το Φ.Ι. επί
ειδικού εντύπου του Φ.Ι., συνοδευµένη από αναλυτικό
οικονοµικό, τεχνικό και περιβαλλοντικό φάκελο. Ο Φ.Ι.
και ο Φ.∆.∆. δύναται να ζητούν και κάθε άλλο πρόσθετο
στοιχείο που θεωρούν αναγκαίο ή σκόπιµο για τον έλεγ−
χο της συµβατότητας της ενδιαφερόµενης επιχείρησης
µε τον τύπο του ΒΙΟ.ΠΑ. και τη λήψη απόφασης επί της
παραπάνω αίτησης.
2. Για την αποδοχή ή µη της πιο πάνω αίτησης και για
την επιλογή του οικοπέδου επί του οποίου θα εγκατα−
σταθεί η ενδιαφερόµενη επιχείρηση στο ΒΙΟ.ΠΑ. απο−
φαίνεται ο Φ.Ι. ως ιδιοκτήτης γης εντός µηνός.
3. Στη συνέχεια ο Φ.∆.∆. εγκρίνει, διατυπώνει παρα−
τηρήσεις ή απορρίπτει την εγκατάσταση. Η σχετική
απόφαση του Φ.∆.∆. πρέπει να λαµβάνεται εντός µη−
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5. Επιτρέπεται η διέλευση διαµέσου του φυσικού πρα−
σίνου δικτύων τεχνικής υποδοµής µε τις απαραίτητες
εγκαταστάσεις τους (αντλιοστάσια, φρεάτια, κλπ.).
6. Απαγορεύεται ρητά η ανάρτηση κάθε είδους πινακί−
δας στις περιφράξεις και στους κοινόχρηστους χώρους
(πεζοδρόµια, δρόµοι κλπ).
7. Τα πεζοδρόµια θα γίνονται µε πλακόστρωση τυπο−
ποιηµένου σχεδίου για όλο το ΒΙΟ.ΠΑ. Μετά την ολοκλή−
ρωση της κατασκευής (ανακατασκευής ή ανακαίνισης)
του εργοστασίου θα κατασκευάζονται τα πεζοδρόµια µε
ευθύνη και δαπάνες της επιχείρησης σύµφωνα µε σχετι−
κό σχέδιο που θα χορηγεί ο Φ.∆.∆. Αν παρέλθει δίµηνο
από την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργοστασίου
και η επιχείρηση δεν προχωρήσει στην πλακόστρωση
του πεζοδροµίου, οι εργασίες θα εκτελούνται σε βάρος
της και για λογαριασµό της από το Φ.∆.∆., η δε σχετική
δαπάνη θα βαρύνει αποκλειστικά την επιχείρηση.
8. Πριν από την εγκατάσταση οποιασδήποτε δραστη−
ριότητας στο ΒΙΟ.ΠΑ., αυτή απαιτείται να έχει εγκεκρι−
µένη µελέτη περιβαλλοντικών όρων κατ’ εφαρµογή του
ν. 3010/2002, όπως κάθε φορά ισχύει.
9. Για την οικοδόµηση των κτιριακών της εγκαταστά−
σεων και γενικότερα για την εγκατάσταση και λειτουρ−
γία της εντός του ΒΙΟ.ΠΑ., η επιχείρηση πρέπει να είναι
εφοδιασµένη, µε δική της αποκλειστικά µέριµνα, ευθύνη
και δαπάνη, µε όλες τις απαραίτητες άδειες από τις
αρµόδιες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.
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λοντικοί όροι και περιορισµοί.
γ) Οι προθεσµίες έναρξης και περάτωσης των εργα−
σιών και της έναρξης της λειτουργίας της επιχείρη−
σης καθώς και οι συνέπειες της τυχόν µη τήρησης των
προθεσµιών αυτών, µη αποκλειόµενης και της πρόβλε−
ψης συγκεκριµένου χρόνου ισχύος της χορηγούµενης
άδειας.
δ) Ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση της εγκατεστη−
µένης επιχείρησης, ότι αποδέχεται την εφαρµογή των
διατάξεων του Ν. 2545/1997 και την υπαγωγή της στις
διατάξεις αυτές ή στις διατάξεις όποιου άλλου νόµου
ισχύει, στις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόµενες πρά−
ξεις καθώς και στο Καταστατικό του Φορέα ∆ιοίκησης
και ∆ιαχείρισης και στις αποφάσεις των αρµοδίων ορ−
γάνων αυτού.
ε) Ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση της επιχείρησης, ότι
αποδέχεται τον Κανονισµό Λειτουργίας του ΒΙΟ.ΠΑ. Ο
Κανονισµός Λειτουργίας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της σύµβασης εγκατάστασης.
στ) Ρητή αναφορά, ότι όλα τα παραπάνω δεσµεύουν
και τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των αρχι−
κών ιδιοκτητών ή/και µισθωτών.
3. Απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη συναίνεση του
Φ.∆.∆. µεταβολή του παραγωγικού σκοπού της επιχεί−
ρησης που εγκαθίσταται στο ΒΙΟ.ΠΑ . Η απαγόρευση
αυτή ισχύει και για τους καθολικούς και ειδικούς διαδό−
χους των αρχικών ιδιοκτητών ή µισθωτών. Η χωρίς την
ανωτέρω άδεια και η παρά την απαγόρευση µεταβολή
του παραγωγικού σκοπού µιας επιχείρησης είναι άκυρη
και δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα απέναντι
στο Φ.∆.∆. οι οποίοι δικαιούνται, από κοινού ή ο κα−
θένας χωριστά, να προβούν σε κάθε νόµιµη ενέργεια
µε σκοπό την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της
επιχείρησης.
4. Η άδεια για τη µεταβολή του παραγωγικού σκοπού
µιας εγκατεστηµένης επιχείρησης χορηγείται από τον
Φ.∆.∆. του ΒΙΟ.ΠΑ. εντός διµήνου, κατόπιν αιτήσεως της
ενδιαφερόµενης επιχείρησης.
5. Η έκδοση των από το νόµο προβλεπόµενων αδειών
και εγκρίσεων δηµοσίων αρχών για την εγκατάσταση
και λειτουργία των επιχειρήσεων γίνεται µε δική τους
αποκλειστική µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Άρθρο 6ο
Λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ
1. Την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του Βιοτε−
χνικού Πάρκου και ιδία όλων των δικτύων και υποδοµών
που απαιτούνται για την απρόσκοπτη άσκηση της επι−
χειρηµατικής δραστηριότητας από τις εγκατεστηµένες
επιχειρήσεις, έχει ο Φ.∆.∆. του Βιοτεχνικού Πάρκου.
2. Ο Φ.∆.∆. δύναται να αναθέτει σε τρίτους την πα−
ροχή υπηρεσιών, που ανάγονται στην λειτουργία του
Βιοτεχνικού Πάρκου, ιδία την συντήρηση ή εκµετάλ−
λευση δικτύων και υποδοµών ή ακόµη να παραχωρεί ή
µεταβιβάζει προς τούτο τα σχετικά δίκτυα, όταν αυτό
υπαγορεύεται από το συµφέρον των εγκατεστηµένων
ή όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν.
3. Η σύνδεση µιας εγκατεστηµένης επιχείρησης µε
το ευρισκόµενο εντός του Βιοτεχνικού Πάρκου δίκτυο
υδροδότησης, αποχέτευσης, ακαθάρτων και οµβρίων
είναι υποχρεωτική και πραγµατοποιείται µε συµφωνία
µεταξύ της επιχείρησης και του διαχειριστή του αντί−
στοιχου δικτύου. Η εγκατεστηµένη επιχείρηση οφεί−
λει να τηρεί τον Κανονισµό Αποχέτευσης Ακαθάρτων
− Ύδρευσης του διαχειριστή και να καταβάλλει το αντί−
τιµο των παροχών απευθείας στον διαχειριστή του συ−
γκεκριµένου δικτύου.
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Άρθρο 5ο
Ρυµοτοµικό Σχέδιο−Όροι ∆όµησης – Εγκατάσταση
∆ραστηριοτήτων
1. Το πολεοδοµικό − ρυµοτοµικό σχέδιο και οι όροι και
περιορισµοί δόµησης καθορίζονται µε την υπ’ αριθµ.
503/1998 (ΦΕΚ 344/∆/19.5.1999) απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος για την
«Έγκριση Πολεοδοµικής Μελέτης Οργάνωσης ΒΙ.ΠΑ−ΒΙΟ.
ΠΑ προς εξυγίανση Γλαύκου ∆ήµου Πατρέων Νοµού
Αχαΐας».
2. Οι ιδιοκτήτες και οι εγκαθιστάµενοι στο ΒΙΟ.ΠA.
είναι υποχρεωµένοι να τηρούν τα αναφερόµενα στην
παραπάνω Πολεοδοµική Μελέτη.
3. Οι επιτρεπόµενες ανά Τοµέα του ΒΙΟ.ΠΑ. χρήσεις
και οι όροι δόµησης των οικοπέδων είναι αυτά που
ορίζονται στην εγκριτική Απόφαση του πολεοδοµικού
σχεδίου σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρ. 4, 5
και 6 του προεδρικού διατάγµατος της 23.2.1987 (ΦΕΚ
166 ∆΄), όσον αφορά τις χρήσεις και τον Γ.Ο.Κ. ως εκά−
στοτε ισχύει ως αναφορά τη δόµηση.
4. Επιτρέπονται επιγραφές επί των όψεων των κτι−
ρίων και παράλληλες µε αυτές. Επίσης, η ανάρτηση
σηµάτων ρύθµισης της κυκλοφορίας ή πληροφοριακών
επιγραφών θα γίνεται µέσω του Φ.∆.∆. και ύστερα από
εκπόνηση και έγκριση σχετικής κυκλοφοριακής µελέτης.
Η ανάρτηση θα γίνεται µόνο επάνω στους ειδικά γι’
αυτό το λόγο τοποθετηµένους από την αρµόδια αρχή
στύλους ή στηρίγµατα.

Άρθρο 7ο
Υδροδότηση ΒΙΟ.ΠΑ
1. Η υδροδότηση του ΒΙΟ.ΠΑ. πραγµατοποιείται από
την ∆ΕΥΑ Πάτρας όπως γίνεται µεχρι σήµερα µεταξύ
του Φ.∆.∆. και της ∆ΕΥΑΠ ενώ µπορεί να συναφθεί
ειδική συµφωνία.
2. Όλες οι εγκατεστηµένες επιχειρήσεις οφείλουν να
υδροδοτούνται από την ∆ΕΥΑΠ σύµφωνα µε τους όρους
της τελευταίας και να ακολουθούν τον κανονισµό αυτής
σε θέµατα υδροδότησης. Το σύνολο των ενεργειών που
αφορούν στην ύδρευση του ΒΙΟ.ΠΑ. (υδροληψία, χειρι−
σµός γεωτρήσεων, παρακολούθηση ποιότητας νερού,
υδροδότηση µονάδων, συντήρηση δικτύων, τιµολόγηση
νερού) εκτελούνται µε δαπάνη, µέριµνα και ευθύνη της
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σεις του ΒΙΟ.ΠΑ. Πάτρας, τις οποίες και δεσµεύουν.
8. Οι χρησιµοποιούντες το αποχετευτικό δίκτυο του
ΒΙΟ.ΠΑ. υποχρεούνται να καταβάλουν στη ∆ΕΥΑΠ εφά−
παξ τέλος σύνδεσης και το αναλογούν τίµηµα επεξερ−
γασίας και διάθεσης των αποβλήτων. Οι δαπάνες αυτές
καθορίζονται ανάλογα µε την ποιότητα και την ποσό−
τητα των αποβλήτων της κάθε επιχείρησης και αναθε−
ωρούνται ετησίως. Ανάλογα ισχύουν για τις δαπάνες
που καταβάλλονται, µαζί µε τις άλλες κοινόχρηστες
δαπάνες, στον Φ.∆.∆., για τη δική του συµµετοχή στη
διαχείριση των αποβλήτων.
9. Σε περίπτωση που ο Φ.∆.∆. κρίνει ότι η προκαλού−
µενη ή προβλεπόµενη όχληση από µία βιοµηχανία/βι−
οτεχνία είναι υπερβολική, έχει το δικαίωµα να ζητήσει
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων, µε δαπάνες της βιο−
µηχανίας / βιοτεχνίας, για την άρση ή πρόληψη των
οχλήσεων αυτών. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε
τις συστάσεις, ο Φ.∆.∆. µπορεί να ζητήσει επιπλέον τον
έλεγχο της επιχείρησης από τις αρµόδιες αρχές.
10. Σε περίπτωση που τα βιοµηχανικά απόβλητα δεν
µπορούν να απορροφηθούν από το υπάρχον σύστηµα
διαχείρισης, υποχρεούται η επιχείρηση να προβαίνει
στη διαχείριση αυτών µε ίδια µέσα και τηρώντας τις
ισχύουσες διατάξεις.
11. Κάθε µονάδα που διαθέτει υγρά απόβλητα, οφεί−
λει να διενεργεί τακτικές εργαστηριακές αναλύσεις,
τουλάχιστον µια φορά το µήνα, εκτός εάν ορίζεται δι−
αφορετικά στην άδεια λειτουργίας της, για τον έλεγχο
των χαρακτηριστικών και της παροχής των υγρών απο−
βλήτων και να καταχωρεί τα στοιχεία σε ειδικό βιβλίο,
θεωρηµένο από την αρµόδια Νοµαρχιακή υπηρεσία. Το
βιβλίο αυτό πρέπει να είναι διαθέσιµο και να επιδεικνύ−
εται σε κάθε έλεγχο, εφόσον ζητηθεί από τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα.
12. Κάθε Μονάδα υποχρεούται να ειδοποιεί άµεσα και
εγγράφως τον Φ.∆.∆. για κάθε τυχόν µεταβολή στην
παραγωγική της διαδικασία, που επηρεάζει τη σύνθεση
ή την ποσότητα των αποβλήτων και να καταθέτει σχε−
τική µελέτη για την εξουδετέρωση τυχόν πρόσθετων
επιβαρύνσεων στο όλο σύστηµα διαχείρισης.
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∆ΕΥΑΠ.
3. Ενδεχόµενες αυξηµένες σε ύδρευση ανάγκες κά−
ποιας δραστηριότητας συνίσταται να καλύπτονται µε
µεθόδους ανακύκλωσης νερού.
4. Απαγορεύεται σε οποιαδήποτε εγκατεστηµένη
επιχείρηση η ανόρυξη γεωτρήσεων για την προµήθεια
νερού.
5. Οι εγκατεστηµένες επιχειρήσεις είναι υποχρεωµέ−
νες να διαθέτουν δεξαµενή νερού η οποία να καλύπτει
παραγωγικές ανάγκες τουλάχιστον µίας ηµέρας, ώστε
να αντιµετωπιστεί περίπτωση έκτακτης ή προγραµµα−
τισµένης διακοπής υδροδότησης.
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Άρθρο 8ο
Υγρά Απόβλητα. Αποχέτευση
1. Οι εγκατεστηµένες επιχειρήσεις συνδέονται υπο−
χρεωτικά µέσω του δικτύου ακαθάρτων του ΒΙΟ.ΠΑ., µε
την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων του ∆ήµου
Πατρέων. Στο εν λόγω δίκτυο ακαθάρτων απαγορεύεται
η παροχέτευση λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων,
εκτός αν ληφθεί προηγουµένως σχετική άδεια από την
∆ΕΥΑΠ και τον Φ.∆.∆., στην οποία θα αναφέρεται σαφώς
η επιτρεπόµενη για απόρριψη ποσότητα και ποιότητα
(σύνθεση) των αποβλήτων. Για το λόγο αυτό πρέπει να
κατασκευάζονται, µε µέριµνα και ευθύνη των επιχειρή−
σεων, φρεάτια σύνδεσης κάθε µονάδας µε το δίκτυο
ακαθάρτων του ΒΙΟ.ΠΑ., µε τοποθέτηση κατάλληλων
µετρητών, για την µέτρηση της παροχής, για την παρα−
κολούθηση της ποσότητας και της σύνθεσης των λυµά−
των και για την λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων. Ο
Φ.∆.∆. έχει ελεύθερη πρόσβαση στα φρεάτια αυτά.
2. Απαγορεύεται ρητά η εκσκαφή απορροφητικών ή
και σηπτικών βόθρων, εκτός και εάν, για ειδικούς λό−
γους της απόλυτης κρίσης του Φ.∆.∆. της δοθεί σχετι−
κή συναίνεση και ληφθούν οι σχετικές άδειες από τις
Αρµόδιες Αρχές.
3. Ειδικές κατασκευές για την προεπεξεργασία απο−
βλήτων, στην περίπτωση που αυτό απαιτείται από την
παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης, επιτρέ−
πονται, µε δαπάνες της επιχείρησης και πριν από τη
διάθεση των αποβλήτων στο δίκτυο, αφού προηγου−
µένως εξασφαλιστεί η απαιτούµενη έγκριση από τις
οικείες Αρχές και µόνο µετά από έγγραφη συναίνεση
του Φ.∆.∆., που έχει τη δυνατότητα να επιβάλει και
την κατασκευή αυτού του είδους των εγκαταστάσεων,
εφόσον κρίνεται σκόπιµο για την προστασία εν γένει
του περιβάλλοντος.
4. Κάθε επιχείρηση είναι υποχρεωµένη, µε δικά της
µέσα και δικές της δαπάνες, να διοχετεύει τα λύµατα και
τα βιοµηχανικά της απόβλητα στον προ του οικοπέδου
της διερχόµενο αγωγό ακαθάρτων µέσω της κοντινότε−
ρης διερχόµενης αναµονής, τηρουµένων πάντοτε των
ισχυόντων υγειονοµικών και λοιπών κανονισµών.
5. Ο Φ.∆.∆. διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει το είδος
και την ποσότητα των διατιθέµενων λυµάτων και βιοµη−
χανικών αποβλήτων και σε περίπτωση που αντιληφθεί
σχετικές παραβάσεις από την επιχείρηση να καλεί τις
υγειονοµικές ή άλλες αρµόδιες υπηρεσίες της Νοµαρ−
χίας και την ∆ΕΥΑΠ για τη διενέργεια ελέγχων, και την
επιβολή κυρώσεων.
6. Γενικά τα λύµατα και βιοµηχανικά απόβλητα κάθε
επιχείρησης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που
θα ορίσει η ∆ΕΥΑΠ ή άλλος αρµόδιος φορέας ,σύµφωνα
µε το κανονισµό λειτουργίας της, προκειµένου να γίνο−
νται αποδεκτά από το δίκτυο ακάθαρτων του ΒΙΟ.ΠΑ.
7. Τα όρια περιεκτικότητας διαλυτών αναµείξιµων µε
το νερό πρέπει να αποκλείουν κίνδυνο δηµιουργίας
εκρηκτικής ή τοξικής ατµόσφαιρας εντός του αγωγού.
Οι τυχόν τροποποιήσεις στις προδιαγραφές αποδοχής
των υγρών αποβλήτων από την ∆ΕΥΑΠ, γνωστοποιού−
νται από αυτήν σε όλες τις εγκατεστηµένες επιχειρή−

Άρθρο 9ο
Αστικά και βιοµηχανικά απορρίµµατα
1. Κάθε επιχείρηση εντός του Βιοτεχνικού Πάρκου
είναι υποχρεωµένη να συγκεντρώνει τα αστικά και βι−
οµηχανικά απορρίµµατα µέσα σε κατάλληλα δοχεία
σε καθορισµένες από το Φ.∆.∆. θέσεις, ώστε να είναι
δυνατή η συλλογή και αποκοµιδή τους από την αρµό−
δια προς τούτο υπηρεσία. Σε περίπτωση βιοµηχανικών
απορριµµάτων, η επιχείρηση υποχρεούται να µεριµνά
για την αποκοµιδή τους µε δικά της έξοδα.
2. Η αποκοµιδή των απορριµµάτων γίνεται από αρµόδι−
ες υπηρεσίες που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισµό
(οχήµατα µεταφοράς) και προσωπικό, ενώ η διάθεση
των απορριµµάτων γίνεται σε χώρους εγκεκριµένους
για τη διάθεση στερεών αστικών απορριµµάτων.
3. O εγκατεστηµένος έχει την υποχρέωση, εφόσον
διακινεί µέρος των στερεών ή και υγρών αποβλήτων
µέσου εξειδικευµένου φορέα συλλογής, διακίνησης και
επεξεργασίας, να το υποβάλλει δεσµευτικά στον Φ.∆.∆.
πριν την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. Την ίδια
υποχρέωση έχουν και οι ήδη εγκατεστηµένες επιχει−
ρήσεις προς τον Φ.∆.∆. αµέσως µετά την σύσταση και
λειτουργία του. Ο Φ.∆.∆. διατηρεί το δικαίωµα για τα−
κτικούς και έκτακτους ελέγχους.

Άρθρο 10ο
Όµβρια ύδατα
1. Η συντήρηση και ο καθαρισµός του δικτύου οµβρίων
(καθαρισµός φρεατίων και τάφρων για αποµάκρυνση
φερτών υλικών ή στερεών αποβλήτων πάσης φύσεως)
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Άρθρο 11ο
Φωτισµός οδών
1. Ο Φωτισµός των οδών αποτελεί υποχρέωση του
Φ.∆.∆..
2. Με απόφασή του δύναται ο Φ.∆.∆. να αναθέσει σε
τρίτο πάροχο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
του συστήµατος στο επίπεδο του ΒΙΟ.ΠΑ. Η κάλυψη
των λειτουργικών δαπανών επιβαρύνει τις εγκατεστη−
µένες επιχειρήσεις του ΒΙΟ.ΠΑ, ως χρήστες του συ−
στήµατος.

τασκευάσουν δεξαµενή πυρόσβεσης επαρκών διαστά−
σεων εντός του γηπέδου τους και να λάβουν όλα τα
µέτρα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας που
επιβάλει η εγκεκριµένη µελέτη πυροπροστασίας των
εγκαταστάσεων τους. Σηµειώνεται ότι το δίκτυο του
ΒΙΟ.ΠΑ. είναι δίκτυο πυροσβεστικής αρωγής και όχι
πυρόσβεσης.
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και γενικά η εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του
δικτύου αποτελεί υποχρέωση του Φ.∆.∆..
2. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διοχετεύουν τα
όµβρια ύδατα από τις εγκαταστάσεις τους στο δίκτυο
οµβρίων.
3. Απαγορεύεται στις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις η
απόρριψη υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων ή λυµάτων
στο δίκτυο οµβρίων υδάτων ή σε ανοιχτούς υδάτινους
αποδέκτες ή υπεδαφίως.
4. Απαγορεύεται η απόρριψη υλικών και κάθε άλλη
ενέργεια, που παρακωλύει τη απρόσκοπτη ροή των οµ−
βρίων και των επιφανειακών υδάτων.
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Άρθρο 12ο
Κοινωφελείς Υπηρεσίες
1. Η σύνδεση µιας επιχείρησης µε τα δίκτυα κοινής
ωφελείας, ηλεκτροδότησης, φυσικού αερίου (εφόσον
υπάρχει) και τηλεπικοινωνιών, πραγµατοποιείται µετά
από την επιλογή, διαπραγµάτευση και συµφωνία µε τους
υπάρχοντες παρόχους.
2. Τα τέλη σύνδεσης και το αντίτιµο καταναλισκόµε−
νων υπηρεσιών και αγαθών, σύµφωνα µε τα εκάστοτε
τιµολόγια, βαρύνουν τις υπό σύνδεση ή συνδεδεµένες
επιχειρήσεις και καταβάλλονται από αυτές απευθείας
στην πάροχο των υπηρεσιών ή αγαθών.

Άρθρο 14ο
Όροι και µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος
1. Οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στο Βιοτεχνικό
Πάρκο, οφείλουν να τηρούν τις ισχύουσες περιβαλλο−
ντικές και πολεοδοµικές διατάξεις, σύµφωνα µε την
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και ειδικά την υπ’ αριθµ.
Φ/Α.6.5/30345/2647/5.6.2007 κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροτα−
ξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ 883/Β/5.6.2007) καθώς
και να λαµβάνουν µέτρα για την αποτροπή της υποβάθ−
µισης του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την εκάστοτε
ισχύουσα έγκριση περιβαλλοντικών όρων της επιχεί−
ρησής τους.
2. Οι επιχειρήσεις πρέπει να µην υπερβαίνουν τις ορι−
ακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων όπως καθο−
ρίζονται από τις επιµέρους νοµοθεσίες.
3. Ο ενεργειακός σχεδιασµός των κτηρίων των εγκαθι−
στάµενων επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνει µε βάση τις
αρχές της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής και της εξοι−
κονόµησης ενέργειας σε κτήρια. Θα πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα στην εξοικονόµηση ενέργειας, τη χρήση
ανανεώσιµων πηγών και τη χρήση καθαρών τεχνολο−
γιών. Σχετικές εκθέσεις µε την ενεργειακή απόδοση
των κτηρίων και αναλυτικά στοιχεία του ενεργειακού
σχεδιασµού τους θα υποβληθούν στο ΥΠΕΧΩ∆Ε και θα
κοινοποιηθούν στο Τµήµα Περιβάλλοντος της Νοµαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας.
4. Για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ΒΙΟ.
ΠΑ. οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να προτιµήσουν ως
καύσιµο το φυσικό αέριο (όταν υπάρξει σύνδεση µε το
δίκτυο) ή το υγραέριο.
5. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να λαµβάνουν τα απαιτού−
µενα µέτρα για τον περιορισµό των οσµών που ενδεχο−
µένως να προκαλούνται από τη λειτουργία τους.
6. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να λαµβάνουν µέτρα για
την τήρηση των επιτρεπόµενων ορίων θορύβου.
7. Η διάθεση και επεξεργασία των υγρών αποβλήτων
του ΒΙΟ.ΠΑ. θα γίνεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασί−
ας Λυµάτων του ∆ήµου Πατρέων όπως αναφέρεται στο
άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος Κανονισµού.
8. Η περισυλλογή, µεταφορά, αποθήκευση και εν γένει
διαχείριση των στερεών αποβλήτων γίνεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Άρθρου 9 του παρόντος Κανονισµού.
9. Οι εγκαθιστάµενες επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν
εφοδιαστεί µε έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την
δραστηριότητα τους, στην οποία θα αναγράφονται οι
υποχρεώσεις και τα µέτρα προστασίας του περιβάλ−
λοντος που οφείλουν να τηρούν, σύµφωνα µε τις ισχύ−
ουσες διατάξεις.
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Άρθρο 13ο
Υποχρεώσεις και περιορισµοί
1. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρούν, για λό−
γους καλαισθησίας, σε καλή κατάσταση τα ανήκοντα
σε αυτές καθώς και τα χρησιµοποιούµενα από αυτές
κτίρια και τους ασκεπείς χώρους των οικοπέδων τους
κατάλληλα εξωραϊσµένους. Οι επιχειρήσεις οφείλουν
γι’ αυτό να συµµορφώνονται προς τις υποδείξεις του
Φ.∆.∆.
2. Ο αύλειος χώρος των εγκατεστηµένων επιχειρή−
σεων δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για λειτουργίες
της παραγωγικής διαδικασίας των µονάδων, για απο−
θηκεύσεις, φορτοεκφορτώσεις προϊόντων και πρώτων
υλών, που µπορούν να προκαλέσουν αέρια ρύπανση, να
αποφράξουν ή να ρυπάνουν τα δίκτυα ακαθάρτων και
οµβρίων, όπως, ενδεικτικά αναφερόµενα, αποθήκευση
ή φορτοεκφόρτωση στον αύλειο χώρο της επιχείρησης
κάθε µορφής χύδην υλικών ή υλικών συσκευασµένων σε
χάρτινους ή πλαστικούς σάκους ή χηµικών σε υγρή ή
στερεή µορφή σε µικρή ή µεγάλη συσκευασία.
3. Η ασφάλιση των κτιριακών εγκαταστάσεων κατά
κινδύνων πυρός, πληµµύρας, εκρήξεων κλπ. είναι υπο−
χρεωτική. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τους ιδιοκτήτες ή
µισθωτές των ακινήτων.
4. Οι κτιριακές κατασκευές οφείλουν να πληρούν
όλους τους όρους της ισχύουσας νοµοθεσίας, ιδία σε
σχέση µε τον τρόπο της κατασκευής, την προστασία
και την ασφάλειά τους.
5. Οι εγκατεστηµένες επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν
επακριβώς τόσο τους όρους του παρόντος Κανονισµού
όσο και τους ισχύοντες υγειονοµικούς κανονισµούς και
να συµµορφώνονται προς τις υποδείξεις των υγειονο−
µικών αρχών και του Φ.∆.∆.
6. Οι εγκατεστηµένες επιχειρήσεις οφείλουν να κα−

Άρθρο 15ο
Λειτουργία κοινόχρηστων χώρων
1. Η οργάνωση, η διαµόρφωση, ο καθαρισµός, ο ευπρε−
πισµός, η συντήρηση και η λειτουργία των κοινόχρηστων
χώρων αποτελεί υποχρέωση του Φ.∆.∆., ενώ η δαπάνη
επιµερίζεται στις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις.
2. Ο Φ.∆.∆. διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωµα να
ρυθµίζει την κατεύθυνση πεζών και οχηµάτων στους
χώρους του Βιοτεχνικού Πάρκου και να µεριµνά για όλα
τα ανακύπτοντα προβλήµατα κυκλοφορίας, συνεργαζό−
µενος µε τις αρµόδιες τοπικές αρχές.
3. Η στάθµευση οχηµάτων επιτρέπεται µόνο στους
ειδικά διαµορφωµένους χώρους σταθµεύσεως (Parking),
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λογα ισχύουν και για την εκτέλεση έργων από τρίτους
όπως π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ, εταιρεία αερίου κλπ.
3. Οι επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να σχηµατίζουν χώ−
ρους εναπόθεσης απορριµµάτων, προϊόντων εκσκαφής
ή άχρηστων πραγµάτων εντός κοινοχρήστων χώρων ή
άδειων γηπέδων εντός του ΒΙΟ.ΠΑ. Όλα τα σκουπίδια
και άχρηστα, που πιθανώς σωρεύονται εντός των χώρων
των επιχειρήσεων, καθώς και όλα τα χρησιµοποιηµένα
κιβώτια, πρέπει να µεταφέρονται µια φορά τουλάχιστον
την εβδοµάδα, µε µέριµνα της κάθε επιχείρησης εκτός
του χώρου του Βιοτεχνικού Πάρκου, σύµφωνα µε τις
εγκρίσεις του Φ.∆.∆. και των Αρµοδίων Αρχών. Γενικά, οι
επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους
των µονάδων τους καθαρούς και σε καλή κατάσταση
και τάξη.
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µε µέγιστο χρόνο παραµονής οκτώ (8) ώρες. Η φόρτωση
και εκφόρτωση προϊόντων ή πρώτων υλών, πρέπει να
γίνεται αποκλειστικά στους ιδιόκτητους χώρους της
επιχείρησης, ενώ τόσο η φόρτωση και εκφόρτωση όσο
και η µεταφορά προϊόντων, υλικών κ.λπ. πρέπει να διε−
νεργείται κατά τρόπο, που θα διασφαλίζει την καθαρι−
ότητα των κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων.
4. Οι χώροι πρασίνου θα διαµορφώνονται βάσει υπο−
χρεωτικώς τηρουµένων προδιαγραφών, καθοριζόµενων
από τον Φ.∆.∆.. Η συντήρηση των χώρων πρασίνου του
Βιοτεχνικού Πάρκου είναι υποχρεωτική για το σύνολο
των εγκατεστηµένων.
5. Ο φωτισµός των κοινόχρηστων χώρων και η το−
ποθέτηση πληροφοριακών ή διαφηµιστικών πινακίδων
εναπόκειται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Φ.∆.∆..
Ο Φ.∆.∆. δύναται για την αντιµετώπιση των παραπάνω
να συνεργάζεται και να συνάπτει σχετικές συµβάσεις
µε το ∆ήµο Πατρέων.
6. Η περίφραξη των οικοπέδων είναι υποχρεωτική και
γίνεται από τις επιχειρήσεις µε δική τους δαπάνη, βάσει
των σχεδίων και προδιαγραφών, που εγκρίνονται από
το Φ.∆.∆. για τις περιφράξεις, τους χώρους εξωραϊσµού
και τους χώρους δενδροφύτευσης.
7. ∆εν επιτρέπεται η χρήση των κοινόχρηστων χώ−
ρων για άλλες χρήσεις πλην των προαναφερθεισών
στα προηγούµενα άρθρα (κυκλοφορία πεζών και οχη−
µάτων, στάθµευση οχηµάτων, χώροι πρασίνου, ειδικές
εγκαταστάσεις) και των προσδιοριζόµενων στο οικείο
Πολεοδοµικό − Ρυµοτοµικό Σχέδιο.
8. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω υποχρεώ−
σεων, δικαιούται ο Φ.∆.∆. να προβεί στην θεραπεία της
παράβασης µε δαπάνη της υπαίτιας επιχείρησης.

Άρθρο 18ο
Έλεγχοι
1. Για την τήρηση των όρων που τίθενται για την
εγκατάσταση και τη λειτουργία µιας επιχείρησης στο
ΒΙΟ.ΠΑ., ο Φ.∆.∆. έχει το δικαίωµα να προβαίνει στη δι−
ενέργεια ελέγχων κατά τη λειτουργία της επιχείρησης
και στην ενηµέρωση και πρόσκληση των υγειονοµικών
ή άλλων αρµοδίων υπηρεσιών της Νοµαρχίας προς επι−
βολή των κατά Νόµο κυρώσεων σε περίπτωση παραβι−
άσεων των όρων αυτών.
2. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται στην ακριβή τήρηση
όχι µόνο των όρων του παρόντος Κανονισµού αλλά γε−
νικότερα και των ισχυόντων κανονισµών των αρµοδίων
υγειονοµικών αρχών και να συµµορφώνονται σε κάθε
υπόδειξη των αρµοδίων αρχών.
3. Τυχόν παράβαση οποιαδήποτε από τις παραπάνω
υποχρεώσεις παρέχει το δικαίωµα στο Φ.∆.∆. του ΒΙΟ.
ΠΑ. να καταγγείλει την παράβαση στις αρµόδιες αρχές,
να καλέσει τον παραβάτη να θεραπεύσει την παρά−
βαση και σε περίπτωση µη συµµόρφωσης αυτού, να
προβεί είτε στη θεραπεία της παράβασης µε δαπάνες
του παραβάτη, είτε να ζητήσει από τις αρµόδιες αρ−
χές την επιβολή του µέτρου της προσωρινής διακοπής
της τροφοδοσίας του νερού αλλά και την ανάκληση
της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης του παραβάτη
µέχρι τη συµµόρφωσή του. Σε περίπτωση επανειληµµέ−
νων παραβάσεων, ο Φ.∆.∆. θα µπορεί να προβαίνει σε
δηµοσιοποίηση των ονοµάτων των παραβατών.
4. Οι εγκατεστηµένες επιχειρήσεις πρέπει να συµ−
µορφώνονται µε τις διατάξεις του ν. 2545/1997 «Περί
Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.)»
καθώς και τις τυχόν µελλοντικές τροποποιήσεις ή συ−
µπληρώσεις αυτού. Το ίδιο ισχύει προκειµένου περί
παντός Νόµου, που πιθανόν διέπει την προστασία του
περιβάλλοντος.
5. Ο Φ.∆.∆. µπορεί να προβαίνει σε απαγόρευση πρά−
ξεων και ενεργειών σε εγκατεστηµένες στο ΒΙΟ.ΠΑ.
επιχειρήσεις ή σε τρίτους ή στην άρση παραλείψεων
αυτών, που µπορούν να προκαλέσουν ενόχληση, κίνδυνο
ή βλάβη σε πρόσωπα και πράγµατα, ιδίως λόγω ελατ−
τωµατικής λειτουργίας και ανεπαρκούς πρόληψης.
6. Η παράβαση κάποιας από τις διατάξεις του πα−
ρόντος Κανονισµού παρέχει το δικαίωµα στον Φ.∆.∆.
να προβεί στην άρση της παράβασης µε δαπάνες του
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Άρθρο 16ο
Προστασία κοινόχρηστων εγκαταστάσεων
1. Οι επιχειρήσεις πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή
επιµέλεια για να αποφεύγεται η πρόκληση (επαγωγή)
ζηµιάς στα κοινόχρηστα δίκτυα του Βιοτεχνικού Πάρκου
και να καταβάλλουν στο Φ.∆.∆. ή στον αρµόδιο Οργα−
νισµό Κοινής Ωφέλειας αποζηµίωση για κάθε ζηµιά που
προξένησαν από αµέλεια στα δίκτυα (οδούς, χώρους
στάθµευσης, χώρους πρασίνου, υπονόµους, οχετούς,
σωλήνες ύδρευσης, καλώδια ηλεκτροδότησης και τη−
λεφωνοδότησης κ.λπ.).
2. Για κάθε εργασία που θα γίνεται από µια επιχεί−
ρηση εντός των κοινόχρηστων εκτάσεων π.χ. σύνδεση
µε τα δίκτυα του ΒΙΟ.ΠΑ, θα ακολουθείται η κατωτέρω
διαδικασία:
α) Η επιχείρηση θα υποβάλλει το αίτηµά της µαζί µε
τα σχετικά σχέδια και προϋπολογισµό του κόστους της
δαπάνης εργασίας και θα καταβάλει χρηµατική εγγύηση
ή εγγυητική επιστολή, που θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστο
στο 50% της δαπάνης, όπως τελικά θα εκτιµηθεί από
τον Φ.∆.∆..
β) Προ πάσης έναρξης εργασιών θα ειδοποιείται ο
υπεύθυνος τεχνικός του Φ.∆.∆., ο οποίος και θα παρί−
σταται στην έναρξη των εργασιών και όποτε το κρίνει
σκόπιµο κατά τη διάρκειά τους.
γ) Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο υπεύθυνος
µηχανικός συντάσσει σχετική έκθεση όπου θα αναφέρει
την ολοκλήρωση και το έντεχνο της κατασκευής.
δ) Μετά τα ανωτέρω θα επιστρέφεται η χρηµατική
εγγύηση στην εγκατάσταση.
ε) Αν κατά την εκτέλεση των εργασιών αυτών παρου−
σιαστούν κακοτεχνίες ή φθορές, θα κληθεί η εγκατεστη−
µένη επιχείρηση να τις αποκαταστήσει αµέσως, άλλως
θα αποκαθίστανται εις βάρος της και για λογαριασµό
της από τον Φ.∆.∆., η δε σχετική δαπάνη θα εκπίπτει από
τη χρηµατική εγγύηση. Εάν δεν είναι επαρκές το ποσό
της εγγύησης, υπόχρεη στην εξόφληση της σχετικής
δαπάνης είναι αποκλειστικά και µόνο η επιχείρηση. Ανά−

Άρθρο 17ο
Προβολή εγκατεστηµένων επιχειρήσεων
1. Ο Φ.∆.∆. διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωµα να κα−
θορίζει τη θέση και τον τρόπο προβολής των εγκατε−
στηµένων επιχειρήσεων και να τοποθετήσει πληροφορι−
ακά σήµατα ή πινακίδες στους χώρους του Βιοτεχνικού
Πάρκου.
2. Η τοποθέτηση πινακίδων ή µηνυµάτων ενδεικτι−
κών του ονόµατος των επιχειρήσεων επιτρέπεται µόνο
στους ιδιόκτητους χώρους κάθε µονάδας.
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Άρθρο 22ο
Αρµοδιότητες του Φ.∆.∆.
1. Στην αρµοδιότητα του Φ.∆.∆., όπως προβλέπεται και
ορίζεται στο ν. 2545/1997, ανήκει κυρίως:
α) Η µέριµνα για την από κάθε άποψη βελτίωση του
ΒΙΟ.ΠΑ. και των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τις εγκα−
τεστηµένες σ΄ αυτό επιχειρήσεις καθώς και για την
επέκταση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του
Πάρκου και γενικά η ενέργεια κάθε πράξης που ανάγε−
ται στη διοίκηση και διαχείριση του ΒΙ.ΠΑ.
β) Η συµµετοχή στη λήψη απόφασης, όπου σύµφωνα
µε τον παρόντα Κανονισµό απαιτείται η απόφαση ή η
συναπόφαση του Φ.∆.∆..
γ) Η λειτουργία, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών
στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, στο οδικό δίκτυο και
στα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνί−
ας αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων, εφόσον για
ορισµένα από αυτά δεν προβλέπεται διαφορετικά από
τις συµβάσεις µε τους οργανισµούς ή τις επιχειρήσεις
που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές.
δ) Η πρόσληψη και µισθοδοσία του αναγκαίου εργατο−
τεχνικού προσωπικού καθώς και του αναγκαίου επιστη−
µονικού και διοικητικού προσωπικού, συµβούλων κ.λ.π.,
µε οποιαδήποτε µορφή και διάρκεια σχέσης εργασίας,
σύµβασης έργου ή σύµβασης παροχής υπηρεσιών.
ε) Η φύλαξη του ΒΙΟ.ΠΑ., είτε µε την οργάνωση, στε−
λέχωση και λειτουργία για το σκοπό αυτό ειδικής υπη−
ρεσίας, είτε µε την ανάθεση της φύλαξης σε ιδιωτική
εταιρεία.
στ) Η µέριµνα για την καθαριότητα, το φωτισµό και
τον ευπρεπισµό των κοινόχρηστων χώρων του ΒΙΟ.ΠΑ
και για την αποκοµιδή των απορριµµάτων.
ζ) Η λήψη µέτρων για την προστασία του περιβάλ−
λοντος και ιδία η διενέργεια τακτικών µετρήσεων θο−
ρύβου και άλλων µετρήσεων, σύµφωνα µε τους όρους
του παρόντος Κανονισµού, για τον έλεγχο της τήρησης
των όρων του Κανονισµού και της περιβαλλοντικής νο−
µοθεσίας και για την λήψη των αναγκαίων κάθε φορά
µέτρων.
η) Ο εξωραϊσµός, η δενδροφύτευση και η συντήρηση
των χώρων πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους
του ΒΙΟ.ΠΑ.
θ) Ο καθορισµός του ύψους των κοινοχρήστων δα−
πανών, η κατανοµή αυτών µεταξύ των ιδιοκτητών ή
χρηστών οικοπέδων του ΒΙΟ.ΠΑ και η µέριµνα για την
έγκαιρη και µε κάθε νόµιµο µέσο είσπραξη των αντί−
στοιχων χρηµατικών ποσών.
ι) Η υπογραφή των συµβολαίων µεταβίβασης κυριό−
τητας της γης ή της εκµίσθωσης των οικοπέδων, που
βρίσκονται στην κυριότητά του καθώς επίσης και η
συναίνεση και σύµπραξή του τόσο για την εγκατάστα−
ση µιας επιχείρησης εντός του ΒΙΟ.ΠΑ. όσο και για την
µεταβολή του παραγωγικού σκοπού µιας ήδη εγκατε−
στηµένης επιχείρησης.
ια) Η επιβολή στην επιχείρηση, που κρίνεται ότι προ−
καλεί υπερβολική όχληση, της λήψης των αναγκαίων
µέτρων προς άρση ή πρόληψη των οχλήσεων αυτών,
όπως ορίζεται στα προηγούµενα άρθρα.
ιβ) Η καταγγελία οποιασδήποτε παράβασης των επι−
χειρήσεων στις αρµόδιες αρχές και η λήψη όλων των
αναγκαίων µέτρων για την θεραπεία της εν λόγω πα−
ράβασης, σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό και τους
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 19ο
Φορέας ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης (Φ.∆.∆.)
1. Ο Φ.∆.∆. του ΒΙΟ.ΠΑ. είναι Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Ε.)
και λειτουργεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες και προβλε−
πόµενες από το νόµο διατάξεις.
2. Η ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση του Βιοτεχνικού Πάρκου
περιλαµβάνει κάθε είδους πράξη που αποσκοπεί στην
εκπλήρωση του σκοπού του, στην εύρυθµη λειτουργία
του, στην αξιοποίηση των κοινόχρηστων και κοινόκτη−
των χώρων και οικοδοµηµάτων, στην ανάληψη πρωτο−
βουλιών για τη βελτίωση και ανάπτυξη της υποδοµής
του, στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και πρωτοβουλιών
καθώς και στην αποτελεσµατικότερη προστασία του
περιβάλλοντος από τις παραγωγικές δραστηριότητες,
που θα εγκατασταθούν σ’ αυτά.
3. Η ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση του ως άνω Πάρκου
ασκείται από τον Φ.Ι. µέχρι την µεταβίβασή της (∆ι−
οίκησης και ∆ιαχείρισης) σε νέο Φ.∆.∆., που θα είναι
Ανώνυµη Εταιρεία, όπως αυτή προβλέπεται και ορίζεται
στο ν. 2545/1997.

οι οποίοι υποχρεούνται να συµµορφώνονται προς τις
αποφάσεις αυτές, ανεξαρτήτως αν µετέχουν ή όχι στο
Μετοχικό Κεφάλαιο του Φ.∆.∆. του ΒΙΟ.ΠΑ.
3. Οι αποφάσεις του Φ.∆.∆. του ΒΙΟ.ΠΑ. που αφορούν
τους εγκατεστηµένους κοινοποιούνται εγγράφως σε
όλους τους ιδιοκτήτες και χρήστες των οικοπέδων του
ΒΙΟ.ΠΑ. εφόσον υπάρχει διεύθυνση εντός ΒΙΟ.ΠΑ. αλλιώς
αναρτώνται σε πίνακα ανακοινώσεων του Φ.∆.∆.
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παραβάτη.
7. Ο Φ.∆.∆. έχει το δικαίωµα να ενεργεί τακτικές µε−
τρήσεις θορύβου και άλλων εκποµπών και σε περίπτωση
µη τήρησης των επιτρεπόµενων ορίων να εισηγείται
στις αρµόδιες υπηρεσίες την επιβολή πρόσθετων µέ−
τρων προστασίας ή και διοικητικών κυρώσεων.
8. Ο Φ.∆.∆. του ΒΙΟ.ΠΑ. δικαιούται να ενεργεί ελέγχους,
µόνος του ή σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Προστα−
σίας Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Αχαΐας και άλλες αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς, για
τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων σχετικά µε τη δι−
αχείριση υγρών αποβλήτων από τις εγκατεστηµένες
επιχειρήσεις.
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Άρθρο 20ο
Η ∆ιοίκηση του Φ.∆.∆.
1. Το Βιοτεχνικό Πάρκο διευθύνεται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Φ.∆.∆., το οποίο προσδιορίζει τη διάρ−
θρωση των υπηρεσιών, µεταξύ των οποίων περιλαµβά−
νεται οικονοµική−διοικητική και τεχνική υπηρεσία, και
εκπροσωπεί τον Φ.∆.∆. στις σχέσεις του µε τρίτους,
ελέγχει την εύρυθµη λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ, την ακριβή
εκτέλεση και εφαρµογή από όλους τους υπόχρεους
των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού, διαπιστώνει
τυχόν παραβάσεις, επιβάλει κυρώσεις και λαµβάνει τα
πάσης φύσεως µέτρα για την οργάνωση και λειτουργία
του Βιοτεχνικού Πάρκου.
2. Για την ορθολογική οργάνωση και λειτουργία του
Βιοτεχνικού Πάρκου, ο Φ.∆.∆. δύναται να συστήσει κατά
περίπτωση συµβουλευτικές επιτροπές προκειµένου να
εξυπηρετήσει πιο αποτελεσµατικά τη λειτουργία, τον
έλεγχο και την ανάπτυξη του ΒΙΟ.ΠΑ. Η σύνθεση και ο
τρόπος λειτουργίας των επιτροπών αυτών καθορίζονται
µε απόφαση του ∆.Σ. του Φ.∆.∆..
3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Φ.∆.∆. συγκροτείται και
λειτουργεί σύµφωνα µε τους όρους του καταστατικού
του Φορέα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου,
όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 21ο
Αποφάσεις του Φ.∆.∆.
1. Οι αποφάσεις των οργάνων του Φ.∆.∆. του ΒΙΟ.ΠΑ.
λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστα−
τικού του και του ισχύοντος νόµου.
2. Οι αποφάσεις του Φ.∆.∆. στα θέµατα αρµοδιότη−
τάς του είναι υποχρεωτικές και δεσµεύουν το σύνολο
των ιδιοκτητών και χρηστών οικοπέδων του ΒΙΟ.ΠΑ.,
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περίπτωση µεταβίβασης µε οποιοδήποτε τρόπο της
κυριότητας της ιδιοκτησίας της, ο εκάστοτε νέος κύ−
ριος αυτής, θα είναι υπεύθυνος για την καταβολή των
δαπανών που αναλογούν στην ιδιοκτησία και που δεν
είχαν καταβληθεί από τους δικαιοπαρόχους του.
5. Με απόφαση του Φ.∆.∆. δύνανται να υποχρεωθούν
οι επιχειρήσεις να καταβάλουν πρόσθετο, εφάπαξ ή
περιοδικά καταβαλλόµενο, χρηµατικό ποσό για τον σχη−
µατισµό αποθεµατικού προς αντιµετώπιση έκτακτων
αναγκών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: επενδυτικά
έργα, συντηρήσεις, οφειλές). Η Γενική Συνέλευση του
Φ.∆.∆. µετά την εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλί−
ου ορίζει µε απόφασή του το ύψος και τη διαδικασία
συγκέντρωσης και επιµερισµού του ποσού αυτού στις
εγκατεστηµένες επιχειρήσεις ανά έτος, η απόφασή του
δε αυτή θα περιλαµβάνεται στον παραπάνω πίνακα κα−
τανοµής κοινοχρήστων και είναι υποχρεωτική για όλες
τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις.
6. Ο ιδιοκτήτης µαζί µε τον χρήστη οικοπέδου στο
ΒΙΟ.ΠΑ. υποχρεούνται εις ολόκληρο και αλληλέγγυα να
καταβάλλουν το ποσό των χρηµάτων που αναλογεί στο
ακίνητό τους επί των κοινοχρήστων δαπανών, καθώς
και το πάγιο ποσό για το σχηµατισµό αποθεµατικού,
µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη λήψη του
σχετικού εγγράφου. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης
καταβολής του ποσού, ο Φ.∆.∆. δικαιούται να προσφύγει
άµεσα στο αρµόδιο δικαστήριο για την είσπραξη του
ποσού αυτού µέσω της δικαστικής οδού, συγχρόνως δε
να διακόψει προσωρινά, αν το κρίνει απαραίτητο, την
παροχή υπηρεσιών προς τον οφειλέτη.
7. Το συνολικό ετήσιο ύψος των δαπανών της πα−
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθορίζεται στο
πρώτο δεκαπενθήµερο του ∆εκεµβρίου του προηγού−
µενου έτους µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Φ.∆.∆., µετά από γραπτή εισήγηση της αρµόδιας
υπηρεσίας αυτού και αποτελεί τον προϋπολογισµό των
δαπανών του επόµενου έτους.
8. Οι επιχειρήσεις δεν δικαιούνται να αρνηθούν την
καταβολή των δαπανών που τις βαρύνουν, υποχρεού−
µενες προς τούτο µέχρι να αποφανθούν τα ∆ικαστήρια
επί τυχόν αντιρρήσεών τους. Σηµειώνεται, ότι οι εκδι−
δόµενοι από το Φ.∆.∆. λογαριασµοί, καθώς και τα αντί−
γραφά τους αποτελούν πλήρη απόδειξη των οφειλών
των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων.
9. Τα τυχόν προκύπτοντα κέρδη από τη διοίκηση και
διαχείριση του ΒΙΟ.ΠΑ. διατίθενται υποχρεωτικά είτε για
τον σχηµατισµό ειδικού αποθεµατικού, είτε για την πε−
ραιτέρω βελτίωση των υποδοµών και των παρεχόµενων
υπηρεσιών και για την ανάπτυξη του ΒΙΟ.ΠΑ.
10. Στα οικόπεδα που παραµένουν στην ιδιοκτησία
του Φ.Ι. του Πάρκου επιµερίζεται το 50% των δαπανών
που θα επιµερίζονταν αν είχαν δοµηθεί.
Άρθρο 24ο
Αποζηµίωση Φορέα ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης
Ο Φ.∆.∆. δικαιούται αµοιβής για τις παρεχόµενες από
αυτόν υπηρεσίες, η οποία θα καθορίζεται κάθε έτος
από τη Γενική Συνέλευση. Η αµοιβή αυτή δεν µπορεί
να υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%)
του συνολικού ποσού που καταβάλουν οι εγκατεστη−
µένες επιχειρήσεις για τις κοινόχρηστες δαπάνες. Το
ακριβές ποσό θα καθορίζεται κάθε έτος από τη Γενική
Συνέλευση του Φ.∆.∆.και θα επιµερίζεται σε κάθε επι−
χείρηση ανάλογα µε τη συµµετοχή της στις πιο πάνω
κοινόχρηστες δαπάνες.

sis
.g
r

ισχύοντες νόµους και αποφάσεις.
ιγ) Ο καθορισµός της θέσης και του τρόπου προβολής
των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων.
ιδ) Η πρόσληψη κατάλληλου επιστηµονικού προσωπι−
κού για την παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής των
περιβαλλοντικών όρων.
ιε) Η σύναψη συµβάσεων έργων για την προστασία
των εγκαταστάσεων, η υποβολή µηνύσεων, µηνυτήριων
αναφορών και η άσκηση αξιώσεων και ένδικων µέσων
στις Αρµόδιες Αρχές, για κάθε παράνοµη πράξη που
υποπίπτει στην αντίληψή του.
ιστ) Η εκµετάλλευση των κοινόχρηστων εγκαταστά−
σεων, µε τη µίσθωση χώρων σε επιχειρήσεις εστίασης
(αναψυκτήρια, κυλικεία κ.λ.π.) και παροχής χρηµατοοι−
κονοµικών υπηρεσιών (τράπεζες και άλλα πιστωτικά
ιδρύµατα κ.λ.π.), στις περιοχές που ορίζονται προς τούτο
στο εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο.
ιζ) Η ενηµέρωση και πρόσκληση των υγειονοµικών
ή άλλων αρµόδιων αρχών προς έλεγχο και επιβολή
κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης του παρόντος
Κανονισµού, των υγειονοµικών κανονισµών και της πε−
ριβαλλοντικής νοµοθεσίας.
ιη) Η κατ’ άρθρ. 11 παράγραφος 3 του ν. 2545/1997 πα−
ροχή στο Υπουργείο Ανάπτυξης κάθε πληροφορίας και
οποιουδήποτε στοιχείου του ζητηθεί για τη διευκόλυνση
του ελέγχου της λειτουργίας του ΒΙΟ.ΠΑ.
2. Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να αποδεχτούν
τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην προηγούµενη πα−
ράγραφο, καταβάλλοντας στο Φ.∆.∆. τις αναλογούσες
δαπάνες, οι οποίες επιµερίζονται εκάστοτε από αυτόν
για την κάλυψη των δαπανών παροχής των υπηρεσιών
του.
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Άρθρο 23ο
Κοινόχρηστες δαπάνες
1. «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ» θεωρούνται οι κάθε
είδους δαπάνες που γίνονται για την επίτευξη της εύ−
ρυθµης λειτουργίας του ΒΙΟ.ΠΑ και ιδίως αυτές που
αφορούν τη συντήρηση, λειτουργία και αξιοποίηση των
κοινόχρηστων χώρων, εγκαταστάσεων και οικοδοµη−
µάτων και την παροχή σχετικών υπηρεσιών προς τις
εγκατεστηµένες επιχειρήσεις. Τέτοιες δαπάνες είναι
κυρίως αυτές που γίνονται για την ηλεκτροδότηση, για
την καθαριότητα και τον ευπρεπισµό των κοινόχρηστων
και κοινόκτητων χώρων, για τη λειτουργία συντήρηση
και επισκευή των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων, για
την αποκοµιδή των απορριµµάτων, για τη µισθοδοσία
του προσωπικού (µισθοί εργοδοτικές εισφορές κ.λπ.),
αµοιβές για συµβάσεις έργου για τη φύλαξη του ΒΙΟ.
ΠΑ κ.λ.π. καθώς και κάθε άλλη µη ρητά κατονοµαζόµενη
κοινόχρηστη δαπάνη, που έχει σχέση µε τη διοίκηση και
διαχείριση, τον ευπρεπισµό, τη λειτουργικότητα και την
ασφάλεια του Βιοτεχνικού Πάρκου.
2. Ο καθορισµός και ο επιµερισµός των κοινοχρήστων
δαπανών στους ιδιοκτήτες και χρήστες οικοπέδων στο
ΒΙΟ.ΠΑ. γίνεται ανά δίµηνο από τον Φ.∆.∆. του ΒΙΟ.ΠΑ.,
σχετικός δε πίνακας ανακοινώνεται και κοινοποιείται
εγγράφως στους ιδιοκτήτες και χρήστες οικοπέδων.
3. Ειδικότερα οι κοινόχρηστες δαπάνες επιµερίζονται
στις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις αναλογικά, µε βάση
την αναλογία της επιφάνειας του οικοπέδου κάθε επι−
χείρησης προς τη συνολική οικοπεδική επιφάνεια του
ΒΙΟ.ΠΑ. Οι δαπάνες χρήσης του αποχετευτικού δικτύου
επιµερίζονται κατά το άρθρ. 8 παρ. 8 του παρόντος
Κανονισµού.
4. Κάθε εγκατεστηµένη επιχείρηση στο ΒΙΟ.ΠΑ. είναι
υπεύθυνη για την καταβολή όλων των δαπανών που
βαρύνουν την ιδιοκτησία της, όπως καθορίζεται στο
παρόν, ανεξάρτητα από το αν κάνει χρήση του οικοπέ−
δου της η ίδια ή το έχει παραχωρήσει µε οποιαδήποτε
νοµική µορφή σε τρίτο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο. Σε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ
Άρθρο 25ο
Επίλυση των διαφορών
∆ιαφορές οι οποίες ανακύπτουν µεταξύ του Φ.∆.∆. και
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Άρθρο 26ο
Τροποποίηση του Κανονισµού
Ο παρών Κανονισµός είναι δυνατόν να τροποποιηθεί
µετά από πρόταση του Φ.∆.∆. µε την ίδια διαδικασία
που ακολουθήθηκε για την έγκρισή του και η τροπο−
ποίησή του θα δεσµεύει όλους τους εγκατεστηµένους
στο ΒΙΟ.ΠΑ.

Τελική ∆ιάταξη
Η τήρηση και εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
Κανονισµού είναι υποχρεωτική στο σύνολό του, τόσο
από τις εγκατεστηµένες στο Βιοτεχνικό Πάρκο Γλαύ−
κου−Πάτρας επιχειρήσεις, όσο και από τους καθολικούς
ή ειδικούς διαδόχους αυτών, ανεξαρτήτως εάν ο Κανο−
νισµός µνηµονεύεται στους οικείους τίτλους κτήσεως.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσί−
ευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
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των εγκατεστηµένων στο Βιοτεχνικό Πάρκο επιχειρή−
σεων και ανάγονται στην ερµηνεία και την εφαρµογή
του παρόντος Κανονισµού ή σε ενδεχόµενα κενά αυτού,
λύνονται αποκλειστικά από τα ∆ικαστήρια της περιοχής
Πατρών. Η προσφυγή στη ∆ικαιοσύνη από µια εντός του
πάρκου εγκατεστηµένη επιχείρηση, δεν αναιρεί και δεν
αναστέλλει την εκτέλεση των υποχρεώσεών της έναντι
του Φ.∆.∆.

Αθήνα, 3 Σεπτεµβρίου 2009
Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας
Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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