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Αγρίνιο:

01-09-2011

Αριθ. Πρωτ : Τ.Α.Α. 35
Aριθµ. Φακελ. Φ.14.1917

Ταχ. ∆/νση

: Ε.Ο. Αγρινίου-Ιωαννίνων
& Τσιτσιµελή
Ταχ. Κώδικας : 301 00
Πληροφορίες : Ευθ. Καλπακιώρης
Τηλέφωνο
: 26413 64351
FAX
: 26413 63254
Email
: danagr@aitnia.gr

Θ Ε Μ Α: Χορήγηση άδειας λειτουργίας σφαγείου και µονάδας τυποποίησης & επεξεργασίας
κρέατος ιδιοκτησίας «Θ. ΚΥΡΚΟΣ – ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.» στη θέση
«Μαυροκούτσουρο» εκτός ορίων οικισµού Μοναστηρακίου ∆ήµου Ακτίου – Βόνιτσας
Αιτωλ/νίας.
Κ.Α. : ΣΤΑΚΟ∆' 03 : 151.1 & 151.3
Βαθµός όχλησης: χαµηλός
Α.Φ.Μ.: 094218117

Ο

ΚΑ∆ ’08: 10.11.99.01 & 10.11.1
∆ΟΥ : ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Α Ν ΤΙ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Π.Ε. Α Ι Τ Ω Λ Ο Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.∆. 1150/1949, του
άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.∆., του από 16-3-1950 Β.∆. όπως αυτό
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το από 24-11-53 Β.∆., του Π.∆. 1180/1981, των Νόµων
2218/1994, 2240/1994 , καθώς και τον Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) όπως τροποποιήθηκε µε τον
Ν.3982/ΦΕΚ 143 Α/2011.
2) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) ‘Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης’.
3) Το Π.∆. 132/2010 (ΦΕΚ 225 Α/27-12-2010) ‘Οργανισµός Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας’.
4) Την µε αρ. πρωτ. 2115/24-01-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας ‘
Ανάθεση άσκησης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας’.
5) Την µε αρ. πρωτ.: ∆.ΑΝ. οικ. 1725/Φ.14.2659/05-10-2005 άδεια λειτουργίας για το σφαγειο
της εν λόγω µονάδας.
6) Την µε αρ. πρωτ.: ∆.ΑΝ. οικ. 3474/Φ.14.2659/28-11-2008 Απόφαση Νοµάρχη χορήγησης
άδειας εγκατάστασης για το τυποποιητήριο κρέατος και την ιδιοκτησίας «Θ. ΚΥΡΚΟΣ –
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ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.» στη θέση «Μαυροκούτσουρο» εκτός ορίων οικισµού
Μοναστηρακίου , του ∆. Ακτίου – Βόνιτσας Αιτωλ/νίας.
7) Την µε αρ. πρωτ.: ∆.ΑΝ. 1644 /Φ.14.2659/13-11-2008 Απόφαση Νοµάρχη έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων ισχύος µέχρι 13-11-2013.
8) Την µε αρ. πρωτ.: Τ.Α.Α. 35/10-01-2011 αίτηση της Θ. ΚΥΡΚΟΣ – ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ
ΒΟΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. για χορήγηση άδειας λειτουργίας µετά από άδεια εγκατάστασης κτιριακής και
µηχανολογικής επέκτασης στη θέση «Μαυροκούτσουρο» εκτός ορίων οικισµού Μοναστηρακίου,
του ∆ήµου Ακτίου – Βόνιτσας Αιτωλ/νίας µε συνηµµένα δικαιολογητικά.
9) Την από 29/12/2011 έκθεση – εισήγηση της Υπηρεσίας µας.
Αποφασίζουµε
1. Χορηγούµε άδεια λειτουργίας, αορίστου χρόνου, στο σφαγείο µε µονάδα τυποποίησης &
επεξεργασίας κρέατος όπως αυτή απεικονίζεται στα σχεδιαγράµµατα που θεωρήσαµε µε την
∆.ΑΝ.οικ.3474/Φ.14.2659/18-11-2008 απόφασή µας, µε τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία.:
: Νοµός Αιτωλ/νίας , ∆ήµος Ακτίου – Βόνιτσας , θέση «Μαυροκούτσουρο»
α) Θέση
εκτός ορίων οικισµού ∆.∆. Μοναστηρακίου.
β) Κάτοχος
: «Θ. ΚΥΡΚΟΣ – ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.»
γ ) Είδος Εγκατάστασης : σφαγείο και µονάδα τυποποίησης και επεξεργασίας κρέατος.
δ ) Ι σ χ ύ ς (παραγ. µηχ/των) : Κινητήρια
Θερµική Αξία Μηχ/κού Εξοπλισµού
νόµιµα λειτουργούσα
: …104,25.. KW .. 20,00 KW ….. 420.418,05…. €.
εκσυγχρονισµού
: ................ KW.............. KW ..…............................. €.
αφαιρεθείσα
: ................ KW.............. KW .….............................. €.
αυθαίρετη
: ................ KW.............. KW …............................... €.
κλιµατισµού παραγωγής
: .......…..... KW.............. KW .………...................... €.
ζητούµενη
: ................ KW ..............KW ………………............ €.
µηχ/των προστ. περιβαλ.
: .....12,69...KW....00,00..KW .…………….............. €.
____________________________________________________
Συνολική
_
_

: …116,94.. KW…20,00.. KW ……..420.418,05.......... €.

Κινητήρια ισχύς περιβάλλοντος : .............................--........................................................
Κινητήρια ισχύς κλιµατισµού : .............................--.......................................................

ε) Ατµολέβητες

: Κατηγορία ....-..... ΠΥ∆ .....-............ ΠΠ .......-...........

στ ) ∆ ε ξ α µ ε ν έ ς - χ ω ρ η τ ι κ ό τ η τ α : ………--……………………..
2. Η άδεια αυτή χορηγείται µε την επιφύλαξη της τήρησης των κειµένων διατάξεων που
αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και µε τους εξής όρους:
(α) Η µε αρ. πρωτ. ∆.ΑΝ. οικ. 1725/Φ.14.2659/05-10-2005 άδεια λειτουργίας για το εν
λόγω σφαγείο καταργείται.
(β) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας για
τη ζωή και την υγεία των εργαζοµένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγµάτων προ των
µηχανηµάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισµού και αερισµού στο χώρο
εργασίας, πρόχειρο φαρµακείο, κ.λ.π.).
(γ) Να τηρούνται τα µέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την Κ.Υ.Α. µε αρ.
Φ.15/οικ.1589/104(ΦΕΚ90/Β/30-1-2006) και να ανανεώνεται το σχετικό πιστοποιητικό
πυροπροστασίας (αρ. 4089 Φ.701.4/30-12-2010 Π.Υ. Λευκάδας) ένα µήνα πριν τη λήξη του.
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(δ) Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και να
τηρούνται τα προβλεπόµενα στην αρ. πρωτ.: ∆.ΑΝ. 1644 /Φ.14.2659/28-11-2008 Απόφαση Νοµάρχη
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εν λόγω δραστηριότητα, ισχύος µέχρι 15-07-2013, την οποία
υποχρεούστε να ανανεώσετε πριν την λήξη της.
(ε) Να τηρούνται οι αστυνοµικές, υγειονοµικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.
(στ) Να εφαρµόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ 384 «απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»
ΥΑ Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/Β/15-03-2004)
(ζ) ..........................................................................................................................
(η) ..........................................................................................................................
3. Η Υπηρεσία µας επιφυλάσσει το δικαίωµα να επιβάλλει την εκτέλεση µεταρρυθµίσεων και
περιορισµών στην ανωτέρω εγκατάσταση , σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο
για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω όρων.
4. Για την απαιτούµενη σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-50 και 24-11-53 Β.∆.
καθώς και του 902/75 Π.∆. υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως πρέπει
να προσλαµβάνεται πρόσωπο που να έχει από τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη
σχετική, προσόντα.
5. Η άδεια αυτή µεταβιβάζεται µόνον κατόπιν προηγούµενης εγκρίσεως της αδειοδοτούσας
αρχής, χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν µπορεί να λειτουργήσει στο όνοµα φυσικού ή
νοµικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνοµα του οποίου εκδόθηκε.
6. Η παρούσα άδεια χορηγείται µε τον απαράβατο όρο, ότι η συγκεκριµένη κτιριακή εγκατάσταση
θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
Τυχόν - καθ' οιανδήποτε τρόπο - αλλαγή της χρήσης της, συνεπάγεται τις κυρώσεις που
προβλέπονται από τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας άδειας.
7. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει την κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί µε άλλη άδεια, αν
από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
8. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή, για παράβαση νόµου , µέσα σε 30 ηµέρες
από της κοινοποιήσεώς της , κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955, από οποιονδήποτε
που έχει έννοµο συµφέρον δια µέσου της Υπηρεσίας µας ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοπον.-∆.Ε.&Ι.Ν.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκαν τα εξής γραµµάτια :
- Αριθµός
&
- Α.Τ.Ε. Αγρινίου
-//-//-

Παράβολο χαρτοσήµου 15,00 €
Νο
17155/2011
Νο
16772/2011
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :
(1) ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(2) Αστυνοµικό Τµήµα Βόνιτσας
(3) «Θ. ΚΥΡΚΟΣ – ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.»
(4) ∆.Ο.Υ Βόνιτσας
(5) ∆.Ε.Η. Βόνιτσας
(6) Πολεοδοµία ∆ήµου Αµφιλοχίας

302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
300 02 ΒΟΝΙΤΣΑ
300 02 ΒΟΝΙΤΣΑ
300 02 ΒΟΝΙΤΣΑ
300 02 ΒΟΝΙΤΣΑ
300 02 ΒΟΝΙΤΣΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ :
1) Χ.Α.
2) Φ.14.2659
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