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Θ Ε Μ Α: Χορήγηση άδειας συνέχισης λειτουργίας βιοτεχνίας επεξεργασίας και
συσκευασίας καφέ-ξηρών καρπών, μετά από εκσυγχρονισμό (κτιριακή και
μηχανολογική επέκταση) ιδιοκτησίας «Χρήστος Καραγιάννης & Σία» E.Ε., στη θέση
«Κοντοσούδα», εκτός ορίων οικισμού Τ.Δ. Στάνου Δήμου Αμφιλοχίας του νομού
Αιτωλ/νίας.
Κ.Α. : ΣΤΑΚΟΔ' 03: 158.6 & 158.9
Βαθμός όχλησης: χαμηλός
Α.Φ.Μ.: 099199820

ΚΑΔ ’08: 10.83.11 & 10.39.23
Εκπρόσωπος: Καραγιάννης Χρήστος του Δημητρίου
Δ.Ο.Υ. : ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο 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.Δ. 1150/1949, του
άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., του Π.Δ. 1180/1981, των Νόμων
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2218/1994, 2240/1994 , καθώς και τον Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3) Το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225 Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4) Την

με

αρ.

πρωτ.

οικ.191209/26-10-2011

(ΦΕΚ

2513/Β/07-11-2011)

Απόφαση

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
5) Την με αρ. πρωτ.: Δ.ΑΝ. 177/Φ.14.2762/26-01-2007 χορήγηση άδειας λειτουργίας στην

βιοτεχνία επεξεργασίας και συσκευασίας καφέ-ξηρών καρπών , ιδιοκτησίας «Χρήστος
Καραγιάννης & Σία» E.Ε., στη θέση «Κοντοσούδα»,εκτός ορίων οικισμού Τ.Δ. Στάνου Δήμου
Αμφιλοχίας του νομού Αιτωλ/νίας..
6) Την με αρ. πρωτ.: Δ.ΑΝ. οικ.789/Φ.14.2762/11-03-2009 χορήγηση άδειας εκσυγχρονισμού
(κτιριακή & μηχανολογική επέκταση) στην εν λόγω βιοτεχνία.
7)

Την

με

αρ.

πρωτ.:

ΤΑΑ3211/2009/Φ.14.2762/28-01-2009

απόφαση

έγκρισης

περιβαλλοντικών όρων ισχύος μέχρι 28-01-2015
8) Την με αρ. πρωτ.: Τ.Α.Α. 165272/2770/Φ.14.2762/27-09-2011 αίτηση της «Χρήστος
Καραγιάννης & Σία» Ε.Ε. για χορήγηση άδειας λειτουργίας μετά από εκσυγχρονισμό (κτιριακή και
μηχανολογική επέκταση) για την εν λόγω μονάδα , με συνημμένα δικαιολογητικά.
9) Την με αρ. πρωτ.: Τ.Α.Α. 177226/2974/Φ.14.2762/10-10-2011 χορήγηση βεβαίωση
καταλληλότητας.
10) Την από 31-10-2011 έκθεση – εισήγηση της υπηρεσίας μας.

Αποφασίζουμε
1. Χορηγούμε άδεια συνέχισης λειτουργίας αορίστου χρόνου μετά από άδεια εκσυγχρονισμού
(κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης) στη βιοτεχνία επεξεργασίας και συσκευασίας καφέξηρών καρπών, όπως αυτή απεικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με την Δ.ΑΝ.
οικ.789/Φ.14.2762/11-03-2009 και την παρούσα απόφασή μας με τα πιο κάτω ειδικότερα
στοιχεία:
α ) Θέση:

Νομός Αιτωλ/νίας,
θέση «Κοντοσούδα» ορίων οικισμού Τ.Δ.Στάνου,
Δήμου Αμφιλοχίας.
.

β ) Κάτοχος : «Χρήστος Καραγιάννης & Σία» Ε.Ε.
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γ ) Είδος Εγκατάστασης : Βιοτεχνία επεξεργασίας και συσκευασίας καφέ – ξηρών καρπών.
δ ) Ισχύς (παραγ. μηχ/των): Κινητήρια
Θερμική
Αξία Μηχ/κού Εξοπλισμού
νόμιμα λειτουργούσα
:
74,11 KW
............ KW
179.750,00 €.
εκσυγχρονισμού
: ............. KW
............ KW
……………….. €.
αφαιρεθείσα
: ............. KW
............ KW
……………….. €.
αυθαίρετη
: ............. KW
............ KW
…............... €.
κλιματισμού παραγωγής
: ............. KW
............ KW
….............. €.
ζητούμενη
: ............. KW
............ KW
….............. €.
μηχ/των προστ. περιβαλ.
: ............. KW
............ KW
….............. €.
Συνολική
_
_

:

74,11 KW

............

KW

179.750,00 €.

Κινητήρια ισχύς περιβάλλοντος : .............................--........................................................
Κινητήρια ισχύς κλιματισμού
: ..11,20 KW...............................................................

ε) Ατμολέβητες
: Κατηγορία ....-..... ΠΥΔ .....-............ ΠΠ .......-...........
στ ) Δ ε ξ α μ ε ν έ ς - χ ω ρ η τ ι κ ό τ η τ α : Μία (1) υγραερίου χωρητικότητας 2.326 lit με αρ.
πιστοποιητικού :10.01.0897-11/08
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) 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.).
(β) Να τηρούνται τα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από στην εγκεκριμένη μελέτη
πυρασφαλείας και να ανανεώνεται το σχετικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
(γ) Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και να
τηρούνται τα προβλεπόμενα στην αρ. πρωτ.: ΤΑΑ3211/2009/Φ.14.2762/28-01-2010 Απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων , για την οποία υποχρεούστε να ζητήσετε την ανανέωσή της
τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την λήξη της.
(δ) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.
(ε) Να εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»
ΥΑ Φ.7.5/1816/88(ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004).
(στ) Εντός δύο (2) μηνών να μας υποβληθούν τα πιστοποιητικά επανελέγχου των δοχείων
υπό πίεση που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν.
(ζ) Η με αριθ. πρωτ.: Δ.ΑΝ. 177/Φ.14.2762/26-01-2007 αδεία λειτουργίας καταργείται.
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.Δ.
καθώς και του 902/75 Π.Δ. 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 παρούσα άδεια χορηγείται με τον απαράβατο όρο , ότι η συγκεκριμένη κτιριακή
εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής
διαδικασίας.
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Τυχόν - καθ' οιανδήποτε τρόπο - αλλαγή της χρήσης της, συνεπάγεται τις κυρώσεις που
προβλέπονται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας άδειας.
6. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει την κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια,
αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
7. Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως της Αδειοδοτούσας Αρχής. Χωρίς
αυτή η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου
εκτός του ανωτέρου αναφερομένου. Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή φορέα ή επωνυμίας πρέπει
εντός δύο (2) μηνών να δηλωθεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή.
8. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή, μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία
της κοινοποίησής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955, και του άρθρου
25 του Ν. 3325/2005, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον , ενώπιον του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων, σύμφωνα και
με την αριθ.15/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης. Η παραπάνω προσφυγή υποβάλλεται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια :
-

Α.Τ.Ε.
Α.Τ.Ε.

Νο 2364/2011
Νο 233688/2011

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :
(1) Επιθεώρηση εργασίας
(2) Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας
(3) «Χρήστος Καραγιάννης & Σία» Ε.Ε.
(4) Ανάρτηση στο διαδίκτυο
(5) Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέγειας & Φυσικών Πόρων ΠΔΕ
(για ενημέρωση)

302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
305 00 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
305 00 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
s.papadatou@pde.gove.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1) Χ.Α.
2) Φ.14.2762
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