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ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αγρίνιο

11 / 09 /2012

Αριθµ. Πρωτ. : ΤΑΑ 154823/3197
Αριθµ. Φακ. : Φ.14.3166
Ταχ. ∆/νση : Ε.Ο. Αγρινίου & Τσιτσιµελή
Ταχ. Κώδικας : 30 100
Πληροφορίες : Καλπακιώρης
Τηλέφωνο
: 2641364351
FAX
: 2641363254
Email
: taagr1@aitnia.pde.gov.gr

Θ Ε Μ Α : Χορήγηση παράτασης άδειας εγκατάστασης συσκευαστηρίου νωπών
ψαριών, ιδιοκτησίας της «Ιχθυοκαλλιέργειες Αµβρακικού» Α.Ε., στη θέση «Χαλίκι» ∆.∆.
Παλιάµπελων ∆.Ε. Ανακτορίου του ∆ήµου Ακτίου Βόνιτσας του Νοµού Αιτωλ/νίας
Κ.Α. ΣΤΑΚΟ∆' 08 : 152.0
Βαθµός όχλησης: Χαµηλός
ΠΕΡΙΟΧΗ : «Χαλίκι» Παλιάµπελων , Εκπρόσωπος : Λιάπης Νικόλαος.,
Α.Φ.Μ.: 094218166
∆.Ο.Υ.: ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Ο

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.∆., των Π.∆. 1180/1981 και 78/2006( ΦΕΚ 80 Α) όπως
ισχύουν.
2) Τον N. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α) «Ίδρυση και λειτουργία Βιοµηχανικών, Βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, καθώς
και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις όπως ισχύουν.
3) Τον Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) Μέρος ∆εύτερο «Απλοποίηση της αδειοδότησης
µεταποιητικών δραστηριοτήτων» .
4) Tην αριθµ. 483/35/Φ15/2012 (ΦΕΚ 158 Β) Υ.Α. «Καθορισµός τύπου, δικαιολογητικών και
διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των µεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.
3982/2011, την τροποποίηση και ανανέωση των αδειών και την προθεσµία για µεταφορά ή
τεχνική ανασυγκρότηση»
5) Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
…………»
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6) Τον N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».

της

7) Τo Π.∆. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α) «Οργανισµός Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας»
8) Την αριθµ. πρωτ. 191209/3232/26-10-2011 (ΦΕΚ2513/Β/07-11-2011) Απόφαση του
Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης τοµέων αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους
Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη ∆υτικής
Ελλάδας»
9) Την Κ.Υ.Α.οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048 Β/12) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των
βιοµηχανικών βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα προεδρικά διατάγµατα.»
10) Την Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275 Β) Κ.Υ.Α. «Καθορισµός Πρότυπων Περιβαλλοντικών
∆εσµεύσεων (ΠΠ∆) , κατά κλάδο δραστηριότητας , στην άδεια εγκατάστασης – λειτουργίας για
τις δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην
Β κατηγορία του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α)»
11) Την µε αριθµ. Πρωτ.∆Α.Ν :1459/Φ.14.3166 /23/06/2009Απόφαση άδειας εγκατάστασης
συσκευαστηρίου νωπών ψαριών, ιδιοκτησίας της «Ιχθυοκαλλιέργειες Αµβρακικού» Α.Ε., στη
θέση «Χαλίκι» ∆.∆. Παλιάµπελων ∆.Ε. Ανακτορίου του ∆ήµου Ακτίου Βόνιτσας Αιτωλ/νίας.
12) την µε Αριθµ. Πρωτ.:∆.ΑΝ.65/12-03-2009 απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την
εν λόγω δραστηριότητα.
13) Την µε αριθµ. Πρωτ.ΤΑΑ 154823/Φ.14.3166/3197/22-06-2012 αίτηση της
«Ιχθυοκαλλιέργειες Αµβρακικού» Α.Ε. για την χορήγηση παράτασης Άδειας Εγκατάστασης της εν
λόγω µονάδας , µαζί µε τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχετικό ταυτάριθµο ερωτηµατολόγιο
και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Χορηγούµε ΠΑΡΑΤΑΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στο συσκευαστήριο νωπών
ψαριών, ιδιοκτησίας της «Ιχθυοκαλλιέργειες Αµβρακικού» Α.Ε., στη θέση «Χαλίκι» ∆.∆.
Παλιάµπελων ∆.Ε. Ανακτορίου του ∆ήµου Ακτίου Βόνιτσας του Νοµού Αιτωλ/νίας, όπως αυτή
απεικονίζεται στην µε αριθµ. Πρωτ. ∆Α.Ν :1459/Φ.14.3166 / 23-06-2009 απόφασή µας και
περιγράφεται στο σχετικό ερωτηµατολόγιο , µε τα ακόλουθα ειδικότερα στοιχεία :
(α) Θ έ σ η
: Νοµός Αιτωλ/νίας
«Χαλίκι» ∆.∆. Παλιάµπελων ∆.Ε. Ανακτορίου του ∆ήµου Ακτίου Βόνιτσας
(β) Κ ά τ ο χ ο ς
: «Ιχθυοκαλλιέργειες Αµβρακικού» Α.Ε.
(γ) Είδος Εγκατάστασης : συσκευαστήριο νωπών ψαριών
(δ) Μηχανικός Εξοπλισµός :
Κινητήρια ισχύς Θερµική ισχύς Αξία Μηχ/κούΕξοπλισµού
: .....44,60........ KW ............... KW ….…250.000…….... €.

Μηχανήµατα παραγωγικά
Αιτούµενη ισχύς
Καταργηθείσα
Υφιστάµενη
Νέα

: ..................... KW ................. KW ..….............................
: ..................... KW ................. KW .…..............................
: ..................... KW ................. KW …...............................

€.
€.
€.

Συνολo
: .....44,60 ......KW ................. KW ….…250.000…….... €.
(µηχανήµατα παραγωγικά)
Μηχανήµατα µη παραγωγικά

Κινητήρια ισχύς

Αξία Μηχ/κού Εξοπλισµού
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- µηχανήµατα προστασίας περιβάλλοντος: .......--------....... KW
- µηχανήµατα λοιπά µη παραγωγικά
: ........-----........ KW
(ε) Ατµολέβητες

….....-------.......... €
..........------............ €

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

(στ) ∆εξαµενές - χωρητικότητα: .............--------------....................................
2. Η παρούσα άδεια χορηγείται µε την επιφύλαξη της τήρησης των κειµένων διατάξεων που
αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και µε τους εξής όρους :
(α) Να προβλεφθούν και να τηρούνται τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία
των εργαζοµένων και την αποφυγή ατυχηµάτων (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) Η εγκατάσταση να πληροί όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, για
την µη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους και να τηρούνται τα προβλεπόµενα από την
κείµενη νοµοθεσία και την µε Αριθµ. Πρωτ.:∆.ΑΝ. 65/12-03-2009 απόφαση έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων.
(γ) Να τηρούνται οι αστυνοµικές, υγειονοµικές και του υπουργείου Εργασίας διατάξεις.
(δ) Να εφαρµόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» ΥΑ
Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/Β/15-3-2004).
(ε) Να εφαρµόζονται οι ισχύουσες Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις.
(στ) Να τηρούνται όλες οι σχετικές διατάξεις γι αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις που αφορά η
παρούσα άδεια.
(ζ) Η θεώρηση των σχεδιαγραµµάτων αφορά µόνο σε θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή της
βιοµηχανικής νοµοθεσίας και γίνεται µε την προϋπόθεση της τήρησης των σχετικών
πολεοδοµικών διατάξεων.
(η) Η παρούσα άδεια ισχύει µέχρι 23-06-2015 και δεν µπορεί να παραταθεί καθόσον
συµπληρώνεται εξαετία από την αρχική άδεια εγκατάστασης σύµφωνα µε το άρθρου 20 παρ. 6
του Ν. 3982/11.
(θ) Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και εντός της διάρκειας ισχύος της παρούσας
άδειας , θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για την υποβολή Υ.∆. έναρξης λειτουργίας
συνοδευόµενη µε όλα τα προβλεπόµενα από την νοµοθεσία ακόλουθα δικαιολογητικά και
παράβολα:
1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του φορέα µε την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας
σύµφωνα µε τους όρους της άδειας εγκατάστασης.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτοµερώς πόσους και ποιας
ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιµοποιήσει κατά νόµο.
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας µηχανικών ότι τα
προβλεπόµενα έργα εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τις εγκριθείσες µελέτες.
4. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας.
5. Άδεια από την ∆νση Κτηνιατρικής Π.∆.Ε.
6. Αντίγραφο Οικοδοµικής Αδείας.
7. Παράβολα ύψους: 40 € & 20 € στους αριθµούς λογαριασµών 268.03.002082-38 &
268.03.002175-66 της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος αντίστοιχα , µε βάση την ΚΥΑ αρθ.
Φ15/οικ.7814/614/ΦΕΚ 542 Β/2005.
(ι)…………………………………………………………………………………….
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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 επιδιωκόµενος σκοπός των ως άνω όρων και του άρθρου 19 παρ. 6
του Ν. 3982/11.
4. Η κτιριακή εγκατάσταση πρέπει να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της
παραγωγικής διαδικασίας. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας
εγκατάστασης.
5. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει την κάτοχο εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί µε
άλλη άδεια , αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
6. Η παρούσα άδεια µεταβιβάζεται µόνο κατόπιν εγκρίσεως της Αδειοδοτούσας Αρχής. Χωρίς
αυτή την έγκριση η επιχείρηση δεν µπορεί να λειτουργήσει στο όνοµα του φυσικού ή νοµικού
προσώπου άλλου εκτός του ανωτέρω αναφεροµένου. Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή φορέα ή
επωνυµίας πρέπει εντός δύο (2) µηνών να δηλωθεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή.
7. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας άδειας ή δηµιουργίας δυσµενών
επιδράσεων σε βάρος της υγείας, ησυχίας και ασφάλειας των περιοίκων ή των εργαζοµένων ή
πρόσθετης επιβάρυνσης του περιβάλλοντος ή παράβασης της ισχύουσας σχετικής νοµοθεσίας,
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/11.
8. Κατά της παρούσας απόφασης δύναται να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον, ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου –
∆υτικής Ελλάδας – Ιονίου, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την
κοινοποίησή της, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), των άρθρων 227 παρ.
1α & 3 και 238 παρ. 1 & 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), καθώς και τις διατάξεις του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.

Ο
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ :
Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκαν τα εξής γραµµάτια :
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1
218/12
ΕΤΕ/ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2
219/12
ΕΤΕ/ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :
(1) «Ιχθυοκαλλιέργειες Αµβρακικού» Α.Ε.
(2) Επιθεώρηση Εργασίας Μεσολογγίου
(3) Αστυνοµικό Τµήµα
Βόνιτσας
(4) s.papadatou@pde.gov.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ :
α) ΧΑ
β) Φ.14. 3166

