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Θ Ε Μ Α : Χορήγηση άδειας εγκατάστασης Συσκευαστηρίου Εσπεριδοειδών,
ιδιοκτησίας WEST LAND FRUIT E.Π.Ε,
στο Δήμο Αγρινίου, θέση ΄Τσάικας’ Δ.Δ. Μεγάλης Χώρας Δ.Ε. Νεάπολης, του Νομού
Αιτωλοακαρνανίας.
Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ' 03
ΠΕΡΙΟΧΗ

: 631.2β
: Δ.Αγρινίου

Βαθμός όχλησης
Εκπρόσωπος

Α.Φ.Μ.

: 800323454

Δ.Ο.Υ.

: Χαμηλός
: Αρχοντάκης Μανώλης &
Γλυνιαδάκης Νικόλαος
: Αγρινίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. AITΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
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., των Π.Δ. 1180/1981 και 78/2006( ΦΕΚ 80 Α/13-4-2006)
όπως ισχύουν.
2) Τον N. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
3) Τον Ν. Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α) ‘Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και
μεταποιητικών …’ καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
4) Τον N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
5) Τo Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
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6) Την αριθμ. πρ. 191209/3232//26-10-2011 (ΦΕΚ2513/Β/07-11-2011) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες
και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας…..»
7) Την υπ. αριθμ. 483/35/Φ.15/2012 ΦΕΚ158 Β/03-02-2012 ‘ Καθορισμός τύπου δικαιολογητικών
και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.
3982/2011’
8) Την από 06-02-2012 αίτηση της WEST LAND FRUIT E.Π.Ε. για την χορήγηση άδειας
εγκατάστασης για την εν λόγω μονάδα, τα από 28-2-2012 και τα από 12-03-2012 συμπληρωματικά
στοιχεία, μαζί με τα στοιχεία που αναφέρονται στο ερωματολόγιο και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
καθώς και τα σχεδιαγράμματα που υποβλήθηκαν.
9)Την με αρ.πρ. 33505/856 (AΔΑ: ΒΟΖΧ7Λ6-4ΛΞ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και
Υποδομών / Περ. Δυτ. Ελλάδας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ισχύος έως 21-02-2017).
10) Την με αρ.πρ.2899/02-9-2011 έγγραφο Δνσης Πολεοδομίας/ Δήμου Αγρινίου σχετικό με χρήσεις
γης και και το με αρ. πρ. 81177/4496/27-06-2011 έγγραφο της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλ/νίας/ΠΔΕ με το αρ. 348/18-4-2011 Πρακτικό ΝΕΧΩΠ.
11)Την από 12-03-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Χορηγούμε ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στο Συσκευαστήριο Εσπεριδοειδών
όπως αυτό απεικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με την παρούσα απόφασή μας και
περιγράφεται στο ερωτηματολόγιο, με τα ακόλουθα ειδικότερα στοιχεία :
α) Θέση
β)
γ)
δ)

Κάτοχος / Φορέας
Είδος Εγκατάστασης
Μηχανικός Εξοπλισμός

Μηχανήματα παραγωγικά
Αιτούμενη ισχύς
Καταργηθείσα

: Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Θέση ‘Τσάικας’ Μεγάλης Χώρας, Δήμου Αγρινίου
:WEST LAND FRUIT E.Π.Ε.
: Συσκευαστήριο Εσπεριδοειδών
: 142,91KW
Κινητήρια ισχύς
142,91 KW

Θερμική ισχύς
Αξία Μηχ/κού Εξοπλισμού
0 KW
416.900,00 €
KW
€

KW
Noμίμως αδειοτημένη

KW

€

KW

KW

€

142,91 KW

0KW

416.900,00 €

KW
Νέα
Σ υ ν ο λ o:
(μηχανήματα παραγωγικά)
Μηχανήματα μη παραγωγικά
- Κινητήρια ισχύς μηχανημάτων περιβάλλοντος :

Κινητήρια ισχύς

Αξία Μηχ/κού
Εξοπλισμού

KW
€

- Κινητήρια ισχύς μηχανημάτων μή παραγωγικών:

KW
€
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ε) Ατμολέβητες
: Κατηγορία .........-….. ΠΥΔ ..-.............. ΠΠ ...........-.........
στ) Δεξαμενές – χωρητικότητα : Δύο ψυκτικοί θάλαμοι συνολικού όγκου 1301,30 m3.
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) Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας και το σύστημα πυρασφάλειας που προβλέπονται από την
αντίστοιχη μελέτη Πυροπροστασίας.
(γ) Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, για την μη
πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981
και του Ν. 1650/1986 όπως ισχύουν και να υλοποιηθούν και να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην υπ
αριθμ.33505/856 (AΔΑ: ΒΟΖΧ7Λ6-4ΛΞ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(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) Να τηρούνται όλες οι σχετικές διατάξεις γι αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις που αφορά η
παρούσα άδεια.
(ζ) Η θεώρηση των σχεδιαγρεμματών αφορά μόνο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της
βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.
(η) Η παρούσα άδεια ισχύει για τρία (3) χρόνια και μπορεί μετά από αίτηση του κατόχου να
παραταθεί για άλλα τρία (3) χρόνια και εφόσον ισχύουν οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία
προϋποθέσεις.
(θ) Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και εντός της διάρκειας ισχύος της παρούσας άδειας, θα
πρέπει να υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας, συνοδευόμενη με όλα τα
προβλεπόμενα από τη νομοθεσία δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:
α. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 19 του Ν.3982/2011, όπως και τα γενικά και ειδικά δικαιολογητικά
του άρθρου 6 της Υ.Α. οικ. 483/Φ.15/03-02-2012.
1. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με
τους όρους της άδειας εγκατάστασης
2. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας
τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.
3. Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα
προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.
4. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής .
5. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της
εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα.
6. Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης .
7. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας..
8. ‘Αδεια επαναχρησιμοποίησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011 ΦΕΚ354Β/08-3-2011.
β. Παράβολα του άρθρου 28 του Ν.3982/2011.

3. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και
περιορισμών στην ανωτέρω μονάδα , σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για
να εκπληρωθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός των ως άνω όρωνκαι του άρθρου 2 του από 15-10-1922 Β.Δ.
4. Η παρούσα άδεια εγκατάστασης 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.
5. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια,
αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

6. Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
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.
7. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή, μέσα σε δεκαπέντε 15 ημέρες από την
ημερομηνία της κοινοποίησής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3582/2010
(ΦΕΚ87Α/2010), και του άρθρου 30 του Ν. 3982/2011, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ,
ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίoυ, σύμφωνα και με την αριθ.15/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η παραπάνω προσφυγή υποβάλλεται στην οικεία Περιφερειακή
Ενότητα.

Ε.Π.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ :
Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια :
Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΑΡΙΘΜΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
2297/02-03-2012
6376652/09-03-2012
5767815/06-03-2012
0253591/06-03-2012
210410/06-03-2012
210832/06-03-2012

ΤΡΑΠΕΖΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ.Ο.Υ. Αλεξανρούπολης
ΕΤΕ Λ.Αξιωματικών
ΕΤΕ Γαστούνης
ΕΤΕ
ΑΤΕ Γαστούνης
«

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :
(1) Επιθεώρηση Εργασίας
302 00 Μεσολόγγι
(2) Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου
(3) WEST LAND FRUIT E.Π.Ε.
Zωοδόχου Πηγής 30
301 00 Αγρινίο
(4) Δνση Πολεοδομίας Δήμου Αγρινίου (με θεωρημένα σχέδια)
Ενταύθα
(5) Ανάρτηση στο διαδίκτυο
s.papadatou@pde.gov.gr
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
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α) Χ.Α.
β) Φ14.3399
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