ΠΡΟΣΟΧΗ
στους όρους της
παρούσας
απόφασης

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αγρίνιο

09/04 /2012

Αριθμ. Πρωτ. : Τ.Α.Α. 44890/941
Αριθμ. Φακ. :Φ14.3327

Ταχ. Δ/νση

:Ε.Ο. Αγρινίου- Ιωαννίνων
& Τσιτσιμελή
Ταχ. Κώδικας : 301 00 Αγρίνιο
Πληροφορίες :Γ.Σχισμένου
Τηλέφωνο
:2641364352
FAX
:2641363254
Email
: taagr2@aitnia.pde.gov.gr
Θ Ε Μ Α : Χορήγηση άδειας εγκατάστασης Tυροκομικής Μονάδας,
ιδιοκτησίας Μηνάς Πετράτος & Υιός ΟΕ,
στο Δήμο Αμφιλοχίας, θέση ΄Κρεμμύδι’ Δ.Δ. Κάμπος Αμπελακίου, του Νομού
Αιτωλοακαρνανίας.
Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ' 03
ΠΕΡΙΟΧΗ
Α.Φ.Μ.

: 155.1
: Δ.Αμφιλοχίας
: 998785919

Βαθμός όχλησης
Εκπρόσωπος
Δ.Ο.Υ.

: Χαμηλός
: Δημήτριος Πετράτος
: Αμφιλοχίας

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»
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…..»
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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) Το από 22-02-2012 αίτηση της ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. για την χορήγηση άδειας
εγκατάστασης για την εν λόγω μονάδα, τα 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. 690041/645/23-8-2011 (AΔΑ: 4ΑΜΦ7Λ6-ΒΞΚ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αιτωλ/νίας / Περ. Δυτ. Ελλάδας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ισχύος έως 23-08-2018).
10) Την με αρ.πρ.839/01-7-2011 έγγραφο Τμ. ΟΑ &ΠΕ / Δήμου Αμφιλοχίας σχετικό με χρήσεις γης
και και το με αρ. πρ.79477/4253/27-06-2011 έγγραφο της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλ/νίας/ΠΔΕ με το αρ. 340 Πρακτικό ΝΕΧΩΠ.
11) Την με αρ. πρ.56819/259/13-3-2012 (ΑΔΑ: Β4437Λ6-657) Απόφαση ‘Άδεια ίδρυσης….’
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας /ΠΔΕ
12)Την από 29-03-2012 έκθεση - εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Χορηγούμε ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στην Τυροκομική Μονάδα
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

: Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Θέση ‘Κρεμμύδι’ Κάμπος Αμπερλακίου, Δήμου Αμφιλοχίας
:ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
: Τυροκομική μονάδα
: 142,91KW
Κινητήρια ισχύς
130,76 KW

Καταργηθείσα

Θερμική ισχύς
59,30
KW

Αξία Μηχ/κού Εξοπλισμού
550.000,00 €
KW

€

KW

€

KW

KW

€

130,76KW

59,30KW

550.000,00 €

KW
Noμίμως αδειοδοτημένη
KW
Νέα
Σ υ ν ο λ o:
(μηχανήματα παραγωγικά)
Μηχανήματα μη παραγωγικά
- Κινητήρια και θερμική ισχύς μηχανημάτων
περιβάλλοντος :
- Κινητήρια και θερμική ισχύς μηχανημάτων μή
παραγωγικών:
Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
121 KVA

Κινητήρια ισχύς

Αξία Μηχ/κού
Εξοπλισμού

24,00 KW
€
6,00KW
€

ε) Ατμολέβητες
: Κατηγορία ...A.. ΠΥΔ ..-.............. ΠΠ ...........-.........
στ) Δεξαμενές – χωρητικότητα : Δύο δεξαμενές υγραερίου 5 m3 έκαστη..
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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
εγκεκριμένη .Π.Ε. και στην υπ αριθμ. 690041/645/23-8-2011 (AΔΑ: 4ΑΜΦ7Λ6-ΒΞΚ) 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 σχεδιαγραμμάτων 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. Άδεια Δνσης Κτηνιατρικής
7. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας..
8. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες καθώς και
πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υ.Α. που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ.3
του Ν.3853/2010 (ΦΕΚ90Α).
9. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α.
Δ3/14858/1993(ΦΕΚ477Β/1993), άρθρο3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση.
10. Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.
11. Άδεια επαναχρησιμοποίησς υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011
ΦΕΚ354Β/08-3-2011.
β. Παράβολα του άρθρου 28 του Ν.3982/2011.
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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 όρων και 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.
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. Ως προς τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων , να υπάρξει θετική γνωμοδότηση της
Δνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτ.Ελλάδας Πελοποννήσου και Ιονίου, πριν από την
εκτέλεση των έργων διάθεσης αυτών στο υπέδαφος, σύμφωνα με τη ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354
Β/2011).
7. 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.
8. 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 ΑΡΙΘΜΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1
4354/27-03-2012
Δ.Ο.Υ. Αγρινίου
2
10610/27-03-2012
«
3
020040/27-03-2012
ΕΤΕ Αγρινίου
4
4693008/27-03-2012
«
4
4693009/27-03-2012
«
5
61476/28-03-2012
ΑΤΕ Αγρινίου
6
60860/28-03-2012
«
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :
(1) Επιθεώρηση Εργασίας
302 00 Μεσολόγγι
(2) Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου
(3) ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ &ΥΙΟΣ Ο.Ε.
Κάμπος Αμπελακίου ΑΜφιλοχίας
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(4) Ανάρτηση στο διαδίκτυο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
α) Χ.Α.
β) Φ14.3327

s.papadatou@pde.gov.gr
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