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απόφασης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

Αγρίνιο

14/ 05/2012

Αριθμ. Πρωτ. : Τ.Α.Α. 102066/1487/2011
Αριθμ. Φακ. :Φ14.2883

Ταχ. Δ/νση

:Ε.Ο. Αγρινίου- Ιωαννίνων
& Τσιτσιμελή
Ταχ. Κώδικας : 301 00
Πληροφορίες :E.Kαλπακιώρης
Τηλέφωνο
:2641364351
FAX
:2641363254
Email
: danagr@aitnia.gr

Θ Ε Μ Α : Χορήγηση άδειας συνέχισης λειτουργίας λόγω εκσυχρονισμού, βιοτεχνίας
επεξεργασίας και τυποποίησης ελιών , ιδιοκτησίας ‘Κ. ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΒΕΕ’ και
τίτλο ‘IRINI OLIVES & IRINI OIL’στο Δήμο Αγρινίου Δ.Δ. Παναιτω λίου θέση ‘Ρόγγια’
(εκτός σχεδίου πόλεως) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ' 08
ΠΕΡΙΟΧΗ
Α.Φ.Μ.

: 153.9,
: ‘Ρόγγια’ Παναιτωλίου
: 999785200

Βαθμός όχλησης
Εκπρόσωπος
Δ.Ο.Υ.

: Χαμηλός
: Τσιλιμπώκος Κων/νος
: 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, καθώς και
τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις όπως ισχύουν και όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ
143/Α/17-07-2011).
3) Τον N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4) Τo Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
Σελίδα 1
από 4

5) 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…..»
6) Την από 13-07-2011 αίτηση της ‘Κ. ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΒΕΕ’ για την χορήγηση άδειας
λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης ελιών, μαζί με τα στοιχεία που
αναφέρονται στη σχετική τεχνική έκθεση και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά καθώς και τα
σχεδιαγράμματα που υποβλήθηκαν.
7) Την με αρ.πρ. Δ.ΑΝ.1227/Φ.14.2883/19-06-2006 απόφαση Νομάρχη Αιτωλ/νίας έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων (ισχύος έως 19-6-2016) για την αναφερόμενη στο θέμα βιοτεχνική μονάδα..
8) Την με αρ.πρ. Δ.ΑΝ.1465/Φ.14.2883/31-07-2006 απόφαση Νομάρχη Αιτωλ/νίας άδειας
εγκατάστασης για την αναφερόμενη στο θέμα βιοτεχνική μονάδα..
9) Την με αρ.πρ.ΤΑΑ2837/23-12-2009 απόφαση με την οποία χορηγήθηκε μερική άδεια λειτουργίας
και παράταση χρόνου για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού για την
υπόψη δραστηριότητα.
10)Το με αρ.πρ. 272/03-03-2010 ‘Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης λυμάτων’ Τμ. Π.Ε. Αγρινίου,
Ν.Α. Αιτωλ/νίας.
11) Την αρ.πρ 14632/15-09-2009 Βεβαίωση Καταλληλότητας Δνσης Αγροτικής Ανάπτυξης/ΝΑ
Αιτωλ/νίας.
12)Την με αρθ. Πρωτ. ΤΑΑ οικ.82905/1724/02- 04-2012 έκθεση - εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Χορηγούμε άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου στη βιοτεχνία επεξεργασίας και τυποποίησης
ελιών, όπως αυτή απεικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με την αρ.πρ. Δ.ΑΝ.1465/
Φ.14.2883/31-07-2006 και την παρούσα απόφασή μας, με τα ακόλουθα ειδικότερα στοιχεία :

α) Θέση

β)
γ)
δ)

Κάτοχος / Φορέας
Είδος Εγκατάστασης
Μηχανικός Εξοπλισμός

Μηχανήματα παραγωγικά
Αιτούμενη ισχύς
Καταργηθείσα
Noμίμως αδειοτημένη
Νέα
Σ υ ν ο λ o:
(μηχανήματα παραγωγικά)

: Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος Αγρινίου Δ..Δ. Παναιτωλίου
Θέση ‘Ρόγγια’
: Κ.ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΒΕΕ
: βιοτεχνία επεξεργασίας & τυποποίησης ελιών
: 34,25 KW
Κινητήρια ισχύς
Θερμική ισχύς
34,25 KW
0 KW
21,27 KW
12,98 KW
34,25 KW

Μηχανήματα μη παραγωγικά

KW
KW
KW
KW

Αξία Μηχ/κού Εξοπλισμού
145.431,00 €
€
€
€

KW

145.431,00 €

Κινητήρια ισχύς

- Κινητήρια ισχύς μηχανημάτων περιβάλλοντος :

KW

- Κινητήρια ισχύς μηχανημάτων μή παραγωγικών:

KW

Αξία Μηχ/κού
Εξοπλισμού
€

Σελίδα 2
από 4

€

ε) Ατμολέβητες
: Κατηγορία .........-….. ΠΥΔ ..-.............. ΠΠ ...........-.........
στ) Δεξαμενές – 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 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 που προβλέπονται στην υπ’αριθ. ΚΥΑ
Φ15/οικ.1589/104/30-01-2006 (ΦΕΚ Β90) και να ληφθεί μέριμνα για την έγκαιρη ανανέωσή
του. αριθμ. 4389/Φ.701.4/22-11-2011 Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας της Π.Υ Αγρινίου.
(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. Δ.ΑΝ.1227/Φ.14.2883/19-06-2006 Απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(δ) Η άδεια διάθεσης λυμάτων να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 145116/2011
(ΦΕΚ354Β/2011) εντός του μεταβατικού διαστήματος που αυτή ορίζει.
(ε) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του υπουργείου Εργασίας, διατάξεις.
(στ) Να εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»
ΥΑ Φ.7.5/1816/88(ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004)
(ζ) Να τηρούνται όλες οι σχετικές διατάξεις γι αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις που
αφορά η παρούσα άδεια.
(η) Kαταργείται η (9) σχετική απόφασή μας.
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. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-1950 και 2411-53 Β.Δ. καθώς και του 902/75 ΠΔ, υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργίας και συντήρησης της
μονάδας πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει 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. 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 τον 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 δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού
Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου,
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σύμφωνα τα άρθρα 30 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α/2011) και 227 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α/07-06-2010) καθώς και την εγκύκλιο με αριθμό 15/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών ,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , η οποία υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας,
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ :
Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια :
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1
5027/19-04-2012
Δ.Ο.Υ. Αγρινίου
2
11266/19-04-2012
«
3
3829213/19-04-2012
ΕΤΕ Αγρινίου
4
1902397/20-04-2012
«
5
020140/19-04-2012
«
6
339372/02-042012
ΑΤΕ Αγρινίου
7
340386/02-04-2012
«

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :
(1) Επιθεώρηση Εργασίας
302 00 Μεσολόγγι
(2) Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου
(3) K.TΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ &ΣΙΑ ΕΒΕΕ
Παναιτώλιο Δ.Αγρινίου

(4) Ανάρτηση στο διαδίκτυο

s.papadatou@pde.gov.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
α) Χ.Α.
β) Φ14.2883
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