
       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ      Ισάλληλα  31-01-2019 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΙΟ                                            Αξηζ. πξση.: 12019/355 

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 

Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηπείξνπ, έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ αξζ. 6 παξ. 4 θαη 13 ηεο Κ.Τ.Α. 172058/2016 (ΦΔΚ 354/Β/17.02.2016) "Καζνξηζκόο 
θαλόλσλ, κέηξσλ θαη όξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ από αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο ζε 
εγθαηαζηάζεηο ή κνλάδεο, ιόγσ ηεο ύπαξμεο επηθίλδπλσλ νπζηώλ, ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
νδεγίαο 2012/18/ΔΔ «γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ κεγάισλ αηπρεκάησλ ζρεηηδνκέλσλ κε 
επηθίλδπλεο νπζίεο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 96/82/ΔΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ» ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4εο Ινπιίνπ 2012. Αληηθαηάζηαζε ηεο 
ππ' αξηζ. 12044/613/2007 (Β'376), όπσο δηνξζώζεθε (Β'2259/2007)". 
2. Σν κε αξ. πξση. νηθ. 10/03-01-2019 έγγξαθν ηεο Γ.Γ. Αλάπηπμεο, Γ/λζεο Αλάπηπμεο, Σκήκα 
ρνξήγεζεο Αδεηώλ Αλάπηπμεο, Δλέξγεηαο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ Π. Δ. Ισαλλίλσλ, Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ. 
3. Σν κε αξ. πξση. νηθ. 6979/Φ14.1002/24-12-2018 έγγξαθν ηεο Γ.Γ. Αλάπηπμεο, Γ/λζεο Αλάπηπμεο, 
Σκήκα ρνξήγεζεο Αδεηώλ Αλάπηπμεο, Δλέξγεηαο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ Π. Δ. Ισαλλίλσλ, θαηαρώξεζεο 
κειέηεο Αζθαιείαο & Θεώξεζεο Φαθέινπ Κνηλνπνίεζεο. 

 
Ανακοινώνει και καλεί ηο κοινό να ενημερωθεί γηα ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ παξαγξάθσλ 1-
6, Μέξνο 1 ηνπ παξαξηήκαηνο V ηεο ΚΤΑ 172058/2016 (ΦΔΚ 354/Β/2016) πνπ αθνξνύλ 
Δπηθαηξνπνηεκέλε Μειέηε Αζθαιείαο εγθαηάζηαζεο, πνπ βξίζθεηαη ζηα όξηα ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ - 
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ισαλλίλσλ. 
 
• Φορέας εκμεηάλλεσζης ηης επιτείρηζης είναι η εηαιρεία: «ΠΔΣΡΟΓΚΑΕ  Α.Δ.». 

• Ζ επιτείρηζη δραζηηριοποιείηαι ζηην αποθήκεσζη, εμθιάλωζη και διακίνηζη σγραερίοσ. 

• Ζ έδρα ηης επιτείρηζης είναι ζη ζηο 11Ο τλμ. Δ.Ο. Ηωαννίνων- Ζγοσμενίηζας- ΒΗΠΔ 
 ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ, Γήμοσ Είηζας, Π.Δ. Ηωαννίνων. 

Δπίζεο ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηπείξνπ γλσζηνπνηεί ζην θνηλό όηη δηαζέηεη όιεο ηηο αλσηέξσ 
πιεξνθνξίεο θαη ε πξόζβαζε ζε απηέο είλαη αλνηθηή γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ κεηά από ζρεηηθό αίηεκα, κε 
ηελ επηθύιαμε ηνπ αξζ. 13  παξ. 3 (πεξ.α) ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο Κ.Τ.Α.. 
 Αξκόδηα αδεηνδνηνύζα αξρή πξνο ηελ νπνία ν θαζέλαο κπνξεί λα δεηά, γηα λα ιάβεη γλώζε 
πεξηζζνηέξσλ ζηνηρείσλ (ηε ζεσξεκέλε Κνηλνπνίεζε, ηελ θαηαρσξηζκέλε Μειέηε αζθαιείαο, κε ηελ 
επηθύιαμε ησλ παξαγξάθσλ 7 θαη 7.1 ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο Κ.Τ.Α. θαζώο θαη άιιεο ηπρόλ δηαζέζηκεο 
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο) είλαη ε Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο - Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Π.Δ. Ισαλλίλσλ - 
Σκήκα ρνξήγεζεο Αδεηώλ Αλάπηπμεο, Δλέξγεηαο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ Π. Δ. Ισαλλίλσλ, Πεξηθέξεηαο 
Ηπείξνπ  (Γ/λζε: (Πιαηεία Πύξξνπ 1 –Ισάλληλα, γξ. 145, ηει. Δπηθνηλσλίαο, 2651364145), θαηά ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο). 
 Δθθξεκεί ε έθδνζε εηδηθνύ ΑΣΑΜΔ, ζύκθσλα κε ην άξζ. 11κέξνο Β.2. ΔΙΓΙΚΟ ΑΣΑΜΔ ΓΙΑ 
ΚΑΘΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, παξ. 1 ηεο ηεο Κ.Τ.Α. 172058/2016 (ΦΔΚ 354/Β/17.02.2016). 
 
 Η παξνύζα αλαθνίλσζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ, www. 
php.gov.gr/Δλεκέξσζε/ Νέα-Αλαθνηλώζεηο/ Αλαθνηλώζεηο. 
 

Η παξνύζα αλαθνίλσζε-πξόζθιεζε ζα δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα «ΝΔΟΗ ΑΓΩΝΔ» ζηις  02 
Φεβροσαρίοσ 2019.                                                                      
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