
                                                                                                                                                                                                              

 

 

ΘΕΜΑ : Άδεια εγκατάστασης για κτιριακή και μηχανολογική επέκταση, κατά παρέκκλιση των όρων  

               δόμησης ως προς το ποσοστό κάλυψης και την απόσταση από τα πλάγια όρια, της  

               BΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ-ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ της εταιρείας  

               ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ A.E. 

 

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 08: 11.07-1, 11.07-2 Περιοχή: Τ.Κ. Νεγράδων 

Α.Φ.Μ: 094091058 Δ.Ο.Υ:  Ιωαννίνων 

Κατηγορία όχλησης: ΧΑΜΗΛΗ Περιβαλλοντική Κατηγορία: Β΄ 

Έτος ίδρυσης: 2005  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 O  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  

 

Έχοντας   υπόψη :   

1.  Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 1360/1983, του Ν.Δ 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του 

     από 15-10-22 Β.Δ. και από 16-3-1950 Β.Δ., όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11- 

     53Β.Δ., του Π.Δ. 1180/1981, Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ  477Β/1993) τoυ Ν. 4014/2011, της ΥΑ 1958/2012,  

     Της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012(ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012) και της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ1275/Β 

     /11-4-2012). 

2. Τον Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68/Α/05) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο 

      πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»,  

3.  Tον Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 

μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις, την αριθ. 

οικ.483/35/Φ.15/2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012) και την αριθ. 484/36/Φ.15/2012 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012) 

 4.  Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»( ΦΕΚ 87/Α/27.6.2010 ). 

  5.   Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» ( ΦΕΚ 233/Α/27.12.2010 )  

   6. Το με αρ. πρωτ. 55/16-01-2017 συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιό σας και το αριθ. πρωτ. 55/19-01-2017 

    έγγραφό μας. 

7. Την με αριθ. πρωτ. 320/31-01-2017 αίτηση της εταιρείας  ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩ- 

     ΣΕΩΝ A.E. για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης λόγω κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης του  

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

Ιωάννινα   06/02/2017   

                   
Αριθ. Πρωτ. : 320 

 

Αριθ. Φακ. :  Φ14/ 1257 

Ταχ. Δ.νση                 :             Διοικητήριο  

Ταχ. Κώδικα                     :  45110  -  Τ.Θ. 1107 

Πληροφορίες                 : Τερροβίτης Χρήστος 

Τηλέφωνο                 : 2651364145-2651087145 

Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας  : 2651027965 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση   : ch.terrovitis@php.gov.gr 

ΠΡΟΣ: ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ A.E. 

 29
ο
 χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κόνιτσας 

 Τ.Κ. Νεγράδων  

 Δήμος Πωγωνίου 

 ( με θεωρημένα σχέδια) 
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     εργοστασίου και τα στοιχεία που αναφέρονται στο αρ. πρωτ. 55/16-01-2017 ερωτηματολόγιο που  

     υποβλήθηκε, καθώς τα σχεδιαγράμματα και τα λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία. 

8.  Tην  υπ’αριθ. 43/Φ14.1257/16-1-2012απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας, 

      διάρκειας αορίστου  χρόνου. 

Αποφασίζουμε  

 

1. Χορηγούμε άδεια εγκατάστασης για μηχανολογική και κτιριακή επέκταση, κατά παρέκκλιση των όρων 

δόμησης ως προς το ποσοστό κάλυψης και την απόσταση από τα πλάγια όρια, διάρκειας  τριών (3) ετών,  

του εργοστασίου, όπως αυτό  εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με την παρούσα απόφαση 

μας, και έχει τα πιο κάτω ειδικά στοιχεία: 

 

 Δραστηριότητα : BΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ-ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 

 Επωνυμία Φορέα : ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ A.E. 

 Θέση : Νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 Δήμος : Πωγωνίου  - Τ.Κ. Νεγράδων 

 Οδός : 29
ο
 χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας  

 Ισχύς Μηχ/κού Εξοπλ.:   

  

 

 

 

Ατμολέβητες:  Αρ.κατασκ.             Κατηγορία     ΠΠ     ΠΥΔ          Λήξη ΠΥΔ 

         1       3104             A     118    5214/14EΓΧ          25/11/2019 

 

 

 

- Δεξαμενές:  Μία (1) μαζούτ  χωρητικότητας 20 κυβικά μέτρα.  

 

Η παρούσα άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του Ν. 3982/2011  και με τους 

εξής πρόσθετους όρους: 

i. Να προβλεφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (όπως, 

τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, 

εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο κλπ.). 

Μηχανήματα-παραγωγικός 

εξοπλισμός: 

Κινητήρια ισχύς Θερμική ισχύς Αξία 

Επέκταση         1335,00  KW 558  KW 6.877.130,00  € 

Νόμιμα λειτουργούσα 2973,28  KW 648  KW 14.566.933,00  € 

Σύνολο 4308,28  KW         1206  KW  21.444.063,00  € 

Μηχανήματα Προστασίας        

Περιβάλλοντος-μη παραγωγικά: 

Κινητήρια ισχύς Θερμική ισχύς Αξία 

Μη Παραγωγικού Εξοπλισμού 40  KW 0   

Προστασίας  Περιβάλλοντος 54  KW 0   

Σύνολο 94  KW 0   
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ii.    Πριν από κάθε οικοδομική εργασία η/ο ενδιαφερόμενη/ος να εφοδιασθεί με άδεια οικοδομής από την 

αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις. 

iii. Να εκτελεσθούν  τα μέτρα πυροπροστασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της ΚΥΑ 

Φ15/οικ1589/104/06 ( ΦΕΚ 90Β) ”περί λήψης μέτρων πυρασφάλειας”. 

iv. Να ληφθούν κατά την εγκατάσταση των μηχανημάτων όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 

ατυχημάτων. 

v.   Να γίνει η ηλεκτρική εγκατάσταση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί εσωτερικών 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  

vi. Να αποπερατωθεί η εγκατάσταση μέσα σε  τρία (3) χρόνια, δυναμένης να παραταθεί σύμφωνα με το 

άρθρο 20 του Ν.3982/2011. 

vii. Να εφοδιασθεί ο ενδιαφερόμενος με άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011, 

μετά την αποπεράτωση της κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης του εργοστασίου, υποβάλλοντας 

τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αριθ. πρωτ. 55/19-01-2017 έγγραφό μας. 

viii.  Nα τηρούνται οι παρακάτω  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 

 

Γενικές Δεσμεύσεις 

Α1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή 

να έχει τις απαραίτητες άδειες. 

Α2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των 

αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η  πρόκληση 

δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ. 

Α3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την 

αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται 

καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά). 

Α4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις 

εγκεκριμένες μελέτες. 

Α5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν 

υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης. 

Α6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους. 

Α7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην 

Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που 

παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα 

επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί 

να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με 

βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Α8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου. 

 

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων 

Β1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα. 

Β2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους 

κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 

Β4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 

 

Θόρυβος 

Γ1 (1)Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί 

θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dB. 

 

Αέρια Απόβλητα 

Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις 

προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο−Μητρώο, όπου καταγράφονται οι 

συντηρήσεις του καυστήρα. 

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε 

συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 

189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011). 

Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος 

που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον. 
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Δ4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογενητριών, 

ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% − βάσει της με Α.Π. 

284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών 

που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει 

και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης. 

Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών 

 

Υγρά Απόβλητα 

Ε1−3 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο. 

Ε2−4 Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση 

για την τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση145116 (ΦΕΚ 

354/Β/8−3−2011) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /Β’/14.3.1997) όπως ισχύουν. 

 

Στερεά Απόβλητα 

Ζ1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά 

διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς 

Ζ3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 

179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για 

κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα: 

• Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται 

σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε 

περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος 

διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο 

σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που 

διαθέτει στην αγορά. 

•  Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω 

εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 

(ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν. 

• Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του 

εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών 

γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα 

οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή 

Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω 

κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω 

επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. 

Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει. 

• Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ81/Α). 

• Η διαχείριση τω αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει. 

Ζ12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται: 

1. για επαναχρησιμοποίησης στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 

80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β), 

2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost), 

3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών, 

4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ..........................., 

5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας. 

 

Ειδικές Δεσμεύσεις 

Η1 Τήρηση των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης Αιβ/8577/83 περί εργαστηρίων τροφίμων. 

Η7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. 

Ειδικότερα: 

• Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28−3−06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30− 

6−2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν. 

• Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε 

κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Οι προαναφερόμενες ΠΠΔ αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που 

οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά την 

δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το της σύνολο περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας. 

 

Για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας μετά την επέκταση απαιτούνται τα εξής: 

 

α. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους 

της άδειας εγκατάστασης  (δίνεται από την υπηρεσία μας).                                             

  

β. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς 

θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.                                                              

γ. Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα 

εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.                               

δ.  Πιστοποιητικό  πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας                         

 ή, εφόσον δεν απαιτείται, Υ.Δ. από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι τηρούνται οι προβλέψεις  της 

ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β’/2006                                               

 

ε.  Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης 

από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς 

υπερβαίνει τα 59 KW (80 HP).                                       

στ. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 

οικ. 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει.                

            

ζ. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας μετά την κτιριακή επέκταση.                                                                                                     

 

η. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης 

καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του 

άρθρου 14 παρ. 3 Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α’ 90).  

 

θ.  Άδεια επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από την Δ/νση Υδάτων της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.  

  

 ι.  Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση        

 

2. Για την απαιτουμένη από τις διατάξεις των από 16-3-1950 και 24-11-1953 Β.Δ/των και του Π.Δ/τος 

907/1975 υπεύθυνη δήλωση επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης της ανωτέρω εγκαταστάσεως πρέπει 

να χρησιμοποιείται πρόσωπο που έχει τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις πρoσόντα.                                        

3. Ο φορέας στον οποίον εκδίδεται η παρούσα είναι υπόχρεος και υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων 

του Ν.3982/2011 καθώς επίσης των όρων και περιορισμών της απόφασης αυτής. Σε περίπτωση αλλαγής 

φορέα ή επωνυμίας τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος φορέας υποχρεούνται σε προθεσμία δυο (2) μηνών να 

ειδοποιήσουν την Υπηρεσία μας (άρθρο 23, Ν.3982/2011), υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά του άρθρου 12 ή 

13  της ΥΑ οικ. 483/35/Φ15/2012. 

4. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Ν.3982/2011 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται 

κατ’ εξουσιοδότηση του, καθώς και μη τήρησης των όρων ή περιορισμών που τίθενται με την παρούσα 

απόφαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29.  

5. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει το φορέα της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλη 

άδεια εφόσον από κείμενες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 

6. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή (άρθρο 30, Ν. 3982/2011) από οποιονδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής 

Μακεδονίας, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε  (15) ημερών από τη δημοσίευση  ή κοινοποίησή της 

στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3982/2011 και του άρθρου 227 του 

Ν.3852/2010. Η παραπάνω προσφυγή υποβάλλεται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας 

Ηπείρου.       
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ΠΑΡΑΒΟΛΑ:  

Με την έκδοση της ανωτέρω άδειας κατεβλήθησαν τα εξής παράβολα: 

 

Α/Α Νο ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΞΙΑ ΣΕ € 

1 V11417/31-01-2017 EUROBANK      2063,14 

 

 

                                                                 
                                                                                  

                                                                                                                            Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

                                                                                                                             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ                            
 

 
 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

1. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών                                                    

    Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής 

    Υπηρεσίας της Ελλάδος 

    Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα 

    Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας  

    και Τεχνολογίας 

    Πειραιώς 46 & Επονιτών – Πειραιάς 

    Τ.Κ 18510 Τ.Θ. 80847 

2. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

    Σαλαμάγκα 2  -  Ιωάννινα 

3. Δ.Ε.Η. Ιωαννίνων 

4. Αστυνομικό Tμήμα  Καλπακίου  

5. Δήμο Ιωαννιτών 

    Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

    Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών 

    Κωλέττη 4  -  Τ.Κ. 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

    ( με θεωρημένα σχέδια 

 

 
                                                                     

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

-Αρχείο Φ14.1257 
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