
  

ΘΕΜΑ  :  Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  διαρκείας  αορίστου  χρόνου  μετά  από  μηχανολογική 
επέκταση,  εργοστασίου κοπής μορφοποίησης  και κατεργασίας λίθων  της εταιρείας «ΞΕΝΟΦΩΝ Κ. 
ΤΖΑΒΕΛΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ  Ο. Ε.»
Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 08: 23.70.12 Εκπρόσωπος : ΞΕΝΟΦΩΝ Κ. ΤΖΑΒΕΛΑΣ

Α.Φ.Μ: 091713240 Περιοχή: Τ.Κ. Πετραλώνων Δ.Ε. Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας
Κατηγορία όχλησης: Μέση Δ.Ο.Υ: Β΄ Ιωαννίνων
Έτος ίδρυσης: 1987 Περιβαλλοντική Κατηγορία:  Β

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ

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.  και  από  16-3-1950  Β.Δ.  όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  και 
συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., του Π.Δ. 1180/1981, του Ν.1650/1986, τoυ Ν.4014/2011, της 
ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β/13-01-2012), της ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ1048/Β/04-04-2012) 
και της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ1275/Β/11-04-2012).

2. Το  Ν.3325/2005  (ΦΕΚ68/Α/11-03-2005)  «Ίδρυση  και  λειτουργία  Βιομηχανικών  -  Βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο  πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

3. Tο Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών 
και  μεταποιητικών  δραστηριοτήτων  και  επιχειρηματικών  πάρκων  και  άλλες  διατάξεις»,  την  αριθ. 
οικ.483/35/Φ.15/2012  ΥΑ  (ΦΕΚ  158/Β/03-02-2012)  και  την  αριθ.  484/36/Φ.15/2012  ΥΑ  (ΦΕΚ 
230/Β/09-02-2012).

4. Το  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/27-06-2010).

5. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010). 
6. Την  αριθ.  πρωτ.  3260/26-07-2012   αίτηση  του  Ξ.  Τζαβέλα,  εκπρόσωπου   της  «ΞΕΝΟΦΩΝ  Κ. 

ΤΖΑΒΕΛΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ  Ο. Ε.» για χορήγηση άδειας λειτουργίας μετά από 
μηχανολογική επέκταση.

7. Την με αρ. πρωτ. 1831/Φ14.320/14-11-2006 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε για τη μονάδα του 
θέματος άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. 

8. Την αριθ. πρωτ. 3156/ Φ14.320/15-9-2011 βεβαίωσή μας  ότι δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης για 
την αιτούμενη μηχανολογική επέκταση.

9. Την μηχανολογική μελέτη και τα σχεδιαγράμματα που υποβλήθηκαν για θεώρηση.
10. Την από 2-8-2012 έκθεση- εισήγηση της υπηρεσίας μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ιωάννινα,  02/08/2012  
                  
Αριθ. Πρωτ. : 3260

Αριθ. Φακ. :  Φ14.320

Ταχ. Δ.νση                 : Διοικητήριο 
Ταχ. Κώδικα                     : 45110   
Τ.Θ.                                   : 1107
Πληροφορίες                 : Γεωργούλας Χρήστος
Τηλέφωνο                 : 2651087163
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας  : 2651027965
Ηλεκτρονική Διεύθυνση   : c.georgoulas@php.gov.gr

ΠΡΟΣ: Ξ. Τζαβέλα, εκπρόσωπο της 
«ΞΕΝΟΦΩΝ Κ. ΤΖΑΒΕΛΑΣ & 
ΚΩΝ/ΝΟΣ Θ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ  Ο. Ε.»
Κομνηνού Πυρομάγλου 12
Ιωάννινα 
(με θεωρημένα σχέδια)
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ διαρκείας αορίστου χρόνου μετά από μηχανολογική επέκταση 
της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:
 Δραστηριότητα : εργοστάσιο  κοπής, μορφοποίησης  και κατεργασίας λίθων

 Επωνυμία Φορέα : «ΞΕΝΟΦΩΝ Κ. ΤΖΑΒΕΛΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ  Ο. Ε.»

 Θέση :  Νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

               Δήμος Ζίτσας  Δ.Ε Πασσαρώνος

                    Τ.Κ. Πετραλώνων

Μηχανήματα-παραγωγικός 
εξοπλισμός:

Κινητήρια ισχύς Θερμική ισχύς Αξία

Νόμιμα Λειτουργούσα 282,50  KW - 250.000,00  €

Επέκταση 44,34 KW - 145.000,00  €

Σύνολο 326,84  KW - 395.000,00  €

Όροι:

1. Η παρούσα  άδεια  χορηγείται  με  την  επιφύλαξη  της  τήρησης  των  διατάξεων του  Ν.3982/2011,  του 
Ν.3325/2005 και με τους εξής πρόσθετους όρους:

α) Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται  
δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και της ασφάλειας των περίοικων και των εργαζόμενων.
β) Να τηρούνται  οι προβλέψεις της  ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β΄/2006) για την πυρασφάλεια της 
εγκατάστασης.
γ)Για  την μονάδα θα πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι 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 
Α8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων
Β2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους 
κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
Β3 Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως 
της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
Β4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος
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Γ1 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.
Γ2 Στην  περίπτωση  που  η επιχείρηση χρησιμοποιεί  κινητά  μηχανήματα  σε  ανοιχτούς  χώρους  εντός  της 
επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά 
με  την  εκπομπή  θορύβου  στο  περιβάλλον  από  εξοπλισμό  προς  χρήση  σε  εξωτερικούς  χώρους,  και 
συγκεκριμένα  της  Οδηγίας  2005/88/ΕΚ  και  του  Κανονισμού  (ΕΚ)  219/2009  και  των  εκάστοτε  τυχόν 
αναθεωρήσεών τους.
Γ3 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός της 
επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς 
(π.χ.  να  συντηρούνται  επαρκώς  τα  συστήματα  σιγαστήρα  εξάτμισης  κ.λπ.),  όσο  και  από  πλευράς 
λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα 
πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.
Γ4  Σε  περίπτωση  που  λόγω λειτουργίας  της  επιχείρησης  διενεργούνται  σε  ανοικτούς  χώρους  εντός  της 
επιχείρησης,  εργασίες  ή  διαδικασίες  οι  οποίες  δημιουργούν  συριγμούς,  ήχου  με  τονικότητα,  κτυπογενείς 
θορύβους,  κ.λπ.  στάθμες  θορύβου  που  δύναται  να  γίνονται  αντιληπτές  σε  μεγάλη  απόσταση  χωρίς  να 
μπορούν  να  ληφθούν  ουσιαστικά  μέτρα  αντιμετώπισης,  τότε  παρόμοιες  εργασίες  ή  διαδικασίες  θα 
απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.
Γ5  Σε  περίπτωση  που  υφίστανται  σταθερές  μηχανολογικές  εγκαταστάσεις  που  −  λόγω  λειτουργικών 
χαρακτηριστικών − προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε 
αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και 
διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

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.
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.
Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ−293 Α’) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων
Δ8 Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.

Υγρά Απόβλητα
Ε1−3  Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.
Ε2−2  Τα  υγρά  απόβλητα  της  παραγωγικής  διαδικασίας,  όπως  τα  νερά  έκπλυσης  των  παραγωγικών 
μηχανημάτων να διοχετεύονται  σε  στεγανό βόθρο,  εφόσον  έχει  εξασφαλιστεί  η  τελική  διάθεσή τους  σε 
νομίμως λειτουργούντα φορέα.

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 
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(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 (ΦΕΚ 81/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.
Ζ11  Οι  ποσότητες  αδρανών  που  προκύπτουν  από  τις  δεξαμενές  καθίζησης  των  υγρών  αποβλήτων  θα 
επαναχρησιμοποιούνται σε ανάμιξη με τα υπόλοιπα αδρανή υλικά.
Ζ12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται σε  
Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

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  σύνολο  της  περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας.

δ)   Να ελέγχεται και να συντηρείται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
ε)  Να απασχολείται το απαιτούμενο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό.
στ) Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.
2. Για την απαιτούμενη από τις  διατάξεις  των από 16-3-1950 και  24-11-1953 Β.Δ/των και  του Π.Δ/τος 

902/1975 υπεύθυνη δήλωση επίβλεψης της λειτουργίας και  συντήρησης της ανωτέρω εγκαταστάσεως 
πρέπει να χρησιμοποιείται πρόσωπο που έχει τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις προσόντα.  

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/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012).

4. Σε  περίπτωση  παράβασης  των  διατάξεων  του  Ν.3982/2011  και  των  κανονιστικών  πράξεων  που 
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή 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  30  ημερών  από  την  από  τη  δημοσίευση  ή  την  
κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3200/1955, 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.

   ΠΑΡΑΒΟΛΑ:

                         

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   :  

Α/Α Νο ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΞΙΑΣ ΣΕ €
1 ΑΒ2853 Τ-ΒΑΝΚ 125,00
2 ΑΒ2867 Τ-ΒΑΝΚ 62,50
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