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Δ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ

Θ Ε Μ Α : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ιδιοκτησίας της ΓΙΑΝΤΣΑΚΗΣ – ΓΚΟΓΚΟΤΣΗΣ Ο.Ε. με δ.τ.
«ΕΒΡΟΣ ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.»
που βρίσκεται στο 2ο ΧΛΜ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΓΙΑΣ (τεμάχιο 296 Ο.Δ. 1932)
Α Φ Μ : 801778784

Δ.Ο.Υ.: ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Α ρ ι θ . Φ α κ ε λ.: 19 (Κ.Α.Δ.)

Τ Η Λ . : 2531023602
Κ . Α . Σ Τ Α Κ Ο Δ ’ 0 8 : 46.31.1

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤ ΙΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π. Ε. ΕΒΡΟ Υ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Έχοντας υπ’ όψιν:
Τον Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Τον Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης…και άλλες διατάξεις».
Την εγκύκλιο με αριθμό 27 της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Το Π.Δ. 144/2010 (Φ.Ε.Κ. 237/Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης».
Την υπ’ αριθ. Δ.Δ. οικ. 4697/2019 (Φ.Ε.Κ. 4064/Β) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί
αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Την με αριθ. πρωτ. 25/05-01-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης περί ορισμού και τοποθέτησης προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Τμημάτων
της έδρας και των περιφερειακών ενοτήτων της Π.Α.Μ.Θ.
Την υπ’ αριθ. Δ.Δ. 4908/03-11-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης περί μετακίνησης του Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Ροδόπης σε κενωθείσα θέση Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου
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8.

Τον Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9.
Τον Ν. 3982/2011 (Φ.Ε.Κ. 143/Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών
επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις συναφείς αυτού διατάξεις.
10. Τον Ν. 3325/2005 (Φ.Ε.Κ. 68/Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τον Ν. 4302/2014 (Φ.Ε.Κ. 225/Α) «Ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τον Ν. 4442/2016 (Φ.Ε.Κ. 230/Α) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Τον Ν. 4512/2018 (Φ.Ε.Κ. 5/Α) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
14. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ.61/5542/72/2018 (Φ.Ε.Κ. 62/Β) «Καθορισμός της διαδικασίας
εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής σύμφωνα με το
άρθρο 48ΙΑ του Ν. 4442/2016 και λοιπών συναφών θεμάτων».
15. Την Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β) για την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.
4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.
2471/Β) και ισχύει.
16. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (Φ.Ε.Κ. 3833/Β) «Κατάταξη στις
κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) των μεταποιητικών και
συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία
3137/191/Φ.15/2012 (Φ.Ε.Κ. 1048/Β) Κ.Υ.Α., όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της
παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Φ.Ε.Κ. 143/Α)».
17. Την Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β) για την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.
4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.
2471/Β) και ισχύει.
18. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ.61/οικ. 696/1/2018 (Φ.Ε.Κ. 18/Β) «Κατάταξη των δραστηριοτήτων
που ασκούνται στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής σε βαθμούς όχλησης».
19. Την Κ.Υ.Α. Φ.15/4187/266/2012 (Φ.Ε.Κ. 1275/Β) «Καθορισμός Πρότυπων
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια
Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Ν. 3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του άρθρου 1 του Ν. 4014/11», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 46287/650/Φ15.1/30-04-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας με θέμα «Παροχή οδηγιών για την έγκριση εγκατάστασης (ν. 4442/2016 όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 4512/2018)».
21. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΙΣ. ΠΑΜΘ/354407/3945/16-12-2021 ερωτηματολόγιο του Ν.
4442/2016 και το από 22-12-2021 ταυτάριθμου εγγράφου της Υπηρεσίας μας
(Προσδιορισμός δικαιολογητικών).
22. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΙΣ. ΠΑΜΘ/186104/1803/23-06-2022 αίτηση υποβολής
δικαιολογητικών
23. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4507/10-11-2021 βεβαίωση χρήσης γης της Δ/νσης Τεχν.
Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Αλεξ/πολης με συνημμένο Απόσπασμα του
αγροκτήματος Παλαγίας - Διανομή έτους 1932.
24. Την από 10-03-2022 Υπεύθυνη Δήλωση του Γκογκότση Απόστολου, νόμιμου
εκπροσώπου του Κ.Α.Δ., περί συμμόρφωσης με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
της Κ.Υ.Α. αριθ. Φ.15/4187/266 (Φ.Ε.Κ. 1275/Β/2012).
25. Το από 01-03-2022 Αντίγραφο δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης της ΑΑΔΕ
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26. Την τεχνική έκθεση του υπευθύνου μηχανικού Νικόλαου Λαφτσή, Διπλ. Μηχανικός
Περ/ντος και για το είδος των αποθηκευόμενων εμπορευμάτων, περιγραφή ροής
εκτελούμενων εργασιών κ.λπ., για την εν λόγω δραστηριότητα.
27. Την Τεχνική έκθεση – διάγραμμα ροής της Διαμαντόγλου Χρυσούλας, Υγιεινολόγος –
Επόπτρια Δημόσιας Υγείας.
28. Την από 01-04-2022 Υπεύθυνη Δήλωση της μηχανικού Αλεξάνδρας Λαφτσή, Πτυχ.
Πολίτικος Μηχανικός ΤΕ ότι το κτίριο είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την Ο.Α.
1941/1977 και την με Α/Α αίτησης 10102850 Δήλωση ένταξης στο ν. 4495/2017, ότι
διατηρεί την στατική του επάρκεια για την λειτουργία τους ως Κ.Α.Δ., η χρήση του κτιρίου
είναι βιοτεχνική και δεν απαιτείται έκδοση νέας άδεια, τακτοποίηση, νομιμοποίηση για την
λειτουργία του.
29. Την με αρ. πρωτ.: 18233/08-06-2022 αίτηση του Πετρίδη Κων/νου, Τοπογράφος
Μηχανικός ΤΕ, στην Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου
Αλεξ/πολης, σχετικά με την είσοδο – έξοδο του γηπέδου της εγκατάστασης συνοδευόμενη
από το Τοπογραφικό διάγραμμα.
30. Την απόδειξη πληρωμής παραβόλου 200 € με κωδικό συναλλαγής
ΕΜ22061463844992/11-06-2022.
31. Την από 09-03-2022 βεβαίωση σύστασης της εταιρίας και το Πρότυπο Καταστατικό
Ο.Ε.
32. Την από 28-06-2022 έκθεση - εισήγηση της Υπηρεσίας.
Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ Α Π Ο Θ Η Κ Ε Υ Σ Η Σ
Κ ΑΙ Δ Ι ΑΝ ΟΜ Η Σ ΣΕ Υ ΦΙΣΤ ΑΜ ΕΝ Ο Κ Τ ΙΡΙ Ο Γ Ι Α Χ ΟΝ Δ ΡΙΚ Ο ΕΜ Π ΟΡ Ι Ο
Φ Ρ Ο Υ Τ Ω Ν Κ Α Ι Λ Α Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Π Ε Ν Τ Ε ( 5 ) Ε Τ Ω Ν με τα πιο
κάτω ειδικότερα στοιχεία:
α)

Θ έ σ η : Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

2ο ΧΛΜ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΓΙΑΣ (τεμάχιο 296
Ο.Δ. 1932)

β)

Κ ά τ ο χ ο ς:

ΓΙΑΝΤΣΑΚΗΣ – ΓΚΟΓΚΟΤΣΗΣ Ο.Ε. δ.τ. «ΕΒΡΟΣ
ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.»

γ)

Είδος
Εγκατάστασης:

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
Δ Ι ΑΝ ΟΜ Η Σ ΣΕ Υ ΦΙΣΤ ΑΜ ΕΝ Ο Κ Τ ΙΡ ΙΟ
ΓΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΛΑΧ ΑΝΙΚΩΝ

δ)

Ι σ χ ύ ς (ψυκτικού θαλάμου):
ζητούμενης εγκατάστασης:
Συνολική:

Κινητήρια
3.35 KW
3.35 KW

Θερμική
0,00 KW
0,00 KW

Αξία Μηχ/κού Εξοπλ.
7.000,00 €
7.000,00 €

Ψυκτικός όγκος: 73,5 m3 (24,5 m2)
Αποθηκευτικός όγκος του Κ.Α.Δ.: 990,00 κ.μ.
Όγκος αποθηκευμένων προϊόντων του Κ.Α.Δ.: 800,00 κ.μ.
(Σύμφωνα με το υποβληθέν ερωτηματολόγιο του Ν. 4442/2016 και την από 13/06/2022
Τεχνική περιγραφή του υπευθύνου μηχανικού Νικόλαου Λαφτσή, Διπλ. Μηχανικός
Περ/ντος)
ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ: -
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1. Η άδεια αυτή χορηγείται χωρίς έλεγχο των όρων δόμησης και με την επιφύλαξη της
τήρησης των κείμενων διατάξεων που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης αυτής και με
τους εξής όρους, οι οποίοι θα πρέπει να ισχύουν κατά την υποβολή της
γνωστοποίησης λειτουργίας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής:
(α) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για
τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ
των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού
στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο κ.τ.λ.).
(β) Να ληφθούν τα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από τη σχετική Νομοθεσία. Να
ληφθούν τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και τη μελέτη πυροπροστασίας, αν αυτή απαιτείται.
(γ) Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, για την μη
πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους και να τηρούνται οι παρακάτω όροι των Πρότυπων
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων:
Γενικές δεσμεύσεις
Α1: Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα
αδειοδοτημένο φορέα.
Α2: Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για τη
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.τ.λ.
Α3: Απαγορεύεται η χρήση των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως
εργασίες, καθώς και 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: Να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές
διατάξεις.
Α5: Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα,
κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης.
Α6: Απαγορεύεται η καύση 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 (Ε.Ε.Π.Α.) 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 Ε.Ε.Π.Α. ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα
Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις Κ.Υ.Α.
13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383/Β), Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 (Φ.Ε.Κ. 791/Β) και την Κ.Υ.Α.
50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β), όπως εκάστοτε ισχύουν.
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 και για την
προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
Β4: Οι εργαζόμενοι να εκπαιδεύονται στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
Θόρυβος
Γ1: Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/1981 και οι λοιπές
διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τα 55 dB.
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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 Υ.Α. 189533/2011 (Φ.Ε.Κ. 2654/Β),
όπως ισχύει.
Δ2: Να γίνεται τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων και των αγωγών καπναερίων
(εστία, καπνοδόχος κ.τ.λ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή
σύμφωνα με την Υ.Α. 189533/2011 (Φ.Ε.Κ. 2654/Β).
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.
Δ5: Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293/Α) για τις εκπομπές αερίων
αποβλήτων.
Υγρά απόβλητα
Ε1-2, Ε1-3: Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται
σε στεγανό βόθρο. Σε διαφορετική περίπτωση σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής −
απορροφητικού βόθρου που λειτουργεί σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 145116/2011 (Φ.Ε.Κ. 354/Β),
όπως ισχύει.
Ε2-1: Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.
Στερεά απόβλητα
Ζ1: Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να
απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.
Ειδικές Δεσμεύσεις
Η11: Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός
λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν
ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου
υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να
απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.
(δ) Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.
(ε) Πριν από κάθε οικοδομική εργασία ο ενδιαφερόμενος να εφοδιασθεί με άδεια από την
αρμόδια Υπηρεσίας Δόμησης.
(στ) Οι Ηλεκτρικές και Υδραυλικές εγκαταστάσεις να κατασκευασθούν σύμφωνα με τους
ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ και μόνο από ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ που έχουν την
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΔΕΙΑ.
(ζ) Η εγκατάσταση του ατμολέβητα και των εγκαταστάσεων ατμού να γίνεται σύμφωνα με την
ισχύουσα Νομοθεσία και μόνο από ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ.
(η) Να γίνει εφοδιασμός με ΑΔΕΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ σε περίπτωση που πρόκειται να εκτελεστεί
αυτή.
(θ) Το χρησιμοποιούμενο τσιμέντο να είναι εγχώριας προέλευσης ή με Πιστοποιητικά
ΕΛ.Ο.Τ.
(ι) Να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Φ.Ε.Κ.
315/Β/1997) και ιδιαίτερα όσον αφορά στην ύπαρξη Διπλωματούχου Μηχανικού, την
Θεώρηση Ημερολογίων - Μητρώων από το ΠΕΔΕ, την ύπαρξη Εργαστηρίου ή την ανάθεση
Εργαστηριακών Ελέγχων.
2. Μετά την αποπεράτωση της εγκατάστασης, όπως αυτή έχει εγκριθεί, ο φορέας οφείλει να
συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά για την γνωστοποίηση λειτουργίας του Κ.Α.Δ., όπως
προσδιορίστηκαν με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΠΑΜΘ/354407/3945/22-12-2021 έγγραφό μας (21ο
σχετικό), η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
https://notifybusiness.gov.gr. Επιπλέον, ο φορέας υποχρεούται να τηρεί στο χώρο της
εγκατάστασης φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τόσο για την εγκατάσταση, όσο και
για τη λειτουργία του Κ.Α.Δ.

ΑΔΑ: 6Υ6Ω7ΛΒ-51Κ
3. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβάλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα
διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο, για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.
4. Για την απαιτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-50 και 24-11-53
Β.Δ., καθώς και του 902/75 Π.Δ. υπεύθυνη δήλωση επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης
της εγκαταστάσεως πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα από
τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική διάταξη προσόντα (για κινητήρια ισχύ μεγαλύτερη
από 59,00 KW ή 80 ΗΡ), καθώς και Χημικός σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 274/97 «Περί
Χημικών Εγκαταστάσεων».
5. Η έγκριση αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Περιφερειάρχη
Α.Μ.Θ. Χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού
ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνομα του οποίου εκδόθηκε.
6. Σε περίπτωση μη περάτωσης της εγκατάστασης στην τεθείσα προθεσμία να ζητηθεί με
αίτηση, δύο (2) μήνες πριν την λήξη της έγκρισης, παράταση αυτής με αιτιολόγηση των λόγων
της μη περάτωσης.
7. Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση εφοδιασμού με
άλλες τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις/άδειες, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη
υποχρέωση.
8. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας μέσα
σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτηση της
στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α’) από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας, ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
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ΠΑΡ ΑΒΟΛ Α
Για τη χορήγηση της παραπάνω έγκρισης εκδόθηκαν τα εξής παράβολα:
1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με κωδικό συναλλαγής ΕΜ22061463844992/11-06-2022, ποσού 200 €
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΓΚΟΓΚΟΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
(Νόμιμος εκπρόσωπος της ανωτέρω εταιρίας)
Apostolosgko98@gmail.com
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πειραιώς 46 & Επονιτών, Τ.Κ. 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
g.gkolemi@statistics.gr
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Γ. Κακουλίδου 1, Τ.Κ. 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
koutsomixalis@pamth.gov.gr
4. Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
at.alexandroupolis@astynomia.gr
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
A, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Α.Φ. 19 (Κ.Α.Δ.)
B. Εξερχόμενο: Φ14.2/11

