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ΠΡΟΣ: LOSITO FRANCESCO ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
mailto:d.vezeris@ioniki.net

Η με αριθμό πρωτ. 233825/2727/31.08.2021 αίτηση για έγκριση εγκατάστασης λόγω προσθήκης
δραστηριότητας και αλλαγή επωνυμίας, μονάδας επεξεργασίας αλιευμάτων με την επωνυμία «LOSITO
FRANCESCO ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», στο Άβατο Δήμου Τοπείρου, Ν. Ξάνθης.
Ο Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.", όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/07.12.2016) “Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις”.
Η Υ.Α με αριθμ. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/15.06.2018) Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β΄/03.02.2012)
«Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των
μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των
αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση».
Η εντολή διενέργειας ελέγχου με αρ. πρωτ. οικ. 243072/2849/08.09.2021.

Σύμφωνα με την Υ.Α. του 4 σχετικού, ο φορέας της ανωτέρω δραστηριότητας, υπέβαλλε στην
Υπηρεσία μας ερωτηματολόγιο με αρ. πρωτ. 498/20.02.2020, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τους
όρους και προϋποθέσεις για προσθήκη ΝΕΑΣ δραστηριότητας με ΚΑΔ 10.85.12 στη βιοτεχνία αλιευμάτων
που διατηρεί στο Άβατο Ξάνθης.
Αφού προσκόμισε στην Υπηρεσία μας τα απαιτούμενα και αναφερόμενα στην απάντηση του
ανωτέρω ερωτηματολογίου δικαιολογητικά, η Υπηρεσία μας διενήργησε έλεγχο που αφορούσε στις
συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της εν λόγω μονάδας. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι έχουν
ήδη αρχίσει τα έργα για την υλοποίηση του έργου Εισόδου – Εξόδου οχημάτων της μονάδας όπως εγκρίθηκε
με τη με αρ. πρωτ. 4211/02.08.2021 Απόφαση του Δήμου Τοπείρου (ΑΔΑ: 9ΒΗ1ΩΗΨ-ΠΚ1). Για την
περαιτέρω συνέχιση του έργου απαιτείται μετακίνηση 2 στύλων του ΔΕΔΔΗΕ Ξάνθης, αίτημα που
κατατέθηκε από την εταιρεία με αρ. πρωτ. 2977/05.08.2021.
Κατά τα λοιπά, βεβαιώνεται η καταλληλότητα του χώρου για την προσθήκη της δραστηριότητας,
καθώς επίσης ότι ελήφθησαν υπόψη οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και ως εκ τούτου η

Υπηρεσία μας εισηγείται την πρόθεσή της να προβεί στη χορήγηση της αιτούμενης άδειας, σύμφωνα με το
άρθρο 3 του ανωτέρω 5 σχετικού.
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