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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (ΔΑΠΕΞ)
Τμ. Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων

Π.Α.Μ.Θ. 20.09.2021
Α. Π.: 242277/2835
Απάντηση στο: 242277/2835

Αναρτάται στις Ανακοινώσεις
Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης
Συν. σελ. : 1

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Π.Ε. Ξάνθης, 671 33 Ξάνθη
Προς: 1/2) ΑΡΘΡΑΞ Μ.ΙΚΕ
Πληροφ.: 1. Π. Κοκκαλίδου, 2541350172,
Χαϊρεδίν Ογλού Ουζάι του Εγκίν
kokkalidou@xanthi.gr
engin@gevsis.com
2. Κ. Κυριακίδης, 2541350174,
2/2) Ζουρίδης Σταύρος
kiriakidis@xanthi.gr
stavros@zouridis.com
3. Σ. Μαυρίδης, Τμηματάρχης, 2541350170,
smavridis@xanthi.gr,
Κοιν.: Πίνακας Διανομής
4. Γραμματεία, 2541350171,
anaptixis.xanthi@pamth.gov.gr
Αρχείο: Φ14.1147
Θέμα: Έκθεση αυτοψίας στην εγκατάσταση της ΑΡΘΡΑΞ Μ.ΙΚΕ και ζήτηση υποβολής απόψεων.
Στις 16.09.2021 η Κοκκαλίδου Παναγιώτα και ο Κυριακίδης Κωνσταντίνος, υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας, με την α.π. οικ.251906/2975/16.09.2021 εντολή διενέργειας ελέγχου, επιθεώρησαν την εγκατάσταση της επιχείρησης σας, σε συνέχεια του α.π. 242277/2835/13.09.2021 εγγράφου μας με θέμα «Ζητούνται στοιχεία για Κ.Α.Δ. στο 2ο χλμ Κιμμερίων-Πηγαδίων, κτίριο με οικοδ. άδεια 28/2016».
Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία σας (www.gevsis.com) χρησιμοποιεί το κτίριο ως
Κ.Α.Δ. τροφίμων, χωρίς ωστόσο (α) να έχει υποβάλει γνωστοποίηση λειτουργίας, (β) κατόπιν προηγούμενης λήψης της απαιτούμενης έγκρισης εγκατάστασης1.
Η παράλειψη λήψης έγκρισης εγκατάστασης από την Υπηρεσία μας και υποβολής γνωστοποίησης
πρώτης λειτουργίας Κ.Α.Δ. συνιστούν παραβάσεις που επισύρουν κυρώσεις στην εταιρεία σας 2.
Σας πληροφορούμε ότι έχετε δικαίωμα να μας καταθέσετε τις απόψεις σας επί των παραβατικών παραλείψεων σας εντός είκοσι (20) ημερών από την λήψη του παρόντος, πριν εκδώσουμε
απόφαση επιβολής κυρώσεων3. Επίσης παρακαλούμε να μας υποβάλετε ηλεκτρονικά στα e-mails που
εμφανίζονται στις πληροφορίες τα δύο στοιχεία που ζητήσαμε στο α.π. 242277/2835/13.09.2021 έγγραφό
μας (1-εκτύπωση από TAXISNet στοιχείων μητρώου επιχείρησης, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων
εσωτερικού και 2-εκτύπωση δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας).
Η έκθεση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων της υπηρεσίας : www.pamth.gov.gr /
Ενημέρωση / Διαφάνεια / Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις / ΠΕ Ξάνθης / Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης
ΠΕ Ξάνθης.
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αναστασία Κασάπη
1 (α) κατά το άρθ. 5 και (β) κατά το άρθ. 2, παρ. 1 «Έγκριση εγκατάστασης απαιτείται και στην περίπτωση Κ.Α.Δ. που ανήκει στη κατηγορία Β και εγκαθίσταται σε περιοχή χωρίς καθορισμένη χρήση γης.» της κ.υ.α. Φ.61/5542/72/2018 ΦΕΚ Β62.
2 Πρόστιμο κατά το άρθ. 8 της κ.υ.α. Φ.61/5542/72/2018 ΦΕΚ Β62 για την παράλειψη υποβολής γνωστοποίησης λειτουργίας
και πρόστιμο κατά το άρθ. 2 της υ.α. 484/36/Φ.15/2012 ΦΕΚ Β230 για την έλλειψη έγκρισης εγκατάστασης. Η κύρωση της
προσωρινής διακοπής κατά την παρ. 3 του άρθ. 3 της υ.α. 484/36/Φ.15/2012 ΦΕΚ Β230 δεν προκύπτει, με δεδομένο ότι για
την είσοδο-έξοδο οχημάτων στην εγκατάσταση ο επιβλέπων μηχανικός μας κατέθεσε την απαιτούμενη από τα άρθ. 50Α και
50Β του ν. 4442/2016, που προστέθηκαν με το άρθ. 159 του ν. 4512/2018 Υπεύθυνη Δήλωση που έκδωσε μέσω την ΕΨΠΔΔ
(gov.gr) με κωδ. επαλήθευσης esucgbHhW10PKcz2157DkA, ενώ και πυροσβεστικά δεν συντρέχει κίνδυνος, εφόσον έχει
εφαρμοστεί-τηρηθεί η μελέτη με Α.Μ. 3364/01.04.2019, ωστόσο θα πρέπει να επανεξεταστεί η επάρκεια και πιστοποίηση
κατά την Πυροσβεστική Διάταξη 6/2018 που κυρώθηκε με την υ.α. 6410 Φ.700.6/2018 ΦΕΚ Β1576.
3 Κατά την παρ. 6 του άρθ. 8 της κ.υ.α. Φ.61/5542/72/2018 ΦΕΚ Β62.
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