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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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:"Έκθεση επιθεώρησης-αυτοψίας"
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: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
: 671 33 ΞΑΝΘΗ
: 148
: Παναγιώτα Κοκκαλίδου
: 25413-50172
: 25413-50176
: kokkalidou@xanthi.gr

Θέμα

2.

ΠΡΟΣ: ΥΙΟΙ Α. ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ ΟΕ

Η με αριθμό 1211180 (ver. 1) Γνωστοποίησης Λειτουργίας βιοτεχνίας επεξεργασίας ξύλου της ¨ΥΙΟΙ Α.
ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ ΟΕ¨, στο 2ο χλμ. Ξάνθης - Καβάλας, Δ. Ξάνθης, Νομού 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. 275076/3250/07.10.2021.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, κλιμάκιο της υπηρεσίας μας διενήργησε έλεγχο στις 07.10.2021
στη μονάδα σας, όπου και διαπιστώθηκε ότι η μονάδα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία και στο χώρο της
εγκατάστασης ο φορέας τηρεί φάκελο με τα απαιτούμενα για τη λειτουργία της δικαιολογητικά, δυνάμει
της ΥΑ του 4 σχετικού, πλην των πιστοποιητικών των τριών (3) κλαρκ της εταιρείας και της ετήσιας
έκθεσης αποβλήτων τα οποία και μας κοινοποιήθηκαν με ημερομηνίες 13.10.2021 και 08.10.2021
αντίστοιχα.
Να σημειωθεί ότι στο φάκελο της μονάδας, αναφορικά με την επίβλεψη καλής λειτουργίας και
συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της, έχει αναλάβει με την από 04.04.2016
Υπεύθυνη Δήλωση ο κ. Χαρτσιούδης Φώτιος, στον οποίο και κοινοποιείται η παρούσα έκθεση
αυτοψίας, προκειμένου να γνωρίζει ότι συνεχίζουν να υφίστανται οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει
και με την Γνωστοποίηση του 1 σχετικού.
Συνοπτικά τα στοιχεία της μονάδας:
Κάτοχος
Είδος Εγκατάστασης
Α.Φ.Μ.
Βαθμός όχλησης

: ΥΙΟΙ Α. ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ Ο.Ε.
: ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ
: 082397241
: ΧΑΜΗΛΗ ΟΧΛΗΣΗ

Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Κατηγοριοποίηση από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς
Θέση
Νομός
Δήμος
Ξάνθης
Ξάνθης
Αριθμός φακέλου Υπηρεσίας

: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (Υπάγεται σε ΠΠΔ)
: Α2 (Εκδίδεται ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

Οδός-Περιοχή
2ο χλμ. Ξάνθης – Καβάλας
: Φ14.601

Συντεταγμένες Google Maps
41.119670, 24.879945

Τέλος, ο φορέας της εγκατάστασης οφείλει να γνωρίζει και να τηρεί το σύνολο της κείμενης
νομοθεσίας που διέπει την δραστηριότητα που ασκεί και να μπορεί αυτό να το αποδείξει σε κάθε
αρμόδια αρχή η οποία προβαίνει στα ελεγκτικά της καθήκοντα. Επίσης, σε κάθε επέκταση ή
εκσυγχρονισμό της δραστηριότητας, είτε μετά από αλλαγή φορέα– επωνυμίας (εντός 10 ημερών), ο
ενδιαφερόμενος υποβάλει εκ νέου ηλεκτρονικά τη μεταβολή της γνωστοποίησης ώστε να ενημερωθεί η
Αδειοδοτούσα Αρχή του Ν. 3982/2011 δηλαδή η Υπηρεσία μας και να διενεργήσει εκ των υστέρων τους
κατά νόμο ελέγχους.
ΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
α/α

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΔΟΥ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Π.Ε.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Αρχείο Δ/νσης (Σχέδιο)
Αρχείο Τμήματος Φ14.601
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Κ. Βεζέρης Δημήτριος (d.vezeris@ioniki.net)
2. Κ. Χαρτσιούδης Φώτιος (charfotis@gmail.com)

