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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο  Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ  Π . Ε .  Κ Α Β Α Λ Α Σ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.∆. 1150/1949, του άρθρου 4 του 

Α.Ν. 207/1967, του από 15.10.1922 Β.∆., του από 16.03.1950 Β.∆. όπως αυτό τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µε το από 24.11.1953 Β.∆., του Π.∆. 1180/1981, του Π.∆. 274/1997, του Ν. 3054/2002, 

της Κ.Υ.Α. 69269/1990,  των Νόµων 2218/1994, 2240/1994, 3982/2011, 4014/2011, του Ν.4442/2016, 

Ν.4512/2018, των Υ.Α. 1958/13.01.2012, Y.A. 37674 (Φ.Ε.Κ.2471τ.Β’/10.08.2016) 

Οικ.483/35/Φ.15/03.02.2012, την Κ.Υ.Α. Φ.15/4187/266/11.04.2012, την Υ.Α. Οικ.32790/392/Φ15 

(Φ.Ε.Κ. 1061 τ.Β’/28.03.2017) και την Υ.Α. οικ.5540/71/Φ15 (Φ.Ε.Κ. 60 τ.Β’/18.01.2018). 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα Aρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης”. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/1999 “Kώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας” (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Ά/ 

09.03.1999). 

4. Το Π.∆. 144/23.12.2010 για τον Οργανισµό της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης που 

δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 237/τ.Ά/27.12.2010. 
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5. Την µε αρ. πρωτ. ∆.∆. οικ.1323 (Φ.Ε.Κ. 952 τ.Β’/06.04.2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. 

Μακεδονίας - Θράκης µεταβίβασης άσκησης αρµοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων 

πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

6. Τη µε αρ. πρωτ. 1430/30.04.2018 αίτηση-ερωτηµατολόγιο (σε συνέχεια της µε αρ. πρωτ. 

1237/24.03.2017 αίτησης- ερωτηµατολόγιου), του ενδιαφεροµένου φορέα.  

7. Τα σχεδιαγράµµατα που θεωρήθηκαν µε την παρούσα απόφασή µας καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά 

στοιχεία που υποβλήθηκαν µε τις µε αρ. πρωτ. 1087/28.03.2018 & 2029/20.06.2018 αιτήσεις 

του ενδιαφεροµένου φορέα. 

8. Τα µε αρ. πρωτ. 851/20.04.2018 & 1038/29.05.2018 έγγραφα της ∆/νσης ∆όµησης 

Πολεοδοµικού Σχεδιασµού & Εφαρµογών του ∆ήµου Θάσου που αφορά τις χρήσεις γης. 

9. Την µε Α.Μ. 19/2017 εγκεκριµένη µελέτη πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Καβάλας. 

10. Την από 20.06.2014 υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της µονάδας, 

συµµόρφωσης µε τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις. 

11. Τη µε αρ. πρωτ. 2924/20.07.2017 απόφαση επιβολής πρόσθετων όρων του Τµήµατος 

Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καβάλας. 

12. Την από 20.06.2018 εισήγηση της υπηρεσίας µας για την αίτηση της ανωτέρω µονάδας. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

1. "ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΤΣΑΚΙΛΗ ΜΑΡΙΑ", ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΚΑΛΑ 

ΠΡΙΝΟΥ, ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

ΕΩΣ 21.06.2023" όπως αυτή εικονίζεται στα σχεδιαγράµµατα που θεωρήσαµε µε τα πιο κάτω ειδικότερα 

στοιχεία: 

α. Θέση 

Νοµός : Καβάλας 

∆ήµος : Θάσου 

Οδός : Αναδασµός Βάλτας Πρίνου 

Αριθµός : Αγροτεµάχιο 4584  

β. Κάτοχος : «ΤΣΑΚΙΛΗ ΜΑΡΙΑ» 

γ. Είδος Εγκατάστασης : ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΧΗΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΚΙΛΩΝ (5.300 Kg/ 

9.818,21 λίτρα), ΗΤΟΙ ∆ΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (250) ΦΙΑΛΕΣ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΕΚΑ ΚΙΛΩΝ (10 Kg) ΕΚΑΣΤΗ, ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΦΙΑΛΕΣ 

ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΕΚΑ ΚΙΛΩΝ (10 Kg) ΕΚΑΣΤΗ, ΕΚΑΤΟ (100) 

ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΕΚΑΤΡΙΩΝ ΚΙΛΩΝ (13 Kg) ΕΚΑΣΤΗ & 

ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΙΛΩΝ 

(25 Kg) ΕΚΑΣΤΗ 

δ. Βαθµός όχλησης : Χαµηλή 
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«Η Έγκριση Εγκατάστασης είναι η έγκριση κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Θ΄ του 

Ν.4442/2016 (Α΄ 230), που χορηγεί η αδειοδοτούσα αρχή σε οικονοµικό φορέα για την εγκατάσταση 

συγκεκριµένης δραστηριότητας και αφορά ολόκληρο τον βαθµό όχλησης στον οποίο εµπίπτει η 

δραστηριότητα (δηλ έως 10 κ.µ.). Η έγκριση χορηγείται για συγκεκριµένη τιµή του κριτηρίου όχλησης 

που χρησιµοποιείται για την κατάταξη της δραστηριότητας, σύµφωνα µε το αίτηµα του φορέα, µε 

δυνατότητα µεταβολών αυτής της τιµής εντός των ορίων του βαθµού όχλησης, χωρίς να απαιτείται νέα 

έγκριση. Έγκριση εγκατάστασης απαιτείται: α) στην ίδρυση συγκεκριµένης δραστηριότητας, β) στην 

επέκταση/εκσυγχρονισµό δραστηριότητας που συνίσταται σε αλλαγή ή προσθήκη 

δραστηριότητας, γ) στις λοιπές περιπτώσεις επέκτασης/εκσυγχρονισµού δραστηριότητας που 

οδηγούν σε µετάπτωση της δραστηριότητας σε διαφορετικό βαθµό όχλησης, δ) σε κάθε 

περίπτωση επέκτασης/εκσυγχρονισµού δραστηριότητας µετά τη λήξη χορηγηθείσας έγκρισης 

εγκατάστασης. ≫. 

2. Η άδεια αυτή χορηγείται µε την επιφύλαξη της τήρησης των κειµένων διατάξεων που αναφέρονται στο 

σκεπτικό της απόφασης αυτής και µε τους εξής όρους: 

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 κλπ.). 

β. Να λαµβάνονται όλα τα προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα πυροπροστασίας που αφορούν τη 

δραστηριότητα της βιοµηχανίας, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. Φ15/οικ.1589/104/27.01.2006 (Φ.Ε.Κ. 

90/τ.Β/30.01.2006) και τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις (µε ευθύνη του ιδιοκτήτη). 

γ. Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την µη πρόκληση 

ενοχλήσεων στους περιοίκους και να τηρούνται (µε ευθύνη του ιδιοκτήτη) τα προβλεπόµενα από τις 

διατάξεις του Ν.4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209 τ.Α’/21.09.2011) και της Κ.Υ.Α. Φ15/4187/266 (Φ.Ε.Κ. 1275 τ.Β’ 

/11.04.2012) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν και συγκεκριµένα οι κάτωθι  Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (για ΚΑ∆ 46.71) οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας άδειας: 

Γενικές ∆εσµεύσεις   

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 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.λ.π. 
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 πυρασφάλειας 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. 
Α7. Ο φορέας υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://wrm.ypeka.gr/ την Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων κάθε έτους για όλα τα είδη των αποβλήτων 
του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων, µέχρι το τέλος Μαρτίου του επόµενου έτους, µε βάση το 
Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικ.43492/4026 (ΦΕΚ 2992/Β) όπως εκάστοτε 
ισχύουν. 
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Α8. Απαγορεύεται το µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, χειµάρρου, ρέµατος ή υγροβιότοπου. 
 
Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων 
Β2. Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόµενων κατά τη διάρκεια της 
παραγωγικής διαδικασίας. 
Β4 Εκπαίδευση εργαζοµένων στην εφαρµογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 
 
Θόρυβος 
Γ1. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.∆. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 
Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 dB. 
 
Αέρια Απόβλητα 
∆1. 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. 
∆2. 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). 
∆5 Να τηρούνται τα όρια του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α’) για τις εκποµπές αερίων αποβλήτων 
 
Υγρά Απόβλητα (∆εν υπάρχουν υγρά απόβλητα) 
 
Στερεά Απόβλητα 
Ζ1 Τα αστικά απορρίµµατα που παράγονται να συλλέγονται καθηµερινά και να αποµακρύνονται σε τακτά 
διαστήµατα από τους κατάλληλους φορείς 
Ζ12 (∆εν υπάρχει εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων). 
 
Ειδικές ∆εσµεύσεις   

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. 
 
Πρόσθετες ∆εσµεύσεις (σύµφωνα µε αρ. πρωτ. 2924/20.07.2017 απόφαση επιβολής πρόσθετων 
όρων του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Καβάλας): 
 
1. Να εφαρµόζετε η νοµοθεσία περί θήρας και συλλογής ειδών. 
2. ∆εν επιτρέπεται η επέκταση των υφισταµένων εγκαταστάσεων της µονάδας. 
3. Ο ενδιαφερόµενος να διατηρεί τον περιβάλλοντα χώρο εντός και εκτός της µονάδας του καθαρό και 
απαλλαγµένο από ογκώδη στερεά απόβλητα. 
4. Να πραγµατοποιηθεί µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου περιµετρική και εσωτερική (σε κατάλληλες θέσεις του 
γηπέδου) δενδροφύτευση µε ενδηµικά δενδρώδη της περιοχής. 
5. Σε περίπτωση ανευρεθεί στο χώρο της δραστηριότητας ή στο γύρο χώρο τραυµατισµένο ή νεκρό 
ζώο/πτηνό από τα προστατευόµενα είδη, να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές. 
6. ∆εν θα τοποθετηθούν προβολείς για λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύκτας. 
7. Τα φορτηγά - αυτοκίνητα να κινούνται µε χαµηλή ταχύτητα εντός και εκτός του χώρου της 
δραστηριότητας για αποφυγή τυχών συγκρούσεων µε πουλιά. 
8. Να τηρούνται τα όρια που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, σχετικά µε τον παραγόµενο θόρυβο από 
τυχόν µηχανολογικές εγκαταστάσεις της δραστηριότητας. 
9. Τα κάθε είδους αέρια, υγρά και στερεά απόβλητα να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
και σε καµία περίπτωση να µη προκαλείται υποβάθµιση του περιβάλλοντος της περιοχής του έργου. 
10.Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασµένους χώρους, λαδιών, 
ελαστικών, πλαστικών και οποιωνδήποτε άλλων στερεών υλικών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν 
ρύπανση στο περιβάλλον. 
11. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιµα, κ.λπ. 
Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών ορυκτελαίων επί του εδάφους. 
12. Απαγορεύεται η χρήση µη ενδεδειγµένων χηµικών µεθόδων (εντοµοκτόνα, παρασιτοκτόνα) για την 
αποµάκρυνση των εντόµων. 
13. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων, πλην εκείνων που ενηµερώνουν τον επισκέπτη 
για την περιοχή ή προωθούν τις ήπιες φυσιολατρικές δραστηριότητες. 
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14. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου είναι υπεύθυνος για την τήρηση και εφαρµογή των 
περιβαλλοντικών όρων της παρούσας, έτσι ώστε η κατάληψη της προτεινόµενης έκτασης για την 
αναφερόµενη δραστηριότητα να µην έχει σαν αποτέλεσµα την µη αναστρέψιµη επίπτωση ή απώλεια ή ακόµα 
την υποβάθµιση σηµαντικού βιότοπου για τα είδη ορνιθοπανίδας της προστατευόµενης περιοχής. 
15. Οι όροι της παρούσας Απόφασης θα ενσωµατωθούν στις ΠΠ∆ τις οποίες θα προσδιορίσει η αδειοδοτούσα 
αρχή, στην Άδεια Λειτουργίας/Εγκατάστασης που θα εκδοθεί. 
16. Εάν κατά την λειτουργία του έργου, διαπιστωθεί ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον και 
ιδιαίτερα τα είδη της ορνιθοπανίδας του παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ Η.Π.37338/1807/Ε.103/2010(ΦΕΚ1495Β), 
µε όµοια απόφαση επιβάλλονται πρόσθετοι όροι ή τροποποιούνται οι υφιστάµενοι σύµφωνα µε το άρθρο 2 
(παρ. 8) του Ν.3010/2002. 
Η υπηρεσία δύναται µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση, να συµπεριλάβει επιπλέον δεσµεύσεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος.  
 

δ. Να τηρούνται οι αστυνοµικές, υγειονοµικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις. 

ε. Οι εργαζόµενοι που ασχολούνται µε τη συντήρηση και το χειρισµό των διαφόρων µηχανηµάτων, θα 

πρέπει να κατέχουν τις από το Νόµο προβλεπόµενες άδειες όπως ηλεκτρολόγοι, πρακτικοί µηχανικοί, 

χειριστές, θερµαστές, ηλεκτροσυγκολλητές, οξυγονοκολλητές κλπ. 

στ. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή η λειτουργία παραγωγικού µηχανολογικού εξοπλισµού σε βοηθητικούς ή 

κοινόχρηστους χώρους της βιοτεχνίας (αποθήκες, υπόγεια κ.α.). 

ζ. Όλα τα αεροφυλάκια και οι αεροσυµπιεστές που λειτουργούν στους χώρους, εσωτερικούς και 

εξωτερικούς, του γηπέδου της βιοτεχνίας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε τα κατάλληλα 

πιστοποιητικά ελέγχου, από αναγνωρισµένο από το κράτος φορέα, και τα οποία θα πρέπει να είναι 

πάντοτε σε ισχύ (µε ευθύνη του ιδιοκτήτη). 

η. Εάν απαιτείται, να βρίσκεται πάντοτε σε ισχύ η έγκριση κυκλοφορίας των προϊόντων της βιοτεχνίας (µε 

ευθύνη του ιδιοκτήτη). 

θ. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των δηλώσεων συµµόρφωσης CE των µηχανηµάτων της 

βιοτεχνίας (µε ευθύνη του ιδιοκτήτη). 

ι. Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα καθώς και τα ανυψωτικά µηχανήµατα (περονοφόρα ανυψωτικά (clark), 

φορτωτές, γερανογέφυρες κλπ.) που λειτουργούν στους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, του 

γηπέδου της βιοτεχνίας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε: 

i. τις κατάλληλες άδειες κυκλοφορίας 

ii. τα προβλεπόµενα πιστοποιητικά καταλληλότητας 

iii. τις προβλεπόµενες βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου 

 και τα οποία θα πρέπει να είναι πάντοτε σε ισχύ (µε ευθύνη του ιδιοκτήτη). 

κ. Ο φορέας της παρούσας άδειας να µεριµνά για την πιστή εφαρµογή των διατάξεων της 

Κ.Υ.Α. ∆3/14858 (Φ.Ε.Κ. 477/τ.Β/01.07.1993), σχετικά µε την αποθήκευση των φιαλών 

υγραερίου της µονάδας. 

λ. Εάν απαιτείται, να βρίσκεται πάντοτε σε ισχύ η έγκριση κυκλοφορίας των προϊόντων της µονάδας (µε 

ευθύνη του ιδιοκτήτη). 

µ. Ο φορέας της παρούσας άδειας να µεριµνά για την πιστή εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3054/2002 

(Φ.Ε.Κ. 230/τ.Α/02.10.2002). 

ν. Απαγορεύεται η µε οποιοδήποτε τρόπο µεταβολή των δεδοµένων έκδοσης της παρούσας άδειας 

(αριθµός φιαλών, χωρητικότητα φιαλών, συνολική αποθηκευµένη ποσότητα κ.α.), χωρίς προηγουµένως 

να θεωρηθεί η µελέτη εγκατάστασης των φιαλών σύµφωνα µε την ∆3/14858 (ΦΕΚ 

477‘Β/01.07.1993) από την υπηρεσίας µας  και να θεωρηθεί η µελέτη πυροπροστασίας από την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία (µε ευθύνη του ιδιοκτήτη). 
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ξ. Να τηρούνται οι όροι της Κ.Υ.Α. οικ.12436/706 (Φ.Ε.Κ.2039/τ.Β’ 13.09.2011) καθώς και των σχετικών 

µε αυτή οδηγιών που αφορούν µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση. 

ο. Ο φορέας της παρούσας άδειας πριν από τη λήξη ισχύος αυτής θα πρέπει για την έναρξη 

λειτουργίας της επιχείρησης να υποβάλλει γνωστοποίηση σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο 

Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 105 τ.Α’/14.06.2018) και την Υ.Α.οικ.64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278 

τ.Β’/15.06.2018). 

3. Η Υπηρεσία µας επιφυλάσσει το δικαίωµα να επιβάλλει 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 16.03.1950 και 24.11.1953 Β.∆. 

καθώς και του 902/75 Π.∆., υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως πρέπει να 

προσλαµβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόµενα, από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, 

προσόντα. 

5. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει το φορέα από την υποχρέωση να εφοδιασθεί µε άλλη 

άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 

6. Κατά της απόφασης αυτής µπορεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία µας προσφυγή, σε 15 

ηµέρες από τη δηµοσίευσή της στο διαδίκτυο (http://et.diavgeia.gov.gr/f/pamth), κατά τις 

διατάξεις του Ν.3852/2010, για να κριθεί από τον κ. Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας και Θράκης. 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

Π. Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
 
 
 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Ο ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 
 

 
 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΓΓΕΛΙ∆ΗΣ 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 

Για την έκδοση της απόφασης αυτής έχει πληρωθεί το εξής γραµµάτιο: 

Γραµµάτιο είσπραξης Τράπεζας Πειραιώς (απόδειξη πληρωµής) 111/20.03.2018 (Παράβολο) 200,00 €. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. Μαρία Τσακιλή (διά του µηχανικού) 

2. Τεχνικές Υπηρεσίες ∆ήµου Θάσου, 64004 Λιµένας, Θάσος (για πιθανές δικές της ενέργειες σχετικά µε την 

είσοδο-έξοδο) 

3. Αστυνοµικό Τµήµα Θάσου, 64004 Λιµένας, Θάσος 

ΑΔΑ: ΩΗΣ07ΛΒ-ΧΜΛ


		2018-06-25T13:22:06+0300
	Athens




