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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. ΚΑΒΑΛΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Νόµο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. 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. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3325/2005 "Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών –βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο 

πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει σήµερα και των αποφάσεων και 
εγκυκλίων που εκδόθηκαν κατ' επιταγή του, του από 16-3-1950 Β.∆/τος "περί διαιρέσεως, κατατάξεως 
κλπ. µηχανολογικών εγκαταστάσεων", όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το από 24-11-53 Β.∆., 
των Ν. 6422/34, 3200/55 και 1360/83, του Ν.∆. 1150/49, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/67, του από 15-
10-22 Β.∆., του Π.∆.1180/81, της Κ.Υ.Α. 69269/90 και των Ν. 2218/94 και 2240/94 και της υπ' αρ. ∆3/ 
14858/8-6-93 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 477/Β'/1-7-93). 

4. Tις διατάξεις του Ν.3982/2011 “Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµάτων και 
µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ143/Α/17-6-
2011), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4072/12 (ΦΕΚ 86 A) 

5. Τις διατάξεις της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12 (ΦΕΚ 158 Β) και τον Ο.Ε.Λ.Υ., της Υ.Α. 37674/10-08-
2016 (ΦΕΚ 2471 Β). 

6. Την ΚΥΑ 12997/145/Φ.15/14 (ΦΕΚ 3284 Β/08-12-2014) : Απλούστευση της αδειοδότησης για την 
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής 
πυροπροστασίας . 
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/1999 “Kώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας” (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Ά/ 
09.03.1999). 

8. Την  αριθµ. οικ. ∆.∆. οικ. 1323/30-03-2016 (ΦΕΚ 952/Β/06-04-2016) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη µεταβίβαση άσκησης αρµοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και 
άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.   

9. Το µε Α.Π. 1678/28-04-2017 ερωτηµατολόγιο του κ. Ξεκαρφωτάκη Μιχαήλ νόµιµου εκπροσώπου του 
Α.Σ. Σπαραγγοπαραγωγών Χρυσοχωρίου µε την επωνυµία «ΝΕΣΠΑΡ», για την χορήγηση άδειας 
εγκατάστασης κτιριακής και µηχανολογικής επέκτασης και διαρρύθµισης της µονάδας «διαλογής- 
συσκευασίας & συντήρησης νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων». 

10. Το µε αρ. πρωτ. Φ14.959/05/1678/02-05-2017 έγγραφο προσδιορισµού των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών. 

11. Τη µε αρ. πρωτ. 1789/08.05.2017 αίτηση µε τον φάκελο του ενδιαφεροµένου φορέα µε όλα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτιριακής και µηχανολογικής 
επέκτασης και διαρρύθµισης της ανωτέρω µονάδας.  

12. Τα σχεδιαγράµµατα που θεωρήθηκαν µε την παρούσα απόφασή µας καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά 
στοιχεία που υποβλήθηκαν µε την παραπάνω αίτηση του ενδιαφεροµένου φορέα. 

13. Τη µε αρ. πρωτ. 554/08-05-2012 Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων. 
14. Τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις του έργου και την από 08.05.2017 υπεύθυνη ∆ήλωση του κ. 

Ξεκαρφωτάκη Μιχαήλ νόµιµου εκπροσώπου της µονάδας περί συµµόρφωσης µε τις Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις που προβλέπονται από την οικονοµική δραστηριότητα µε ΣΤΑΚΟ∆ 2008-
52.10 (Κ.Υ.Α. Φ15/4187/266/11.04.2012, ΦΕΚ 1275 Β/12). 

15. Τη µε αρ. πρωτ. Φ14.959/29/08/2315/23-10-2009 άδεια λειτουργίας της µονάδας «∆ΙΑΛΟΓΗΣ – 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» του Α.Σ. 
Σπαραγγοπαραγωγών Χρυσοχωρίου  µε την επωνυµία «ΝΕΣΠΑΡ». 

16. Τη µε αρ. πρωτ. Φ14.959/05/1412/13-06-2012 άδεια εγκατάστασης εκσυγχρονισµού-κτιριακής και 
µηχανολογικής επέκτασης της µονάδας «∆ΙΑΛΟΓΗΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» του Α.Σ. Σπαραγγοπαραγωγών Χρυσοχωρίου  µε την επωνυµία «ΝΕΣΠΑΡ». 

17. Τη µε αρ. πρωτ. Φ14.959/05/3523/11-08-2015 Υπεύθυνη ∆ήλωση έναρξης λειτουργίας 
(παράρτηµα IV) µεταποιητικής µονάδας χαµηλής όχλησης. 

18. Την από 22.05.2017 εισήγηση της υπηρεσίας µας για την αίτηση της ανωτέρω µονάδας. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  
 

1) ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ Α∆ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ «∆ΙΑΛΟΓΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΤΟΥ Α.Σ. ΣΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΕΣΠΑΡ», ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 22.05.2020”. 
Η µονάδα εικονίζεται στα σχεδιαγράµµατα που θεωρήσαµε µε τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία: 
 
1. 
α. Θέση 
Νοµός : Καβάλας 
∆ήµος : Νέστου 
Οδός : Αγρόκτηµα Χρυσοχωρίου 
Αριθµός : 429 & 428Β (αγροτεµάχια) 

β. Κάτοχος : «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ «ΝΕΣΠΑΡ» 
γ. Είδος Εγκατάστασης : ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΑΛΟΓΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
δ. Βαθµός όχλησης : Χαµηλή όχληση 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΜ8Ζ7ΛΒ-ΒΞΕ



 
Α.Σ. ΣΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ-«ΝΕΣΠΑΡ» 
4ο Χλµ.  Επ. Ο. Χρυσούπολης-Κεραµωτής 

3 

ε. 

Ισχύς µηχανηµάτων 
παραγωγής 

 
Κινητήρια 

(KW) 

Θερµική 

(KW) 

 Νόµιµα λειτουργούσα 460,52  425,40 

 Αφαιρούµενη     7,19 - 

 Ζητούµενη 299,42  488,70 

 Συνολική 752,75  914,10 

 

Ισχύς µηχανηµάτων 
προστασίας περιβάλλοντος 

 
Κινητήρια 

(KW) 

Θερµική 

(KW) 

       ∆εν υπάρχουν Νόµιµα λειτουργούσα - - 

 Συνολική                  - - 
 

Ισχύς βοηθητικών 
µηχανηµάτων 

 
Κινητήρια 

(KW) 

Θερµική 

(KW) 

 Νόµιµα λειτουργούσα 19,85 - 

 Εκσυγχρονισµού - - 

 Αφαιρεθείσα - - 

 Αυθαίρετη - - 

 Κλιµατισµού - - 

 Ζητούµενη - - 

 Συνολική 19,85 - 
 

Αξία Μηχανολογικού 

Εξοπλισµού 
 

 Νόµιµα λειτουργούσα 1.494.900,00 € 

 Εκσυγχρονισµού - € 

 Αφαιρεθείσα - € 

 Αυθαίρετη - € 

 Κλιµατισµού - € 

 Ζητούµενη    523.700,00 € 

 Συνολική       2.018.600,00 € 
στ. Ατµολέβητες 
Κατηγορία : ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
Π.Υ.∆. : - 
Π.Π. : - 
ζ. ∆εξαµενές      : ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
  
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.). 

ΑΔΑ: ΩΜ8Ζ7ΛΒ-ΒΞΕ
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β.     Να τηρούνται τα µέτρα πυρoπροστασίας που προβλέπονται από την ΚΥΑ Φ15/1589/104/30-01-2006.  

γ. Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για τη µη πρόκληση 
ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται 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 Β /11.04.2012) και 
συγκεκριµένα τις προβλεπόµενες Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις της οικονοµικής 
δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆ 2008) 52 θεωρηµένο αντίγραφο των οποίων αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Υπεύθυνης ∆ήλωσης. 

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

η. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των δηλώσεων συµµόρφωσης CE των µηχανηµάτων της 
βιοτεχνίας (µε ευθύνη της εταιρείας). 

θ.    Η θεώρηση των σχεδιαγραµµάτων αφορά µόνο σε θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή της βιοµηχανικής 
νοµοθεσίας και γίνεται µε την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδοµικών διατάξεων. 

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 της εταιρείας). 

ια. Να τηρείται σχολαστικά το βιβλίο συντήρησης και επίβλεψης καλής λειτουργίας των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων της βιοµηχανίας, από τον έχοντα την ευθύνη της επίβλεψης 
µηχανολόγο µηχανικό. 

3.  Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Σπαραγγοπαραγωγών Χρυσοχωρίου µε την επωνυµία «ΝΕΣΠΑΡ»,  

λειτουργεί από το 1994 σε αγρόκτηµα της Τ.Κ. Χρυσοχωρίου ∆ήµου Νέστου, στο 4ο χλµ Χρυσούπολης –

Κεραµωτής. Για την επέκταση των εγκαταστάσεων εντός του οικοπέδου εµβαδού 16.657,00 τ.µ. 

τροποποιούνται τα σχέδια και ο Α.Σ. αιτείται νέα άδεια εγκατάστασης κτιριακής και µηχανολογικής επέκτασης 

και διαρρύθµισης κατά παρέκκλιση από τους όρους δόµησης, ως προς την απόσταση από τα όρια του 

γηπέδου ΕΖ (βλεπε: διάγραµµα δόµησης) από τα 10 µέτρα στα 5.00 µέτρα και ως προς το ποσοστό κάλυψης, 

το οποίο µε την νέα προσθήκη θα φθάσει στα 47,18%. 

Η παρέκκλιση αυτή είναι απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους: 

Ι .    Η παραγωγή των προϊόντων τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί αρκετά. 

ΙΙ .  Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν επαρκούν για την ψύξη και συντήρηση της παραγωγής των συνεταίρων. 

ΙΙΙ.  Τα νέα ψυγεία θα πρέπει να τοποθετηθούν στη βορινή πλευρά του γηπέδου ώστε να είναι κοντά στην    

εξέδρα φόρτωσης που κατασκευάστηκε µε την αριθµ. 18/2009 οικ. άδεια. 

IV. Στο κέντρο των παλαιών ψυκτικών θαλάµων υπάρχει η ράµπα φόρτωσης των συσκευασµένων προϊόντων 

οπότε τα φορτηγά ψυγεία  δεν θα µπορούν να κάνουν µανούβρα για να προσεγγίσουν αυτήν την εξέδρα. 

Επιπλέον δίπλα στην αποθήκη που υπάρχει στην νοτιοδυτική πλευρά του γηπέδου υπάρχει 

γεφυροπλάστιγγα η οποία περιορίζει πάρα πολύ την κίνηση των  φορτηγών ψυγείων. 
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V.  Τα νέα ψυγεία θα τοποθετηθούν σε συνέχεια αυτών που έχουν ανοικοδοµηθεί µε την αριθµ. 188/2014 

άδεια δόµησης, επειδή δεν υπάρχει άλλος χώρος. 

VI. Λόγοι βέλτιστης λειτουργικότητας και προσαρµογή στη αύξηση των απαιτήσεων τις αγοράς επιβάλουν 

την ανάγκη κατασκευής και δεύτερου νέου σύγχρονου χώρου συσκευασίας.    

 Μετά τα παραπάνω η ως άνω κατά παρέκκλιση δόµηση είναι απαραίτητη, προκειµένου να καλυφθούν 

πλήρως οι λειτουργικές ανάγκες της µονάδας διαλογής των σπαραγγοπαραγωγών Χρυσοχωρίου ∆ήµου 

Νέστου. 

Εκτενής ανάλυση της αιτιολόγησης των αιτούµενων παρεκκλίσεων γίνεται στην θεωρηµένη από 

την υπηρεσία µας τεχνική έκθεση παρέκκλισης. 

4. Ο φορέας της παρούσας άδειας πριν από τη λήξη ισχύος αυτής θα πρέπει για την έναρξη 
λειτουργίας της επέκτασης της µονάδας να υποβάλει: 

 

      α) Υπεύθυνη ∆ήλωση του φορέα, µε την οποία δηλώνεται η έναρξη λειτουργίας σύµφωνα µε 

τους όρους της άδειας εγκατάστασης κατά το εδάφιο α. της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της 

ΥΑ 483/35/Φ.15/2012 (Παράρτηµα IV της ΥΑ 483/35/Φ.15/2012, ΦΕΚ 158 Β/2012). Η 

Υπεύθυνη ∆ήλωση υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική µορφή.   

 β) υπεύθυνη ∆ήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτοµερώς πόσους και ποιας 

ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιµοποιήσει κατά νόµο.  

 γ) υπεύθυνη ∆ήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας µηχανικών ότι τα 

προβλεπόµενα έργα εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τις εγκριθείσες µελέτες.  

       δ) Παράβολο, ύψους 150,00 € (δυνάµει της ΚΥΑ οικ.14684/914/Φ.15 - ΦΕΚ 3533 Β/2012). 

 ε) υπεύθυνη ∆ήλωση ανάθεσης – ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της 

εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρµόδιο κατά το νόµο τεχνικό αντίστοιχα. 

      στ) Μελέτη (ενεργητικής) πυρoπροστασίας-τεχνικής περιγραφής από αρµόδιο κατά νόµο 

τεχνικό επιστήµονα που θα είναι άµεσα διαθέσιµη στην Πυροσβεστική Αρχή για διευκόλυνση 

τυχόν δειγµατοληπτικού ελέγχου στην έδρα της επιχείρησης.  

ζ)  Υπεύθυνη ∆ήλωση από τον αρµόδιο εκπρόσωπο της εταιρίας ότι τηρούνται οι προβλέψεις 

της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ90Β/2006).  

 η) Αντίγραφο Αδείας ∆όµησης. 

 θ) Βεβαίωση καταλληλότητας από τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 ι) CE εγκατεστηµένων µηχανηµάτων. 

 ια) Πιστοποιητικά καταλληλότητας ανυψωτικών µηχανηµάτων. 

5.    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. 

 
6.   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. 

 
7.    Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει το φορέα από την υποχρέωση να εφοδιασθεί µε άλλη άδεια, αν από άλλες 

διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 
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Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή, για λόγους νοµιµότητας, εντός αποκλειστική προθεσµίας 
δεκαπέντε ηµερών από της δηµοσιεύσεώς της στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 227 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-10), από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, δια µέσου της Υπηρεσίας µας, 
ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας και Θράκης. 
 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 
 
 

 
 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΓΓΕΛΙ∆ΗΣ  
ΠΕ Χηµικών Μηχανικών µε Α’-β 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΪΤΟΤΣΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 

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

Γραµµάτιο είσπραξης Τράπεζας Πειραιώς 49/08.05.2017 (Παράβολο)  500,00 €. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. “Α.Σ. ΣΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ «ΝΕΣΠΑΡ»” (µε συνηµµένα θεωρηµένα σχέδια, Τεχνικό 

Υπόµνηµα & ΠΠ∆) - (δια του Μηχανολόγου Μηχανικού κ. Γεωργούση Νικολάου).   

2. ∆/νση Πολεοδοµίας Καβάλας (µε συνηµµένα θεωρηµένα σχεδιαγράµµατα,  Τεχνική Έκθεση & ΠΠ∆). 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

Αρχείο Τµήµατος 
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