
                                                                                                     Αριθ. φακ.:  39 / 1825    

 

 

ΘΕΜΑ:   Χορήγηση   άδειας   λειτουργίας   εργοστασίου   ύστερα   από   διαχωρισµό . 

 

Κ.Α. ΣΤΑΚΟ∆ ΄03:   Α/Α 270  Περιοχή: ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Α.Φ.Μ:  094 449 675 ∆.Ο.Υ:  ΦΑΕ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

Κατηγορία όχλησης: ΜΕΣΗ  

  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Η    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   Π .Ε .  

ΑΝΑΤ .   ΑΤΤΙΚΗΣ  

Έχοντας   υπόψη :  

 

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, 2218/1994, 2240/1994 , καθώς και του Ν.∆ 

1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.∆. και από 16-3-1950 Β.∆., όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το από 24-11-53 Β.∆., του Π.∆. 1180/1981, της ΚΥΑ 69269/1990 

και της ΚΥΑ  Η.Π  11014/703/Φ 104 /20-03-2003, της ΚΥΑ 13727/724/24-07-2003 (ΦΕΚ αριθµ. φύλλου 

1087/05-08-2003, τεύχος δεύτερο). 

2.  Τον Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68/Α/05) «Ίδρυση και λειτουργία Βιοµηχανικών – Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο  

πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», τις Υπουργικές Αποφάσεις Φ15/ οικ.8101/624 

(ΦΕΚ552/Β/05), Φ15/οικ.8102/625 (ΦΕΚ589/Β/05), την ΚΥΑ Φ15/οικ.7814/614 (ΦΕΚ542/Β/05) και 

την αριθµ. Φ15/οικ.7815/615 Υ.Α. (ΦΕΚ542/Β /05), όπως συµπληρώθηκε µε τις Υπ. Αποφάσεις 

16318/727/Φ15  (ΦΕΚ1444/Β/08) & οικ. 27626/1402/Φ15 (ΦΕΚ2613/Β/08). 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης’ (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010). 

4. Το  Π.∆. 145/2010  ‘‘Οργανισµός  της  Περιφέρειας  Αττικής’’  (ΦΕΚ 238/τ.Α’/23-12-2010). 

5.  Τις διατάξεις του Ν. 1599/86  Σχέσεις Κράτους Πολίτη όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του 

Ν.2690/99 ‘‘Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας’’.  

6. Την µε αριθµ. οικ. 61 / 2011, (ΦΕΚ 18/Β/14-1-2011)  απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 

«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες». 

7.  Τις διατάξεις  του  Ν.3861/2010  ‘‘Ενίσχυση  της  διαφάνειας  µε  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόµων  

και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  

«Πρόγραµµα  ∆ιαύγεια»  και  άλλες  διατάξεις’’.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝ.  ∆/ΝΣΗ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΉΣ 
ΤΜΗΜΑ   Α΄   ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ   Α∆ΕΙΩΝ 

 

 

Παλλήνη       25   /  06  / 2012    

                   

Αριθ. Πρωτ. :  67 

Σχετ.:  2364  & 3083 /11 

Ταχ. ∆.νση                 :            17ο χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΥ 

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

Ταχ. Κώδικα                     :  153 51  ΠΑΛΛΗΝΗ 

Πληροφορίες                 : ΙΩΑΝ. ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ 

Τηλέφωνο                 : 213 200 5286 

Αριθµ. συσκ. Τηλ/τυπίας  : 210 666 9867 

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση   :  

ΠΡΟΣ: 

 

 

« ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ  Α.Ε.» 

1
ο
 χλµ. Ολυµπιακής Οδού   

Μαρκοπούλου—Σκοπευτηρίου 

Θέση‘’Ντάγκλα-Μπότα’’ 

190 03   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

 

 (µε θεωρ. σχεδ/τα) 
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8. Τον   Ν.3982 / 2011  « Απλοποίηση  της  αδειοδότησης  τεχνικών  επαγγελµατικών   και  µεταποιητικών   

δραστηριοτήτων   και   επιχειρηµατικών   πάρκων   και    άλλες   διατάξεις », (ΦΕΚ 143 / Α΄/ 17-06-

2011). 

9. Τον   Ν. 4014 / 2011  « Περιβαλλοντική  Αδειοδότηση  Έργων  και  ∆ραστηριοτήτων » , 

( ΦΕΚ 209 /Α΄/ 21-09-2011 ). 

10.  Την  αριθ. 1958/13-01-2012  απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιµατικής  

Αλλαγής ,  «Κατάταξη  δηµοσίων  και  ιδιωτικών  έργων  και  δραστηριοτήτων  σε  κατηγορίες  και  

υποκατηγορίες  σύµφωνα  µε  το  Άρθρο  1  παράγραφος  4  του  Ν. 4014/2011, (ΦΕΚ 209/Α΄/2011) . 

11. Την  αριθ. 5976/06 /24-04-2007 απόφαση  της  ∆/νσης  Ανάπτυξης Ν.Α.Α.Α. µε  την  οποία  χορηγήθηκε  

άδεια  µηχ/κης  και  κτιριακής  εγκατάστασης  διάρκειας  δύο  (2)  ετών  στο  εργοστάσιο  συσκευασίας  

γεωργικών  εφοδίων  &  εργαστήριο  γεωργικών  εφαρµογών  της  Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.      

που   βρίσκεται  στο  1ο χλµ. Ολυµπιακής  Οδού  Μαρκοπούλου – Σκοπευτηρίου  την  θέση  ‘‘Ντάγλα – 

Μπότα’’  Μαρκοπούλου   Μεσογαίας   Αττικής. 
12. Την  αριθ. 6183 / 09 / 26-01-2010 απόφαση  της  ∆/νσης  Ανάπτυξης  Ν.Α.Α.Α.  µε   την   οποία  

χορηγήθηκε   παράταση   διάρκειας  δύο  (2)  ετών  στην  παραπάνω   άδεια  µηχανολογικής  και  

κτιριακής  εγκατάστασης. 

13. Την  αριθ. πρωτ. Φ 4073 / 2556 / περ.9 / 08-07-2011   απόφαση   έγκρισης  περιβαλλοντικών  όρων  του  

Γεν.  Γραµµατέα   Αποκεντρωµένης   ∆ιοίκησης   Αττικής . 

14. Την  µε  αριθ. πρωτ. 67 / 11-01-2012  αίτηση   της   « ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ  Α.Ε.»  καθώς  και  τα  λοιπά  

δικαιολογητικά  που   συνυποβλήθηκαν  για   χορήγηση  άδειας   λειτουργίας  ύστερα  από  εγκατάσταση  

και   διαχωρισµό  του   εργοστασίου  της   που   βρίσκεται  στο  1ο χλµ. Ολυµπιακής  Οδού  

Μαρκοπούλου - Σκοπευτηρίου   --   Θέση  ‘‘Ντάγκλα - Μπότα’’--  στο  Μαρκόπουλο  Μεσογαίας  

Αττικής . 

15. Την  από   03-04-2012   έκθεση   αυτοψίας - εισήγηση  υπαλλήλου  της  Υπηρεσίας  µας , 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:  

 

            Χορηγούµε  άδεια  λειτουργίας  διάρκειας  οκτώ  ( 8 )  ετών ,   ύστερα   από  διαχωρισµό ,  του 

εργοστασίου   µε   τα   κάτωθι   στοιχεία :  

 

∆ραστηριότητα : Α) Εργαστηριακές  αναλύσεις  υπολειµµάτων  φυτοφαρµάκων  σε  νωπά  και 

                                       επεξεργασµένα  τρόφιµα ,    & 

                                  Β) Μικροβιολογικές  αναλύσεις  τροφίµων ,  νερών ,   ποτών ,  αποβλήτων  και   

                                             επιφανειών .  

� Θέση :   ΒΙ.ΠΑ.  Μαρκοπούλου 

� Επωνυµία Φορέα :  « ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ   Α.Ε. » 

� ∆ήµος :  Μαρκοπούλου  Μεσογαίας  Αττικής . 

� Οδός :  1ο χιλ. Ολυµπιακής  Οδού  Μαρκοπούλου – Σκοπευτηρίου,  Θέση  ‘‘Ντάγκλα - Μπότα’’ . 

 
� Ταχ. ∆/νση:  190 03  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ. 

 

  

Ισχύς εγκατ/σης:  
Κινητήρια  ισχύς  σε  KW          

Θερµική  ισχύς    

σε  KW   Αξία  σε  €υρώ 

Λειτουργούσα  

παραγωγής :                     127,70  KW 

          -Ο-   85.700   €υρώ 

Εξυπηρέτησης  κτιρίου :  

   84,80  KW 

          -Ο-   33.000   €υρώ 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ : 

212,50  KW 

          -O- 118.700   €υρώ 

  

 

 

ΑΔΑ: Β4Λ57Λ7-ΙΓΜ



 

Η άδεια αυτή  χορηγείται µε την επιφύλαξη της τήρησης των κειµένων διατάξεων και µε τους  εξής 

όρους: 

 

1. Να τηρούνται τα προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζοµένων (όπως, 

τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγµάτων στα µέρη των µηχανηµάτων που κινούνται επικίνδυνα, 

εξασφάλιση επαρκούς φωτισµού και αερισµού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρµακείο κλπ.). 

 

2. Να  τηρούνται  τα  µέτρα  πυροπροστασίας  σύµφωνα  µε  την  ΚΥΑ  Φ15 / οικ1589/104/06  (ΦΕΚ 90/Β΄/ 

2006)  «περί λήψης  µέτρων  πυρασφάλειας »   και   να   ανανεώτεται   πριν   τη  λήξη   του  το   αριθ. 

2658 Φ 701.4 / 385 / 22-07-2009  πιστοποιητικό  πυρασφάλειας   της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας   

Μαρκοπούλου   Μεσογαίας . 

 

3.  Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος  σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Π.∆/τος 1180/1981 και του Ν.1650/1986 , όπως ισχύουν ,  των Υπουργικών αποφάσεων  που  έχουν  εκδοθεί 

σε  εκτέλεση  αυτών  και   να  τηρούνται  οι  περιβαλλοντικοί  όροι   που   εγκρίθηκαν µε  την  υπ’αριθ. πρωτ. 

Φ. 4073 / 2556 / περ. 9/ 08-07-2011 απόφαση  του Γεν .  Γραµ/τέα    Αποκεντρωµένης   ∆ιοίκησης   Αττικής  

και   οι   οποίοι   αποτελουν  αναπόσπστο  µέρος  της   παρούσας   άδειας   λειτουργίας. 

 

4.  Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις να πληρούν τους κανονισµούς  των Ε.Η.Ε. 

 

5.  Για την απαιτουµένη από τις διατάξεις των από 16-3-1950 και 24-11-1953 Β.∆/των και του Π.∆/τος 

907/1975  υπεύθυνη  δήλωση  επίβλεψης της λειτουργίας και  συντήρησης της ανωτέρω  εγκαταστάσεως 

πρέπει  να  χρησιµοποιείται  πρόσωπο  που  έχει τα  προβλεπόµενα  από τις κείµενες  διατάξεις  πρoσόντα. 

 

6.  Η παρούσα άδεια λειτουργίας επανεξετάζεται µετά από διενέργεια ελέγχου ως προς τους 

περιβαλλοντικούς  και  λοιπούς  όρους  που  διαλαµβάνονται  σ’αυτή ,  στις  εξής  περιπτώσεις: 

 

α.   Κατά την κρίση της Υπηρεσίας µας και εφ’όσον τούτο έχει κριθεί αναγκαίο. 

 

β.   Ύστερα  από  την  υποβολή  έγγραφης  επώνυµης  καταγγελίας  εκ  µέρους  της τοπικής αυτοδιοίκησης , 

των  περιοίκων  ή  άλλων  κοινωνικών  φορέων. 

 

γ.   Κατά  την ανανέωση  της  και  εφόσον  έχουν  επέλθει  µεταβολές  στο µηχανολογικό  εξοπλισµό. 

 

7. Ο  φορέας  στον οποίον  εκδίδεται  η  παρούσα  είναι  υπόχρεος  και   υπεύθυνος  για  την  τήρηση  των 

διατάξεων του  Ν. 3325/2005  καθώς  επίσης  των  όρων  και  περιορισµών  της  απόφασης  αυτής.                

Σε  περίπτωση  αλλαγής  φορέα  τόσο  ο  παλαιός  όσο  και  ο νέος  φορέας  υποχρεούνται  σε  προθεσµία  

δυο  (2)  µηνών  να  ειδοποιήσουν  την  Υπηρεσία  µας  ( άρθρο 23 του Ν. 3982/2011 ) ,  υποβάλλοντας  τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 13  της ΥΑ οικ.483/35/Φ.15/17-01-2012. 

 

8. Σε  περίπτωση  παράβασης  των  διατάξεων του  Ν. 3982/2011  και  των  κανονιστικών  πράξεων  που 

εκδίδονται   κατ’ εξουσιοδότηση του,  καθώς  και  µη  τήρησης  των  όρων  ή  περιορισµών  που  τίθενται  µε 

την  παρούσα  απόφαση,  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  του  άρθρου 29 του  ανωτέρω  Νόµου.  

 

      Η επιχείρηση δεν µπορεί να λειτουργήσει στο όνοµα φυσικού ή νοµικού προσώπου εκτός αυτού που 

αναφέρεται στην άδεια αυτή και η αλλαγή του Φορέα αυτής γίνεται µόνο κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας 

µας .  

       Η  παρούσα  άδεια  δεν  απαλλάσσει  το  φορέα  της  επιχείρησης  από  την  υποχρέωση  να  εφοδιαστεί 

µε   άλλη  άδεια  εφόσον  από  κείµενες  διατάξεις  προκύπτει  αντίστοιχη  υποχρέωση. 
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  Κατά  της  απόφασης  αυτής  µπορεί  να  ασκηθεί  προσφυγή  για  παράβαση  νόµου  από  οποιονδήποτε  

έχει  έννοµο  συµφέρον,  εντός  αποκλειστικής  προθεσµίας  δεκαπέντε  ( 15 )  ηµερών  από  την  κοινοποίησή  

της  ή  διαφορετικά  αφότου  ο  ενδιαφερόµενος  έλαβε  γνώση,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις της  παραγράφου  

1
α 

 του  άρθρου  227  και  238  του  Ν.3852 / 2010.    Η προσφυγή  ασκείται  ενώπιον  του  Γεν. Γραµµατέα  

της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Αττικής  δια   µέσου  της  Υπηρεσίας  µας,  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  30  

παράγραφος  1 του  Ν. 3982 / 2011. 

 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ: 

Με  την έκδοση της ανωτέρω  άδειας  κατεβλήθησαν  τα  εξής  παράβολα : 

Α)   ΕΤΕ  αριθ.  λογ/σµού    075/545036-51 :  αξίας    168,04   €υρώ   α/α   παραστ. 45/25-04-2012 . 

Β)      ,,        ,,            ,,          075/545037-35 :  αξίας      84,02   €υρώ     ,,         ,,       44/25-04-2012 . 

Γ) Αµοιβή  µηχανικού   :       148,62  €υρώ   ΕΤΕ   α/α   παραστ. 42/19-04-2012 . 

∆) Εφορία         ,,                     14,86     ,,      ∆ΟΥ   Ζ΄  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  α/α   παραστ. 6240/19-04-2012 . 

Ε) ΤΣΜΕ∆Ε     ,,                        2,90    ,,       ΕΤΕ   α/α   παραστ.  43/19-04-2012 . 

Ζ)    ΕΜΠ         ,,                        1,45    ,,          ,,       ,,         ,,          ,,   ,,   ,,      ,,   .    

Η) ΤΣΜΕ∆Ε  Ιδιοκτήτη             2,90    ,,          ,,       ,,         ,,         45/19-04-2012 . 

Θ)    ΕΜΠ             ,,                    1,45    ,,         ,,       ,,         ,,          ,,    ,,   ,,      ,,   . 

  

 

                                                                                                      Η  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   Π.Ε. 

                                                                                                              ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ 

           

                                                                                                               ΧΡΥΣΑΝΘΗ    ΚΙΣΚΗΡΑ  

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:        

 

1) Υπ. Οικονοµικών 

Υπηρεσία Στατιστικής 

Πειραιώς 46 και Επονιτών 

185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ   -  Τ.Θ. 80847 

 

2)  ΚΕΠΕΚ 

     Τήνου  12 

     153 51  ΠΑΛΛΗΝΗ 

 

3)   Αστυνοµικό Τµήµα  Μαρκοπούλου 

        190 03   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

 

4)   ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

 

      Κ.Α.  39 / 1825 
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