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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, 
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους της παρούσας 
απόφασης  
 
Άρτα,   13 Ιουνίου  2013 
 
Αρ. Πρωτ. : ∆.Α. 1248 
Αρ. Φακ.   : Φ14.647 

Ταχ. ∆/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
Fax 
e-mail 

: Αµβρακίας 23 
: 47100 
: Παπασπύρου Γεράσιµος  
: 2681363110 
: 2681075505 
: g.papaspyrou@php.gov.gr 

 
Παρατήρηση: Το εφεδρικό Η/Ζ δεν 
περιλαµβάνεται στην παρούσα άδεια  

   
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. πρωτ ∆Α 2095/13.11.2012 Άδειας Μηχανολογικής και Κτιριακής 

Επέκτασης MONA∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ της εταιρείας 
«ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», διάρκειας τριών (3) ετών (λήξη 13.11.2015), 
στη θέση «Αλµούτσες» ή «Ξηροπόταµος» στο ∆.∆. ΜΕΓΑΡΧΗΣ του ∆ήµου ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΣΚΟΥΦΑ του Νοµού ΑΡΤΑΣ. 

 

Κ.Α. ΣΤΑΚΟ∆΄08 : 28.22.16.01                           Α.Φ.Μ. : 082877076                      ∆.Ο.Υ.: ΑΡΤΑΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ: «Αλµούτσες» ή «Ξηροπόταµος» στο ∆.∆. ΜΕΓΑΡΧΗΣ του ∆ήµου ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΣΚΟΥΦΑ 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
Ο   ΑΝΤ ΙΠΕΡ ΙΦΕΡΕ ΙΑΡΧΗΣ  

ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ ΙΑΚΗΣ   ΕΝΟΤΗΤΑΣ   ΑΡΤΑΣ  
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 15-10-22 Β.∆., του από 16-3-1950 Β.∆. όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε το από 24-11-53 και 02-08-58 Β.∆. και τα Π.∆.902/75 και 274/97, του Π.∆. 44/1987, 
του Π.∆. 1180/1981, της ΥΑ Αριθµ.1958/2012, του Παραρτήµατος ΙΙ της ΚΥΑ Η.Π.15393/2332, της 
ΚΥΑ Αριθ.οικ.3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012), Αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-
2012), των Νόµων Ν.4014/2012, Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄/17-6-2011), Ν.3325/05(ΦΕΚ 68/Α/11-3-
05) και της αριθ. 10071/455/Φ.15.1/17-05-2006 ερµηνευτικής εγκυκλίου αυτού, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, των ΚΥΑ µε αρ.πρωτ.:Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-
2012), Κ.Υ.Α. Αριθ.Φ15/οικ.7814/614 (ΦΕΚ 542/Β/22-4-2005), των ΥΑ Αριθµ. Οικ.483/35/Φ.15 
(ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012), ΥΑ Αριθµ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012), του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης», και του Π.∆.140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισµός της 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

2. Την µε αρ.πρωτ.: ∆.Α.1248/06-06-13 αίτηση της εταιρείας «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», µε την οποία ζητά την τροποποίηση της αριθ. πρωτ ∆Α 2095/13.11.2012 Άδειας Μηχανολογικής 
και Κτιριακής Επέκτασης ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ της επιχείρησης που 
βρίσκεται στη θέση «Αλµούτσες» ή «Ξηροπόταµος» στο ∆.∆. ΜΕΓΑΡΧΗΣ του ∆ήµου ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΣΚΟΥΦΑ του Νοµού ΑΡΤΑΣ. 

3. Τα σχεδιαγράµµατα (τοπογραφικό διάγραµµα-διάγραµµα δόµησης, κατόψεις-τοµές), που θεωρήθηκαν 
µε την παρούσα Απόφασή µας, το µε αρ. πρωτ. ∆.Α 1185/30.05.2013 συµπληρωµένο Ερωτηµατολόγιo, 
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και τα δικαιολογητικά / στοιχεία, όπως καθορίστηκαν µε το αρ.πρωτ.: ∆.Α.1185/05.06.2013 έγγραφο 
της Υπηρεσίας µας, και υποβλήθηκαν µε την αρ.πρωτ. ∆.Α.1248/06-06-13 αίτηση της ενδιαφερόµενης 
εταιρείας και σε συνέχεια αυτής.  

4. Το αρ.πρωτ.:38/29-01-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Αρταίων, στο οποίο 
αναφέρεται ότι στην εν λόγω περιοχή δεν έχουν ορισθεί χρήσεις γης και ότι αυτή βρίσκεται στη Ζώνη 
Γ΄- Περιβαλλοντικού Ελέγχου σύµφωνα µε την ΚΥΑ11989/2008, ΦΕΚ 123 ∆/21-3-2008 
«Χαρακτηρισµός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αµβρακικού κόλπου ως 
Εθνικού Πάρκου και καθορισµός χρήσεων, όρων και περιορισµών». 

5. Την αριθµ. πρωτ 1668/19.09.2012 βεβαίωση αποστάσεων Υπηρεσίας ∆όµησης ∆ήµου Αρταίων. 

6. Την από 25.05.2013 υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης – ανάληψης της εκπόνησης της µηχανολογικής 
µελέτης και της επίβλεψης εκτέλεσης των έργων της µηχανολογικής εγκατάστασης. 

7. Την αριθ. πρωτ.: ∆Α 2095/13.11.2012 Άδεια Μηχανολογικής και Κτιριακής Επέκτασης για την εν λόγω 
µονάδα που εκδόθηκε από την Υπηρεσία µας. 

 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  µ  ε  
 

1. Τροποποιούµε την αριθ. πρωτ ∆Α 2095/13.11.2012 Άδεια Μηχανολογικής και Κτιριακής 
Επέκτασης MONA∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε διάρκεια τριών (3) ετών (λήξη 13.11.2015), 
της εταιρείας «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ως προς την όχληση από µέση σε χαµηλή και 
ως προς τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία - σύµφωνα µε τα σχεδιαγράµµατα (τοπογραφικό διάγραµµα-
διάγραµµα δόµησης, κατόψεις-τοµές) που θεωρήθηκαν µε την παρούσα Απόφασή µας: 

α )  Θ έ σ η: «Αλµούτσες» ή «Ξηροπόταµος» στο ∆.∆. ΜΕΓΑΡΧΗΣ του ∆ήµου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 

β ) Κ ά τ ο χ ο ς  : «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

γ )   Είδος  Εγκατάστασης : MONA∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
 

δ ) Ι σ χ ύ ς  µηχανηµάτων  Κινητήρια Θερµική Αξία  Μηχ/κού  Εξοπλ. 
 Νόµιµα λειτουργούσα ισχύς 

παραγωγικών µηχανηµάτων  
(µε την αρ.πρωτ.:∆.Α.479/26-05-11 
άδεια λειτουργίας) 

:  
28,44 KW 

 
- 

 
422.752,00 ΕΥΡΩ 

 Νόµιµα λειτουργούσα ισχύς µηχ/των 
προστ. περιβ. (µε την 
αρ.πρωτ.:∆.Α.479/26-05-11 άδεια 
λειτουργίας) 

  
- 

 
- 

 
- 

 Αιτούµενης Επέκτασης µε την αριθ. 
πρωτ ∆Α 2095/13.11.2012 άδεια  
(παραγωγικών µηχανηµάτων) που δεν 
πραγµατοποιήθηκε  

 (282,47 KW) 
 

(20 KW) 

 Αιτούµενης Επέκτασης µε την αριθ. 
πρωτ ∆Α 2095/13.11.2012 άδεια 
 (µηχ/των προστ. περιβαλ.) που δεν 
πραγµατοποιήθηκε   

: (4,00 KW) - 
(2.200.000,00 ΕΥΡΩ) 

 

 Αιτούµενης τροποποίησης επέκτασης 
(παραγωγικών µηχανηµάτων)  

  155,22 KW - 1.796.268,00 ΕΥΡΩ 

 Αιτούµενης τροποποίησης επέκτασης  
(µηχ/των προστ. περιβαλ.)   : 

 - -  

 Συνολική    : : 183,66 KW -  2.219.020,00 ΕΥΡΩ 

ε)  Μη παραγωγικός εξοπλισµός εξυπηρέτησης κτιρίου : 71,85 KW (Λειτουργούσα) και 11 KW (αιτούµενης 
τροποποίησης)  

στ) Α ε ρ ο σ υ µ π ι ε σ τ ή ς : Ένας (1) µε ένα (1) αεροφυλάκιο 500lt (Λειτουργούσα) και ένας (1) µε ένα 
(1) αεροφυλάκιο 500lt (αιτούµενης τροποποίησης) 

ζ)   Α ν υ ψ ω τ ι κ ά : Μία (1) γερανογέφυρα ανυψωτικής ικανότητας 3.200kg (λειτουργούσα) και δύο (2) 
γερανογέφυρες ηλεκτρικής ισχύος 5,5 KW (αιτούµενης τροποποίησης). 
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η)   Κ α τ η γ ο ρ ί α  ό χ λ ή σ η ς :Χαµηλή  

 
2.  Η θεώρηση των σχεδιαγραµµάτων της παρούσας απόφασης αφορά µόνο σε θέµατα σχετικά µε 
την εφαρµογή της βιοµηχανικής νοµοθεσίας και γίνεται µε την προϋπόθεση τήρησης των πολεοδοµικών 
διατάξεων. 
 
3.  Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ.πρωτ.:∆.Α.479/Φ14.647/26.05.2011 άδεια λειτουργίας αορίστου 
διάρκειας και η αριθ. πρωτ ∆Α 2095/13.11.2012 Άδεια Μηχανολογικής και Κτιριακής Επέκτασης για 
την εν λόγω µονάδα. 
 
4.  Αντίγραφο της άδειας αυτής καθώς και κάθε άλλης σχετικής µε τη µονάδα άδειας, θα πρέπει να 
βρίσκεται στο χώρο της µονάδας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρµόδιο σύµφωνα µε την ισχύουσα 
Νοµοθεσία 
 
5.  Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, 
ενώπιον του Γενικού Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας, 
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την 
κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής ενώ η άσκηση της παραπάνω ειδικής διοικητικής 
προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθηµάτων ενώπιον των αρµόδιων 
δικαστηρίων σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α).  
 
Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκε παράβολο:  

 
Αριθµός ΑΤΕ Νο 71640/11.06.2013 ΕΥΡΩ 500,00 

     

     

     

     

     

 
Ο    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

ΑΡΤΑΣ 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΨΑΘΑΣ 

  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ (για ενέργειες όπου απαιτούνται) : 
(1) Υπουργείο Οικονοµικών 

Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος 
∆ιεύθυνση Στατιστικών ∆ευτερογενούς Τοµέα 
Τµήµα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας 
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Θ. 80847 

(2) Υπηρεσία ∆όµησης ∆ήµου Ν. Σκουφά, Κοµπότι   47040 ΑΡΤΑ 
                (µε θεωρηµένα 6 σχέδια) 

(3) Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας Ν. ΑΡΤΑΣ,                             47100 ΑΡΤΑ 
(4) Περιφέρεια Ηπείρου 

Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών 
∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 
Τµήµα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Πλατεία Πύρρου 1, ∆ιοικητήριο                                          45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

(5) «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» 
         (µε θεωρηµένα 6 σχέδια)                                    

(6) Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας, Φλέµινγκ 6 47100 ΑΡΤΑ 
(7) Αστυνοµικό Τµήµα Περιφέρειας Άρτας,                                     47100 ΑΡΤΑ 
(8) ∆Ε∆∆ΗΕ. ΑΡΤΑΣ,                                                                       47100  ΑΡΤΑ 
(9) ∆.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ,                                                                            47100  ΑΡΤΑ 
(10) Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, Ζάρρα & Αρισταγόρα, 

       (µε θεωρηµένα 4 σχέδια /κατόψεις-τοµές)                            47100 ΑΡΤΑ 
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