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Ε Κ Θ Ε Σ Η  Α Υ Τ Ο Ψ Ι Α Σ  
 
 

Οι υ̟ογεγραµµένοι υ̟άλληλοι Πα̟ασ̟ύρου Γεράσιµος και Γρύλλια Μαρία σύµφωνα µε την 

α̟ό 10.09.2015 σχετική εντολή ελέγχου και ύστερα α̟ό την θεώρηση της αριθ. ∆.Α 1839/Φ. 

14.167/28.08.15 «Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης Έναρξης Λειτουργίας Μετα̟οιητικής Μονάδος» ̟ου αφορά 

σε µηχανολογική ε̟έκταση της µονάδας «∆ιαλογής – Συσκευασίας – Τυ̟ο̟οίησης & Α̟οθήκευσης 

Εσ̟εριδοειδών & Ακτινιδίων» µε την ε̟ωνυµία «ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΛΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», ̟ου βρίσκεται στο 3ο 

χλµ. Ε.Ο. Άρτας – Ιωαννίνων µεταβήκαµε την 10/9/2015 στην µονάδα και αφού διενεργήσαµε 

αυτοψία δια̟ιστώθηκε η ορθότητα του σχετικού ερωτηµατολογίου.  

Ε̟ίσης σηµειώνονται τα ̟αρακάτω ̟ου χρήζουν ̟ροσοχής εκ µέρους των υ̟ευθύνων της 

µονάδας : 

 

• Κατά τον έλεγχο δια̟ιστώθηκε ότι ̟έρα α̟ό την είσοδο στο χώρο της µονάδας µέσω 

̟αρακείµενης αγροτικής οδού (σύµφωνα και µε τις σχετικές εγκρίσεις της ̟ρώην ∆ιεύθυνσης 

Ελέγχου Συντήρησης Έργων) υ̟άρχει είσοδος µε ̟ρόσω̟ο ̟ρος την εθνική οδό. Η είσοδος 

αυτή ήταν ανοιχτή χωρίς όµως να σηµειώνεται διέλευση οχηµάτων. Σηµειώνεται ότι η 

λειτουργία της µονάδος έχει ε̟οχικό χαρακτήρα και κατά την ηµεροµηνία ελέγχου 

ουσιαστικά υ̟ολειτουργούσε. Σε κάθε ̟ερί̟τωση µε µέριµνα του υ̟ευθύνου λειτουργίας 

της ε̟ιχείρησης η είσοδος αυτή θα ̟ρέ̟ει να ̟αραµένει µόνιµα κλειστή. Για την καλύτερη 

διευθέτηση του θέµατος και την α̟αλοιφή λάθος εντυ̟ώσεων σχετική διόρθωση θα ̟ρέ̟ει να 

γίνει και στην οικοδοµική άδεια της εγκατάστασης ό̟ου α̟εικονίζονται δύο είσοδοι.   

 

• Στην µονάδα υφίσταται αδειοδοτηµένη γεώτρηση. Παρουσιάστηκε Βεβαίωση Καταχώρισης 

Αιτήµατος για την ανανέωση της σχετικής Άδειας Χρήσης Ύδατος. Η όλη διαδικασία θα 



̟ρέ̟ει να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατό µε σχετική ενηµέρωση της Υ̟ηρεσίας και του 

τηρούµενου φακέλου.   
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