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Ε Κ Θ Ε Σ Η  Α Υ Τ Ο Ψ Ι Α Σ -  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

 

Οι υ̟ογεγραµµένοι υ̟άλληλοι Γούλα ∆ιογένεια και Μιχάλης Νικόλαος, ύστερα α̟ό : 

(α) Την κατάθεση εκ µέρους του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

ΑΡΤΑΣ» της υ̟’ αριθµ. ∆.Α.1752/12-08-2015 αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 

αορίστου διάρκειας ύστερα α̟ό µηχανολογική και κτιριακή ε̟έκταση-εκσυγχρονισµό για το 

ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ & ΜΟΝΑ∆Α ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ̟ου βρίσκεται στο 8ο 

χλµ. της ∆ηµοτικής Οδού Άρτας-Γαβριάς, στην Τ.Κ. Γαβριάς, ∆.Ε. Αµβρακικού του ∆ήµου 

ΑΡΤΑΙΩΝ του Νοµού ΑΡΤΑΣ, 

(β) Την ̟ροσκόµιση των α̟αιτούµενων δικαιολογητικών, ό̟ως αυτά ̟ροσδιορίστηκαν µε το 

αρ.̟ρωτ.:οικ.∆.Α.3382/12-12-2014 έγγραφο της Υ̟ηρεσίας µας (µε εξαίρεση την ανανέωση της 

άδειας χρήσης νερού για τη γεώτρηση), και 

(γ) Την αρ.̟ρωτ.:οικ.∆.Α.1813/26-08-2015 εντολή διενέργειας ελέγχου, σε εφαρµογή του 

άρθρου 9 ̟αρ.2 της Υ.Α. Αριθµ.οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012), 

µεταβήκαµε στις 26-08-2015 στην εν λόγω θέση της Μονάδας και αφού διενεργήσαµε αυτοψία 

δια̟ίστωσα ότι: 

� Η ε̟έκταση έγινε σύµφωνα µε την αρ.̟ρωτ.:∆.Α.125/Φ14.31/30-01-2015 άδεια 
εγκατάστασης (Α∆Α : 6ΠΙ97Λ9-ΚΤ2) ̟ου εκδόθηκε α̟ό την Υ̟ηρεσία µας. 

�  Η έναρξη λειτουργίας της µονάδας µετά την ε̟έκταση γίνεται σύµφωνα µε τους όρους 
της αρ.̟ρωτ.: ∆.Α.125/Φ14.31/30-01-2015 άδειας εγκατάστασης (Α∆Α : 6ΠΙ97Λ9-ΚΤ2). 

� Έχουν ̟ροσκοµιστεί τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά, ό̟ως αυτά ̟ροσδιορίστηκαν µε το 
αρ.̟ρωτ.:οικ.∆.Α.3382/12-12-2014 έγγραφο της Υ̟ηρεσίας µας, µε εξαίρεση την 
ανανέωση της άδειας χρήσης νερού για τη γεώτρηση, για την έκδοση της ο̟οίας όµως 
έχει κατατεθεί σχετική αίτηση και έχει α̟οσταλεί ̟λήρης φάκελος στη ∆ιεύθυνση Υδάτων 
Η̟είρου µε το αρ.̟ρωτ.:ΤΠΥ 99991/5906̟.ε./13-01-2015 έγγραφο του Τµήµατος 



 

Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Άρτας. 

� Πληρούνται οι όροι των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011) και Ν.3325/05 (ΦΕΚ 
68/Α/11-03-2005) ό̟ως αυτοί ισχύουν, και της ισχύουσας βιοµηχανικής νοµοθεσίας. 

 

Συµ̟έρασµα: 

Ύστερα α̟ό τα ̟αρα̟άνω  εισηγούµαι να χορηγηθεί η αιτούµενη άδεια λειτουργίας αορίστου 

διάρκειας ύστερα α̟ό µηχανολογική και κτιριακή ε̟έκταση-εκσυγχρονισµό στην εν λόγω 

Μονάδα, µε την ̟ροϋ̟όθεση τήρησης των όρων των σχετικών βιοµηχανικών διατάξεων. 

Σηµείωση : Να ̟ροσκοµιστεί στην Υ̟ηρεσία µας η Α̟όφαση ανανέωσης της άδειας χρήσης 

νερού, µόλις εκδοθεί α̟ό την ∆ιεύθυνση Υδάτων Η̟είρου.  

 

   
Θ ε ω ρ ή θ η κ ε  Ο   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ̟αρευρισκόµενος 

Υ̟άλληλος 
Άρτα,…………2015..   

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
   

   

 (σφραγίδα – 
υ̟ογραφή) 

(σφραγίδα – υ̟ογραφή) 

   
(σφραγίδα – υ̟ογραφή-

στρογγυλή) 
Συντάχθηκε σύµφωνα 
µε το άρθρο 3 ̟αρ.2 

της 
Αριθµ.οικ.14684/914/

Φ.15/2012 ΚΥΑ 

 

 
 


