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

Α∆Α : 6ΤΩΞ7Λ9-ΤΩ8 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους της 
παρούσας απόφασης  
 
Άρτα, 13 Μαρτίου 2018 
 
Αρ. Πρωτ.: ∆.Α. 271 
Αρ. Φακ.  : Φ14.495 

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

 
: Αµβρακίας 23 
: 47100 
: Μ. Γρύλλια  
: 2681363114 
: 2681075505 
: m.grillia@peartas.gov.gr 

 
 Παρατήρηση 

Το ιδιωτικής χρήσεως πρατήριο 
διάθεσης υγρών καυσίµων δεν 
περιλαµβάνεται στην παρούσα 
άδεια 

   
ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση ως προς τον φορέα δραστηριότητας (αλλαγή φορέα), της αρ. πρωτ.: 

∆.Α.1135π.ε./Φ14.495/13-01-2010 άδειας λειτουργίας αορίστου διαρκείας (όπως 
τροποποιήθηκε ως προς τον φορέα µε την αριθµ. ∆Α 278/19-2-2015, Α∆Α : ΩΗΡ87Λ9-
4ΦΠ) της Μονάδας ∆ιάλυσης Οχηµάτων – Κατεργασίας Μεταλλικών Απορριµµάτων-
Παλιοσιδερικών–Πλαστικών – Ελαστικών - Χαρτικών κ.α. Ανακυκλώσιµων Υλικών, 
στη θέση «ΧΟΝΤΖΑ» (8ο χιλ. Άρτας-Γαβριάς) της Τ.Κ. Κωστακιών του ∆ήµου 
ΑΡΤΑΙΩΝ του Νοµού ΑΡΤΑΣ από «EPIRUS RECYCLING Ι.Κ.Ε.» σε «Γ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

 
 
Κ.Α. ΣΤΑΚΟ∆΄08: 38.32.25, 38.31.12.01, 38.31.12.03, 38.32.22.02 

Α.Φ.Μ. : 800627855   ∆.Ο.Υ.: ΑΡΤΑΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ :  «Χόντζα», 8ο χιλ. Άρτας-Γαβριάς, Τ.Κ. Κωστακιών, ∆ήµος ΑΡΤΑΙΩΝ, Νοµός ΑΡΤΑΣ 
 
 

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), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.3325/05(ΦΕΚ 68/Α/11-3-05), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
των ΚΥΑ µε αρ.πρωτ.:Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012), Κ.Υ.Α. Αριθµ. 
οικ.14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012) και αριθµ. Οικ.12684/92/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3181 Β΄), 
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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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2. Την αρ. πρωτ. : ∆.Α. 271/27-2-2018 αίτηση της εταιρείας «Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
µε την οποία ζητά την αλλαγή φορέα δραστηριότητας της αρ.πρωτ.:∆.Α.1135π.ε./Φ14.495/13-01-
2010 (όπως τροποποιήθηκε ως προς τον φορέα µε την αριθµ. ∆Α 278/19-2-2015, Α∆Α : ΩΗΡ87Λ9-
4ΦΠ) άδειας λειτουργίας αορίστου διαρκείας Μονάδας ∆ιάλυσης Οχηµάτων – Κατεργασίας 
Μεταλλικών Απορριµµάτων-Παλιοσιδερικών–Πλαστικών – Ελαστικών - Χαρτικών κ.α. 
Ανακυκλώσιµων Υλικών, στη θέση «ΧΟΝΤΖΑ» (8ο χιλ. Άρτας-Γαβριάς) της Τ.Κ. Κωστακιών του 
∆ήµου ΑΡΤΑΙΩΝ του Νοµού ΑΡΤΑΣ από «EPIRUS RECYCLING Ι.Κ.Ε.» σε «Γ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

3. Το µε αρ.πρωτ.:∆.Α.184/07-02-2018 συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο της εταιρείας «Γ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», και τα δικαιολογητικά στοιχεία, όπως αυτά καθορίστηκαν µε 
το αρ.πρωτ.:∆.Α. 184/09-02-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας µας, και υποβλήθηκαν µε την αρ.πρωτ. 
∆.Α. 271/27-2-2018 αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας ή/και σε συνέχεια αυτής. 

4. Την από 27/02/18 υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας «EPIRUS 
RECYCLING Ι.Κ.Ε., στην οποία δηλώνεται ότι η κυριότητα της εκµετάλλευσης και το σύνολο του 
µηχανολογικού εξοπλισµού µεταβιβάστηκαν µε συµφωνητικό µίσθωσης στην εταιρεία «Γ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

5. Την από 27/02/18 υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας «Γ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», στην οποία δηλώνεται ότι η κυριότητα της εκµετάλλευσης και 
το σύνολο του µηχανολογικού εξοπλισµού µεταβιβάστηκαν από τη εταιρεία «EPIRUS RECYCLING 
Ι.Κ.Ε» µε συµφωνητικό µίσθωσης, και ότι αναλαµβάνει την ευθύνη καλής λειτουργίας της 
εγκατάστασης µέχρι τη λήξη της ανωτέρω µίσθωσης.  

6. Την αρ.πρωτ.:∆.Α.1135π.ε./Φ14.495/13-01-2010 άδεια λειτουργίας αορίστου διάρκειας για την εν 
λόγω µονάδα, όπως τροποποιήθηκε ως προς τον φορέα µε την αριθµ. ∆Α 278/19-2-2015, (Α∆Α : 
ΩΗΡ87Λ9-4ΦΠ) Απόφαση της Υπηρεσία µας.  

7. Την από 27-2-2018 υπεύθυνη δήλωση του αρµοδίου µηχανικού ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι 
των εγκρίσεων (πυροπροστασία και περιβαλλοντικοί όροι)  που έχουν λήξει.  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

 
1. Τροποποιούµε ως προς τον φορέα δραστηριότητας (αλλαγή φορέα) την αρ. 
πρωτ.:∆.Α.1135π.ε./Φ14.495/13-01-2010 άδεια λειτουργίας αορίστου διαρκείας Μονάδας ∆ιάλυσης 
Οχηµάτων – Κατεργασίας Μεταλλικών Απορριµµάτων-Παλιοσιδερικών–Πλαστικών – Ελαστικών - 
Χαρτικών κ.α. Ανακυκλώσιµων Υλικών, στη θέση «ΧΟΝΤΖΑ» (8ο χιλ. Άρτας-Γαβριάς) της Τ.Κ. 
Κωστακιών του ∆ήµου ΑΡΤΑΙΩΝ του Νοµού ΑΡΤΑΣ από «EPIRUS RECYCLING Ι.Κ.Ε.» σε «Γ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,  µε τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία :  

α) ∆υναµικότητα εγκατάστασης : 5.000 ΟΤΚΖ (Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής) ετησίως 

β) Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή  Κα τ ά τ α ξ η  : Α2 
γ) Κ α τ η γ ο ρ ί α  ό χ λ η σ η ς: Μέση 

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει ως έχει η αρ.πρωτ.:∆.Α.1135π.ε./Φ14.495/13-01-2010 άδεια 
λειτουργίας αορίστου διάρκειας για την εν λόγω µονάδα. 

3. Πιστοποιητικά ή εγκρίσεις, που έχουν εκδοθεί στο όνοµα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να 
ισχύουν µέχρι τη λήξη τους, η ανανέωσή τους όµως πρέπει να γίνει στο όνοµα του νέου φορέα. 

4. Πιστοποιητικά ή εγκρίσεις που έχουν λήξει (πυροπροστασία και περιβαλλοντικοί όροι)   θα πρέπει 
να προσκοµιστούν στη Υπηρεσία µας εντός τριµήνου (3µήνου) βάση του άρθρου 14 της αριθµ. 
Αριθµ. οικ. 483/35/Φ.15  (ΦΕΚ 158 Β΄/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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5. Η παρούσα άδεια, καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά ή εγκρίσεις, θα πρέπει να βρίσκονται στο 
χώρο της εν λόγω µονάδας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδιο σύµφωνα µε την ισχύουσα 
Νοµοθεσία. 

6. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, 
ενώπιον της Γενικής 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 αρµοδίων 
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 : 

Τράπεζα Πειραιώς Κωδ. Συναλλαγής : 
ΕΒ18022616477334 

ΕΥΡΩ 90,00 

     

 
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 Αρταίων,                                            47100 ΑΡΤΑ 
(3) Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Άρτας,               47100 ΑΡΤΑ 
(4) Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας Ν. ΑΡΤΑΣ,                                    47100 ΑΡΤΑ 
(5) Περιφέρεια Ηπείρου 

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

(6) «Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
«ΧΟΝΤΖΑ»    8ο χιλ. Άρτας-Γαβριάς                                           47100 ΑΡΤΑ 

(7) Αστυνοµικό Τµήµα Περιφερείας Άρτας,                                      47100 ΑΡΤΑ 
(8) ∆.Ε.Η. ΑΡΤΑΣ,                                                                            47100  ΑΡΤΑ 
(9) ∆.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ,                                                                           47100  ΑΡΤΑ 
(10) Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, Ζάρρα & Αρισταγόρα,             47100 ΑΡΤΑ 
(11) ∆ιεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας,                47100 ΑΡΤΑ  
 
 


