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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ.πρωτ.:∆.Α.487/Φ14.598/29-5-2009 Άδειας Λειτουργίας αορίστου 

διάρκειας Μονάδας Ανακύκλωσης Μεταλλικών Απορριµµάτων & Υπολειµµάτων Αυτοκινήτων 
– ∆ιαλυτήριου Αυτοκινήτων της εταιρείας  «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΣΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Ο.Ε» στη θέση «ΡΑΜΑΝΤΑ∆ΕΣ», Τ.Κ. Καλαµιάς στη ∆.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ του 
∆ήµου ΑΡΤΑΙΩΝ Νοµού ΑΡΤΑΣ, ως προς τον κωδικό ΣΤΑΚΟ∆. 

 

Κ.Α. ΣΤΑΚΟ∆΄08: 38.31.12              Α.Φ.Μ. : 998578261               ∆ΟΥ: ΑΡΤΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ : «ΡΑΜΑΝΤΑ∆ΕΣ», Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ, ∆.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ∆ήµος ΑΡΤΑΙΩΝ, Νοµός ΑΡΤΑΣ 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Ο   ΑΝΤ ΙΠΕΡ ΙΦΕΡΕ Ι ΑΡΧΗΣ  
ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ Ι ΑΚΗΣ   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), ΚΥΑ Αριθµ. Οικ.14684/914/Φ.15 
(ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012), 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.662/26-03-2013 αίτηση της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΣΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Ο.Ε», µε την οποία ζητά την αλλαγή του κωδικού δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟ∆ 2003 
515.7 στην µε αρ.πρωτ.:∆.Α.487/29-05-2009 άδεια λειτουργίας αορίστου διάρκειας ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – 
∆ΙΑΛΥΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, που βρίσκεται στη θέση «ΡΑΜΑΝΤΑ∆ΕΣ» στην Τ.Κ. Καλαµιάς, ∆.Ε. 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ του ∆ήµου ΑΡΤΑΙΩΝ Νοµού ΑΡΤΑΣ, καθότι η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης είναι η 
διάλυση (κανιβαλισµός) µεταχειρισµένων αυτοκινήτων αφού έχει προηγηθεί η απορρύπανση τους και η 
λήψη επαναχρησιµοποιούµενων εξαρτηµάτων. 

3. Την αρ.πρωτ.:∆.Α.487/Φ14.598/29-5-2009 Άδεια Λειτουργίας αορίστου διάρκειας Μονάδας 
Ανακύκλωσης Μεταλλικών Απορριµµάτων & Υπολειµµάτων Αυτοκινήτων – ∆ιαλυτήριου Αυτοκινήτων της 
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εταιρείας  «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΣΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Ο.Ε» στη θέση «ΡΑΜΑΝΤΑ∆ΕΣ», Τ.Κ. 
Καλαµιάς στη ∆.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ του ∆ήµου ΑΡΤΑΙΩΝ Νοµού ΑΡΤΑΣ. 

4. Την Στατιστική ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 2003 (ΣΤΑΚΟ∆ 2003) και 
ειδικότερα τον κωδικό 515.7 «Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων» στον οποίο 
περιλαµβάνεται η «διάλυση οχηµάτων που έχουν φτάσει στο όριο απόσυρσής τους (διάλυση αυτοκίνητων 
οχηµάτων· Χονδρικό εµπόριο υπολειµµάτων αυτοκινήτων· Πώληση τµηµάτων από τα υπολείµµατα 
αυτοκινήτων σε ιδιώτες και σε επαγγελµατικούς χρήστες)» αλλά από τον οποίο εξαιρείται ο τεµαχισµός 
αυτοκινήτων µέσω µηχανικής διαδικασίας (περιλαµβάνεται στον κωδικό 371.0). 

5. Τον κωδικό 38.3 «Ανάκτηση Υλικών» του καταλόγου  «Εθνική Ονοµατολογία Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων 
– Κωδικοί Αριθµοί ∆ραστηριότητας 2008» και ειδικότερα τον υποκωδικό 38.31.12 «Υπηρεσίες 
αποσυναρµολόγησης αχρηστευµένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών», στον οποίο 
περιλαµβάνονται οι υποκατηγορίες 38.31.12.01 «∆ιάλυση (κανιβαλισµός) µεταχειρισµένων αυτοκινήτων και 
άλλων βαρέων µεταλλικών απορριµµάτων, για τη λήψη επαναχρησιµοποιήσιµων εξαρτηµάτων, 38.31.12.02 
«∆ιάλυση (κανιβαλισµός) µεταχειρισµένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων µεταλλικών εξαρτηµάτων, για την 
αποµάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων (π.χ. λαδιών, καυσίµων κ.λ.π.) και 38.31.12.03 «Μηχανική 
κοπή ή θραύση µεταλλικών απορριµµάτων (π.χ. αυτοκινήτων), διαλογή και διαχωρισµός πρώτων υλών». 

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

 
1. Τροποποιούµε την αρ.πρωτ.:∆.Α.487/Φ14.598/29-5-2009 Άδεια Λειτουργίας αορίστου διάρκειας 
Μονάδας Ανακύκλωσης Μεταλλικών Απορριµµάτων & Υπολειµµάτων Αυτοκινήτων – ∆ιαλυτήριου 
Αυτοκινήτων της εταιρείας  «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΣΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Ο.Ε» στη θέση 
«ΡΑΜΑΝΤΑ∆ΕΣ», Τ.Κ. Καλαµιάς στη ∆.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ του ∆ήµου ΑΡΤΑΙΩΝ Νοµού ΑΡΤΑΣ, ως προς τον 
αριθµό ΣΤΑΚΟ∆, ο οποίος σύµφωνα µε την «Εθνική Ονοµατολογία Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων – 
Κωδικοί Αριθµοί ∆ραστηριότητας 2008» για την εν λόγω δραστηριότητα είναι ο 38.31.12.  
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει ως έχει η αρ.πρωτ.:∆.Α.487/Φ14.589/29-5-2009 άδεια λειτουργίας 
αορίστου διάρκειας. 

3.    Η άδεια αυτή θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο της µονάδας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρµόδιο σύµφωνα 
µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

4. 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 αρµοδίων δικαστηρίων σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). 
 

 

     
     

     

     

     

 
Ο    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΤΑΣ 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΨΑΘΑΣ 
  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ (για ενέργειες όπου απαιτούνται) : 
(1) «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΣΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Ο.Ε.» 

«ΡΑΜΑΝΤΑ∆ΕΣ» ∆.∆. ΚΑΛΑΜΙΑΣ          47042 ΦΙΛΟΘΕΗ 
(2) ∆.Ε.Η. ΑΡΤΑΣ,                                                                             47100  ΑΡΤΑ 
(3) ∆.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ,                                                                            47100  ΑΡΤΑ 

 

ΑΔΑ: ΒΕΑΙ7Λ9-ΔΑΘ


