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Θ   Ε   Μ   Α :  Τεχνική ανασυγκρότηση κονσερβοποιείου ελαιών   της Ένωσης Αγροτικών 

Συνεταιρισµών Άµφισσας στο ∆ήµο ∆ελφών του Νοµού  Φωκίδας. 

 

ΚΑ∆  2008 :  10.89 

ΠΕΡΙΟΧΗ  :  ΑΜΦΙΣΣΑΣ              Α.Φ.Μ. :  096037584 

 
        
                                                                   Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
                                               Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

                 
 
              ΄Εχοντας   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 Β.∆., των Π.∆. 1180/1981 και 274/97,  τις  υπ’ αριθµ. 
Η.Π.11014 / 703 / Φ104 / 14-3-2003    (ΦΕΚ 332 / Β’ 20-3-03)    και Η.Π. 15393 / 2332 / 5-8-2002 
(ΦΕΚ 1022 / Β’ / 5-8-2002) ΚΥΑ σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 1650/86, των Νόµων 
2218/1994, 2240/1994 ,3325/2005 καθώς και του Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143/Α΄/17-6-2011) .   
 
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( Π.∆. 148/2010, Φ.Ε.Κ.241/Α΄/27-12-10).  
 
 
3. Την  απόφαση µε αριθµό 802/126/20-1-2011 ( ΦΕΚ 139/Β΄/9-2-11) του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας ΄΄περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας΄΄.  
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4.  Την υπ’ αρ. 98793/ 3222/11-11-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας ‘Περί   
Μεταβίβασης Αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες για την Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης κλπ.’, 
(ΦΕΚ 2768/Β / 2-12-2011). 
 

        5.   Tην υπ΄αριθ. Υ.Α 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21/Β΄), περί “κατάταξης δηµοσίων και ιδιωτικών  έργων       
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κλπ”. 

 
6. Την υπ΄αριθ. 3137/191/Φ.15/21-3-2012 Κ.Υ.Α  (ΦΕΚ 1048/Β΄/4-4-2012), περί “αντιστοίχησης των 
κατηγοριών των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µε τους βαθµούς όχλησης κλπ”. 
 
7.  Την  υπ΄αριθ. Φ.15/4187/266/11-4-2012 Κ.Υ.Α  (ΦΕΚ 1275/Β΄), περί “καθορισµού Πρότυπων 
Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων (ΠΠ∆), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης-
Λειτουργίας κλπ”. 
 

        8.  Την υπ΄αριθ. οίκ. 483/35/Φ.15/17-1-2012 Υ. Α (ΦΕΚ 158/Β΄/3-2-2012), περί “καθορισµού τύπου, 
δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των µεταποιητικών 
δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011, την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την 
προθεσµία για µεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση”. 

 
        9.  Το υπ΄ αριθµ. πρωτ: Θ.1/6.058/24-10-1996 έγγραφό µας, περί απαλλαγής από την υποχρέωση 

εφοδιασµού µε τεχνική άδεια (εγκατάστασης και λειτουργίας), του κονσερβοποιείου ελαιών της 
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Άµφισσας, στην εκτός σχεδίου περιοχή Άµφισσας του ∆ήµου 
∆ελφών  Ν. Φωκίδας. 

 
10.  Το υπ΄ αριθ. 570/Θ.1/452/27-3-2013 έγγραφό µας, µε το οποίο χορηγήσαµε προθεσµία τριάντα 
(30) ηµερών στην αναφερoµένη στο θέµα επιχείρηση, προκειµένου να µας υποβάλει τα 
δικαιολογητικά που προβλέπει η (8) σχετική, για να αποφανθούµε στην συνέχεια, εάν θα της 
χορηγήσουµε προθεσµία για τεχνική ανασυγκρότηση ή για µεταφορά σε άλλη κατάλληλη θέση, 
λόγω των προβληµάτων προστασίας του περιβάλλοντος που δηµιουργήθηκαν από την µέχρι 
σήµερα λειτουργία της.           
                                                     
11.  Την από 26-4-2013 αίτηση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Άµφισσας, µε την οποία η 
εν λόγω επιχείρηση, ανταποκρινόµενη στο προηγούµενο σχετικό, µας υπέβαλε εµπρόθεσµα 
τεχνική έκθεση και το ανάλογο διπλότυπο είσπραξης, όπως ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 11 της (8) 
σχετικής. 
                                                    
                                                        

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

1. Κάνουµε αποδεκτό  το τεχνικό υπόµνηµα, που µας υπέβαλε η Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Άµφισσας, σε ό,τι αφορά την τεχνική ανασυγκρότηση, για την προστασία του 
περιβάλλοντος, του υπάρχοντος κονσερβοποιείου της ελαιών, που ευρίσκεται επί της οδού 
Σαλώνων, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Άµφισσας, του ∆ήµου ∆ελφών, στον Νοµό Φωκίδας και 

 
2. Θέτουµε προθεσµία µέχρι 30-9-2013 (πριν από την έναρξη επεξεργασίας των πράσινων 
ελαιών της νέας ελαιοκοµικής περιόδου), προκειµένου να κατασκευασθούν τα προτεινόµενα στο 
τεχνικό υπόµνηµα συµπληρωµατικά έργα επεξεργασίας στον ακάλυπτο χώρο της υφιστάµενης 
σήµερα επιχείρησης, αλλά και αυτά που προτείνονται εντός του οικοπέδου της στο ΒΙΟΠΑ 
Άµφισσας, όπου αναγείρεται τώρα η νέα µονάδα.  
 
3. Στο διάστηµα, µέχρι να ολοκληρωθούν και τεθούν σε λειτουργία τα έργα αυτά, δεν 
επιτρέπεται η τυχόν συνέχιση της διοχέτευσης των όποιων (προεπεξεργασµένων ή µη) 
αποβλήτων της επιχείρησης στον έµπροσθεν διερχόµενο δηµοτικό αγωγό ακαθάρτων. Εάν 
προκύψει θέµα λειτουργίας της επιχείρησης στο διάστηµα αυτό, θα πρέπει να εξασφαλίσουν οι 
ενδιαφερόµενοι την διάθεση αυτών σε ειδικά προς τούτο αδειοδοτηµένη ιδιωτική εταιρεία συλλογής 
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και µεταφοράς υγρών αποβλήτων και να µας προσκοµίσουν αντίγραφο του µεταξύ τους ιδιωτικού 
συµφωνητικού. 
 
4. Μετά από την ολοκλήρωση των έργων αυτών, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Άµφισσας, 
προκειµένου να προβούµε στην τροποποίηση του απαλλακτικού αδείας εγκατάστασης και 
λειτουργίας, όπου θα συµπεριληφθούν και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις, που έχει ήδη 
καταθέσει συµπληρωµατικά στην Υπηρεσία µας (πέραν του τεχνικού υποµνήµατος), οφείλει να 
µας προσκοµίσει : 
Α) άδεια του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Άµφισσας, ότι αποδέχεται την παραλαβή (µέσου του δικτύου 
αποχέτευσης του ΒΙΟΠΑ) των τελικά επεξεργασµένων αποβλήτων (στον  διαµορφωµένο εντός του 
οικοπέδου υγροβιότοπο), µε τελικό αποδέκτη τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού του 
∆ήµου Άµφισσας και 
 Β) πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.  
 
5. Η απόφαση αυτή δεν απαλλάσσει τους κατόχους από την υποχρέωση να εφοδιασθούν  µε 
άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 
 
6. Κατά της παρούσας, µπορεί ν΄ασκηθεί προσφυγή εντός (15)  ηµερών, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 227 του Ν.3852/2010. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της οικείας αυτοτελούς 
Υπηρεσίας Εποπτείας  ΟΤΑ, ο έλεγχος νοµιµότητας της παρούσας ασκείται από τον Γενικό 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε το άρθρο 
238 του Ν. 3852/2010 και ασκείται δια µέσου της Υπηρεσίας µας. 
 
 
 
 
            Μ.Ε.Π.     
                     O ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
                                                                                                ΗΛΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΕΛΟΣ        
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
Γραµµάτια : 
Για την έκδοση της απόφασης αυτής  
εκδόθηκαν τα εξής γραµµάτια : 
Αριθµός  Απόδ. Είσπραξης  104 /26-4-2013  Εθνικής Τράπεζας/Κατ.  Άµφισσας,  αξίας  100  €. 

 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  : 
(1)Υπουργείο Οικονοµίας,Ανταγωνιστικότητας 
     και Ναυτιλίας      
      Γεν.Γραµ.Εθν.Στατ.Υπηρ.της Ελλάδος 
      ∆/νση Στατιστικών ∆ευτερογενούς Τοµέα 
      Τµήµα Στατιστικών Μεταποίησης,΄Ερευνας και Τεχνολογίας 
      Πειραιώς 46 & Επονιτών –18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ταχ.Θυρ:80847 
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 (2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
      ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
      ∆/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
      & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
      Αρκαδίου 8 -  35100 ΛΑΜΙΑ 
 
 (3)  ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
      α. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη 
      β.Τµήµα Περ/ντος & Υδροοικονοµίας                               (µε ένα αντίγραφο θεωρηµένου 
          33100 ΑΜΦΙΣΣΑ                                                         τεχνικού υποµνήµατος) 
  
(4)  ∆ήµος ∆ελφών 
        33100 ΑΜΦΙΣΣΑ                                                  
 
(5) Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Άµφισσας            (µε ένα αντίγραφο θεωρηµένου                                
      Λ. Σαλώνων 30 – 33100  ΑΜΦΙΣΣΑ                                τεχνικού υποµνήµατος) 
 
(6) Αστυνοµικό Τµήµα  Άµφισσας 
        33100  ΑΜΦΙΣΣΑ 

   (Με την παράκληση να παρακολουθεί την εφαρµογή 
       και τήρηση των όρων της απόφασης αυτής) 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ∆ΙΑΝΟΜΗ : 
1. Χρ. Αρχείο  (Φ.14.2  ) 
2. Φάκ. απαλλακτικού 
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