
 
                               
                               
                        
                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
                                                                                                                      
                                                                                                       Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η    στους  όρους  της παρούσας απόφασης 

                                                                                              Άµφισσα  16- 1- 2015 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                         
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                Αριθ. Πρωτ:  38 /Θ.1 / 38              
  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ                             
ΤΜΗΜΑ XΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,                  Αριθ. καταχώρησης : 135 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                                      
Ταχ. ∆/νση : Γιδογιάννου 31 - ΑΜΦΙΣΣΑ                                     
Ταχ. Κώδικας : 33100 
Πληροφορίες : ∆.Κοντοκοντής 
Τηλέφωνο : 2265350-626 
FAX : 2265350-625 
E-MAIL : t.viomihanias@fokida.gr 

 
 

Θ   Ε   Μ   Α :  Άδεια επέκτασης και εκσυγχρονισµού του πτηνοσφαγείου και 

τυποποιητηρίου-παρασκευαστηρίου κοτοσκευασµάτων της εταιρείας “ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε ” , που ευρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή της 

Τοπικής Κοινότητας Μανάγουλης, του ∆ήµου ∆ωρίδας  Π.Ε  Φωκίδας. 

 

ΚA∆  2008 :  10.12 & 10.13 

ΠΕΡΙΟΧΗ  :  ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ          Α.Φ.Μ. :  800236752 

 
        
                                                                Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
                                                  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

                ΄Εχοντας  υπόψη : 
 
1.  Οι διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, 1650/86, 2218/94, 2240/1994, 
4014/2011, 3982/2011 4042/2012 και 4155/2013, 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.∆., καθώς και των Π.∆. 1180/1981 και 274/97.  
 
2.  Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( Π.∆. 148/2010, Φ.Ε.Κ.241/Α΄/27-12-10).      
 
3.  Η  απόφαση µε αριθµό οίκ. 100229/2885/9-9-2014 ( ΦΕΚ 2542/Β΄/24-9-2014) του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας ΄΄περί ανάθεσης άσκησης αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους 
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Αντιπεριφερειάρχες  Στερεάς Ελλάδας΄΄, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθ. οίκ. 
128945/3720/18-11-2014 (ΦΕΚ 3238/β΄/3-12-2014) νεώτερη απόφασή του. 

   
4. Την  υπ΄αριθ. 1126/10-11-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας “παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊσταµένους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”. 
 
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 µε αριθµό πρωτ: 38/Θ.1/38/12-1-2015 αίτηση της εταιρείας “ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε”, µε την οποία ζητά την χορήγηση άδειας επέκτασης και 
εκσυγχρονισµού, για το πτηνοσφαγείο και τυποποιητήριο-συσκευαστήριό της στην περιοχή της 
Τοπ. Κοινότητας Μανάγουλης του ∆ήµου ∆ωρίδας της Π.Ε Φωκίδας.  
 
9.  Την τεχνική µελέτη, τα σχεδιαγράµµατα και τα λοιπά δικαιολογητικά, τα οποία υπέβαλαν οι 
ενδιαφερόµενοι µε την προαναφερθείσα αίτησή τους. 
 
10.  Την υπ΄αριθ. 5757/265065/8-1-2015 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εν 
λόγω δραστηριότητα, από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 
 
11. Την υπ΄αριθ. 1492/Θ.1/1253/11-11-2011 απόφασή µας, µε την οποία είχαµε ανανεώσει 
επ΄αόριστο την άδεια λειτουργίας για την αναφερόµενη στο θέµα επιχείρηση.   
 

                                                   

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

     1. Χορηγούµε άδεια επέκτασης και εκσυγχρονισµού στην επιχείρηση του πτηνοσφαγείου και 
τυποποιητηρίου-παρασκευαστηρίου κοτοσκευασµάτων της εταιρείας “ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε”, που ευρίσκεται στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας 
Μανάγουλης,  του ∆ήµου ∆ωρίδας Π.Ε. Φωκίδας,  
όπως αυτή εικονίζεται στα σχεδιαγράµµατα που θεωρήσαµε µε την παρούσα απόφασή µας, µε τα 
πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία : 
 
 α)Θέση:   Νοµός  :  ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
       ∆ήµος  :   ∆ΩΡΙ∆ΑΣ                  Τοπική Κοινότητα  :  ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ 

                 Τοποθεσία  :   εκτός σχεδίου, θέση  “Σαΐτα” 

β ) Κ ά τ ο χ ο ς  :  “ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε” 

γ ) Είδος Εγκατάστασης  :   πτηνοσφαγείο και τυποποιητήριο-παρασκευαστήριο 

κοτοσκευασµάτων. 
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. 

 

δ )Ι σ χ ύ ς                                 :   Κινητήρια        Θερµική               Αξία Μηχ/κού Εξοπλ. 

νόµιµα λειτουργούσα                  :    467,39     ΗΡ   395,38       KW         1.423.300          € 

εκσυγχρονισµού      :    445,15    ΗΡ    123,19      KW         1.500.000           € 

αφαιρεθείσα       :     30,42     ΗΡ    395,38      KW            196.900           € 

Σ υ ν ο λ ι κ ή     :                 882,12   ΗΡ   123,19        KW         2.726.400           €                   

 
- Κινητήρια ισχύς περιβάλλοντος : …….364,14....……......ΗΡ...........40..........….  KW 

- Κινητήρια ισχύς κλιµατισµού    : ……   13,34..……....... ΗΡ.....................….…. KW 

 
ε ) Ατµολέβητες : Κατηγορία .......…............. ΠΥ∆ ........................ ΠΠ ..................…….  

  ......... ........ ΠΥ∆ ......… ............. ΠΠ ..................…….  

 
στ )  ∆εξαµενές - χωρητικότητα  : Μία (1) δεξαµενή πετρελαίου DIESEL χωρητικότητας 2 κ.µ,που 

εξυπηρετεί το εφεδρικό Η/Ζ  (60 KVA)  και δύο (2) δεξαµενές υγραερίου (LPG), χωρητικότητας 9 και 5 

κ.µ, αντίστοιχα.  

 
2.      Η άδεια αυτή  χορηγείται µε την επιφύλαξη της τήρησης των κειµένων διατάξεων  που 

αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής  και µε τους  εξής όρους : 

( α ) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας για τη ζωή 
και την υγεία των εργαζοµένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγµάτων προ των 
µηχανηµάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισµού και αερισµού στο χώρο 
εργασίας, πρόχειρο φαρµακείο, κ.λ.π.). 
( β ) Να τηρούνται τα  µέτρα  πυρασφαλείας που προβλέπονται από τη Μελέτη Πυρασφαλείας 
Μεαριθµό 390 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιτέας και να ανανεούται το σχετικό πιστοποιητικό 
πυρασφαλείας µέσα σ΄ένα µήνα το βραδύτερο πριν από τη λήξη του. 
( γ ) Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την µη 
πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του 
Π.∆. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/A΄) και την αριθµ.5757/265065/8-1-2015 εγκεκριµένη Μ.Π.Ε., η οποία            
(έγκριση περιβαλλοντικών όρων) θα πρέπει ν΄ανανεώνεται  πριν από την λήξη της.  
(δ)     Να τηρούνται οι αστυνοµικές, υγειονοµικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις: 
(ε)     Η µηχανολογική και κτηριακή επέκταση να ολοκληρωθεί εντός  τριών(3) ετών από 
σήµερα, διαφορετικά θα πρέπει να ζητηθεί παράταση της προθεσµίας αυτής από την 
Υπηρεσία µας. 
(στ)  Μετά την ολοκλήρωση της επέκτασης, οφείλουν οι ενδιαφερόµενοι να εφοδιασθούν µε άδεια 
λειτουργίας για το σύνολο πλέον του µηχανολογικού εξοπλισµού. 
(ζ)  Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθµ. 1492/Θ.1/1253/11-11-2011 απόφασή µας, περί 
χορηγήσεως άδειας λειτουργίας της αναφεροµένης στο θέµα επιχείρησης. 
 
3. Η Υπηρεσία µας επιφυλάσσει το δικαίωµα να επιβάλλει την εκτέλεση µεταρρυθµίσεων και 
περιορισµών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι 
αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων. 
 
4. Για την απαιτούµενη σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-50 και 24-11-53 Β.∆. 
καθώς και του 902/75 Π.∆. υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως 
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πρέπει να προσλαµβάνεται πρόσωπο που να έχει από τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις αυτές 
και κάθε άλλη σχετική, προσόντα. 
 
5. Η άδεια αυτή µεταβιβάζεται µόνον κατόπιν προηγούµενης εγκρίσεως του Περιφερειάρχη. 
Χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν µπορεί να λειτουργήσει στο όνοµα φυσικού ή νοµικού 
προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνοµα του οποίου εκδόθηκε. 
 
6. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τους κατόχους από την υποχρέωση να εφοδιασθούν  µε άλλη 
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 
 
7. 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.Α                                                                                                         
                Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                                                                                                
                                                                                       ΗΛΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΕΛΟΣ                       
  
 
 
                                                                                                 
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γραµµάτια : 
Για την έκδοση της απόφασης αυτής  
εκδόθηκαν τα εξής γραµµάτια : 
α ] Αριθµός Απόδειξης Είσπραξης 84/16-1-15 ΕΤΕ Άµφισσας,   αξίας 500 e.  

β] Νο 381905 Απόδ. Είσπραξης ΕΤΕ Άµφισσας, αξίας 2270,31 e.  

γ] Νο 3571815 Γρ. Είσπραξης ΕΤΕ Άµφισσας, αξίας 4,51 e . 

δ] Νο 3571821 Γρ. Είσπραξης ΕΤΕ Άµφισσας, αξίας 4,51 e . 

ε]Αριθ. 90509/16-1-15 Εντ. Πληρωµής ΕΤΕ Άµφισσας,  184,58 e . 

στ] Αριθ.315867 παράβολου χαρτοσήµου, αξίας 3 e .  
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  : 
 
(1) Υπουργείο Οικονοµικών 
      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 
 
(2) ∆ήµος ∆ελφών 
     ∆/νση  Πολεοδοµίας 
      33100 ΑΜΦΙΣΣΑ              
                                                                                                 
(3) ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
     α) ∆/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας 
     β)Τµήµα Περ/ντος & Υδροοικονοµίας 
  33100 ΑΜΦΙΣΣΑ 
  
(4) Επιθεώρηση Εργασίας  Ν. Φωκίδας 
          33100 ΑΜΦΙΣΣΑ 
 
(5) Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιτέας                
         33200 ΙΤΕΑ 
     
(6) ∆.Ε.Η ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
         30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 
 
(7) “ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α,Ε”    
        ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ ∆ΩΡΙ∆ΑΣ 
        33056 ΕΥΠΑΛΙΟ 
  
(8) Αστυνοµικό Τµήµα Ευπαλίου  
         33056 ΕΥΠΑΛΙΟ 
 (Με την παράκληση να παρακολουθεί την εφαρµογή 

        και τήρηση των όρων της απόφασης αυτής) 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ∆ΙΑΝΟΜΗ : 

1. Χρ. Αρχείο  (Φ. 14.2    ) 
2. Φακ. Αδείας. 
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