
 
                               
                               
                        
                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                                                                                                      
                                                                                                    Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η    στους  όρους  της παρούσας απόφασης 

                                                                         Άμφισσα  07- 03- 2018 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                         
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                     Αριθ. Πρωτ:  343/Θ.1 / 311            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                             
ΤΜΗΜΑ XΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,                   Αριθμ. καταχώρησης : 516 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                                      
Ταχ. Δ/νση : Γιδογιάννου 31 - ΑΜΦΙΣΣΑ                                     
Ταχ. Κώδικας : 33100 
Πληροφορίες : Δ.Κοντοκοντής 
Τηλέφωνο : 2265350-626 
FAX : 2265350-625 
E-MAIL : t.viomihanias@fokida.gr 

 
 

Θ   Ε   Μ   Α :  Άδεια εγκατάστασης εργοστασίου παραγωγής πλαστικών προϊόντων 

συσκευασίας από διογκωμένη πολυστερίνη, στην Δημ. Ενότητα Δεσφίνας, του Δήμου 

Δελφών Π.Ε. Φωκίδας. 

 

ΚAΔ  2008 :  22.22.13 

ΠΕΡΙΟΧΗ  :  ΔΕΣΦΙΝΑΣ                                                                                Α.Φ.Μ. : 800872399 

 
                                                               Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
                                               Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ 

               
  ΄Εχοντας   υπόψη : 
 
1.  Τις 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.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 
207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., καθώς και των Π.Δ. 1180/1981 και 274/97.  
2.  Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( Π.Δ. 148/2010, Φ.Ε.Κ.241/Α΄/27-12-10).     
3.  Τις  αποφάσεις με αριθμό οίκ. 161836/2629/13-10-2016 ( ΦΕΚ 3568/Β΄/04-11-2016) και οίκ. 
156489/4234/13-07-2017 (ΦΕΚ 2485/Β΄/19-07-2017) του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας “περί 
ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες  Στερεάς Ελλάδας”. 

   4.Την υπ΄αριθ.189363/4519/23-11-2016 (ΦΕΚ 3897/Β΄/05-12-2016) απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας “περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊσταμένους 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας”. 
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5.  Tην υπ΄αριθ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 2471/Β΄/2016), 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 Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης-
Λειτουργίας κλπ. 
8. Τις υπ΄αριθ οικ.10735/651/2012 (ΦΕΚ 2656/Β΄/21-09-2012 και οικ.16289/330/19-05-1999 (ΦΕΚ 
987/Β΄/1999) Υπ. Αποφάσεις, που αφορούν την εγκατάσταση, λειτουργία και έλεγχο ατμολεβήτων 
και αντίστοιχα για τον εξοπλισμό υπό πίεση. 
9.  Τις με αριθμό πρωτ: 2166/Θ.1/2166/14-12-2017, 105/Θ.1/87/24-01-2018 ΚΑΙ 343/Θ.1/311/02-
03-208 αιτήσεις της εταιρείας “POLIBOX P.C.”, με τις οποίες κατέθεσε στην Υπηρεσία μας 
συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο κατ΄αρχήν και στην συνέχεια μελέτες, σχεδ/τα και λοιπά 
δικαιολογητικά και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών, ζητώντας την χορήγηση άδειας εγκατάστασης 
εργοστασίου παραγωγής προϊόντων συσκευασίας από διογκωμένη πολυστερίνη, στην εκτός 
σχεδίου περιοχή της Δημ. Ενότητας Δεσφίνας, του Δήμου Δελφών Π.Ε. Φωκίδας. 
.   
                                                       

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

1.    Χορηγούμε άδεια εργοστασίου παραγωγής προϊόντων συσκευασίας από διογκωμένη 
πολυστερίνη, που ευρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημ. Ενότητας Δεσφίνας, του Δήμου 
Δελφών Π.Ε. Φωκίδας,  
όπως αυτό εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με την παρούσα απόφασή μας, με τα 
πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία : 
 
 α)Θέση:   Νομός  :  ΦΩΚΙΔΑΣ 
       Δήμος  :   ΔΕΛΦΩΝ                      Δημ. Ενότητα  :  ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

                 Θέση   :    “Άγιος Βλάσης” 

β ) Κ ά τ ο χ ο ς  :   POLIBOX P.C. 

γ ) Είδος Εγκατάστασης : εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων συσκευασίας από διογκωμένη 

πολυστερίνη. 

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

νόμιμα λειτουργούσα    :                                     ΗΡ                     KW                                € 

εκσυγχρονισμού      :                        ΗΡ                    KW                                € 

αφαιρεθείσα       :                        ΗΡ                    KW                                € 

αυθαίρετη       :                        ΗΡ                    KW                                € 

ζητούμενη       :      145,04       ΗΡ    345          KW       530.000            € 

μηχ/των προστ. περιβαλ     :                        ΗΡ                    KW                                € 

κλιματισμού παραγωγής.       :                           HP                     KW                                € 

Σ υ ν ο λ ι κ ή     :                   145,04      ΗΡ    345           KW      530.000             €                   

 
- Κινητήρια ισχύς περιβάλλοντος : ……............……....... ΗΡ.....................….…. KW 

- Κινητήρια ισχύς κλιματισμού    : ……         ….........…  ΗΡ.....................….…. KW 

 
ε ) Ατμολέβητες : Ένας (1), ωριαίας ατμοπαραγωγής 500 Kg/h, Κατηγορίας Β΄.  
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     Ατμοδοχεία :  Ένα (1), χωρητικότητας 3,6 m3, με πίεση λειτουργίας 4 bar.     

στ )  Δεξαμενές - χωρητικότητα  :   

Δύο (2) δεξαμενές υγραερίου LPG, χωρητικότητας 2 Χ 5.000 lt. 

 
2.   Η άδεια αυτή  χορηγείται για τρία (3) έτη, 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 θα εγκριθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσίας 
Ιτέας, και να ανανεώνεται το σχετικό πιστοποιητικό πυρασφάλειας μέσα σ΄ ένα μήνα το βραδύτερο 
πριν από την λήξη του. 

     (γ) Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη 
πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους. Επίσης να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις, που αφορούν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως αναφέρονται στην 7η 
σχετική της παρούσας και συγκεκριμένα τα μέτρα που προσδιορίζονται με τους κωδικούς  
Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Β2, Β4, Γ1, Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5,  Ε1-3, Ε2-1, Ζ1, Ζ3 &  Ζ12.   
( δ ) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις. 
( ε ) Να τηρούνται τα μέτρα προστασίας που αναφέρονται στις ειδικές διατάξεις (8ο σχετικό) 
για τον ατμολέβητα και το ατμοδοχείο. 
 
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.Δ. 
καθώς και του 902/75 Π.Δ. υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως 
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 Αντιπεριφερειάρχη. 
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 την κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί  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 Διοίκησης  Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 
238 του Ν. 3852/2010 και ασκείται δια μέσου της Υπηρεσίας μας. 
 
 
                                                                                                           Μ.Ε.Α 
                                                                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                                                       
                    ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ     
                                                                                                      ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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Γραμμάτια : 

Για την έκδοση της απόφασης αυτής  
εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια : 
α ] Α/Α  Γρ. Είσπραξης  25 /16-02-2018  ΕΤΕ/Κατ. Ιτέας, αξίας 400 €. 
β]    Α/Α Γρ. Είσπραξης 50/23-02-2018 ΕΤΕ/Κατ. Ιτέας, αξίας 845,40 €. 
γ]    Α/Α 26/16-02-2018 Απόδ. Είσπραξης  ΕΤΕ/Κατ. Ιτέας υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 2,87 €, 
       υπέρ ΕΜΠ 1,44 € και για χαρτόσημο 0,10 €..  
δ]    Η υπ΄αριθ. 0670850320180228135921/28-02-2018 Απόδειξη Είσπραξης ΕΛΤΑ/Υπ/μα Ιτέας,    
αξίας 69,88 €, υπέρ ΔΟΥ. 
ε]    Αρ. 732096 παράβολου χαρτοσήμου, αξίας  3  €. 
                                                                                 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  : 
 
(1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
      ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
      Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
       & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
     Υψηλάντη 1 -  35100 ΛΑΜΙΑ 
(2)  ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 
      Τμήμα Περ/ντος & Υδροοικονομίας                 
             33100 ΑΜΦΙΣΣΑ                                                                                              
(3) Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Δελφών     (με μία σειρά θεωρημένης μελέτης & σχεδ/των) 
      33100 ΑΜΦΙΣΣΑ 
(4)  Επιθεώρηση Εργασίας  Ν. Φωκίδας 
          33100 ΑΜΦΙΣΣΑ 
(5)  Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιτέας                               
            33200  ΙΤΕΑ                                              
(6)  Δ.Ε.Η  Άμφισσας 
            33100  ΑΜΦΙΣΣΑ 
(7)  κ. Μαντζώρο Γεώργιο του Ευστ.          (με μία  σειρά θεωρημένης μελέτης, σχεδ/των &                       
       νόμιμο εκπρ/πο της εταιρείας                   Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων) 
       “POLIBOX P.C.” 
       Μαντζώρου 3 -33050 ΔΕΣΦΙΝΑ   
(8)  Δήμος  Δελφών 
       33100 ΑΜΦΙΣΣΑ                                                                                                              
(9)  Αστυνομικό  Τμήμα Ιτέας 
     33200 ΙΤΕΑ 

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