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ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους
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Λαμία 30-06-2020

Αριθμ. πρωτ.ΔΑΠΕΦ/Φ.14.1469/1863
Σχετ. 1864

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ : Χορήγηση τροποποίησης της αριθ.πρωτ.ΔΑΠΕΦ/Φ.14.1469/5336/18-12-2018 έγκρισης
εγκατάστασης, λόγω κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, στο οινοποιείο -
εμφιαλωτήριο κρασιού της LA TOUR MELAS A.E. που βρίσκεται στη θέση “ΚΑΒΑΛΑΡΗ”,
στην εκτός σχεδίου περιοχή κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ.Αχινού Δήμου Στυλίδας
Π.Ε.Φθιώτιδας.

Κ.Α.Δ. 2008 :11.02.12, 82.92.10.01

Έτος ίδρυσης : 2006
Α.Φ.Μ. : 801057170 / Δ.Ο.Υ. : Λαμίας
Κατηγορία όχλησης:
Χαμηλή

Περιβαλλοντική Κατηγορία:
B
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Έχοντας υπόψη :
1. α) Τις διατάξεις του Ν.3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α) «Περί διοικητικής αποκεντρώσεως», όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
β) Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
γ) Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
και ισχύει σήμερα.

2. α) Τις διατάξεις του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/3-5-2010) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και του άρθρου 37 του Ν.4440/16 (ΦΕΚ
224/Α/2-12-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, …».
β) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/27-
12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και την αριθ. 3203/84663/22-6-2017
(ΦΕΚ 2201/Β/28-6-2017) «Έγκριση Τροποποίησης – Επικαιροποίησης Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Θ.Στ.Ε..
γ) Τια διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
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υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ …».
δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/2010 (ΦΕΚ 227/Α/27-12-2010) «Οργάνωση της Αυτοτελούς
Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ».
όπως τροποποιήθηκαν & συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.

3. α) Την αριθ. πρωτ. 1/03-01-2011 (ΦΕΚ 156/Β/11-2-2011) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας με θέμα «Διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη μεταφορά και Κατάταξη υπαλλήλων
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».
β) Την αριθ. πρωτ. 17/05-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα
«Τοποθετήσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

4. α) Την αριθ. (οικ.) 204078/3051/12-9-2019 (ΦΕΚ 3538/Β/20-9-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας».
β) Την αριθ. (οικ.) 204072/3050/12-9-2019 (ΦΕΚ 3538/Β/20-9-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους
Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
γ)Την αριθ. (οικ.)226901/3351/10-11-2019 (ΦΕΚ 3992/Β/04-11-2019) απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας με θέμα ‘Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής του
Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας’.

5. α) Το Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α) «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του
Ηλεκτρολόγου κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.Δ.1150/1949 (ΦΕΚ
249/Α), το Β.Δ. της 16-3-1950 (ΦΕΚ 82/Α) «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως κ.λπ. μηχανολογικών
εγκαταστάσεων» όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε από το Β.Δ. της 24-11-1953 (ΦΕΚ 346/Α).
β) Το άρθρο 4 του Α.Ν.207/1967 (ΦΕΚ 216/Α) «Περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας βιομηχανιών».
γ) Το Π.Δ.1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων βιομηχανιών».
δ) Το Ν.1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α) «Προώθηση των επενδύσεων».
ε) Το Π.Δ. από 24/05/1985 (ΦΕΚ 270/Α) «Όροι & περιορισμού δόμησης γηπέδων εκτός σχεδίου» &
το Π.Δ. 227/1987 (ΦΕΚ 100/Α) «Χαρακτηρισμός βιοτεχνικών & βιομηχανικών επιχειρήσεων ως
γεωργικών».
στ) Το Π.Δ.44/1987 (ΦΕΚ 15/Α) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης,
κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων».
ζ) Την ΚΥΑ Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477/Β) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης,
σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων
αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη
χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες».
όπως τροποποιήθηκαν & συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.

6. α) Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί.
β) Το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες Ε.Ε.».
γ) Την ΚΥΑ Η.Π.13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β) «Μέτρα και περιορισμοί διαχείρισης επικίνδυνων
αποβλήτων».
δ) Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
ε) Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων».
στ) Το Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης».
ζ) Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με
το Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α)».
η) Το Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α) «Νέος Οικοδομικός κανονισμός».
θ) Το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος».
ι) Την Υ.Α.1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες και υποκατηγορίες», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β), την
Υ.Α.173829/2014 (ΦΕΚ 2036/Β) και όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την
Υ.Α.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β) και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/2018).
ια) Την Κ.Υ.Α.3137/191/2012 (ΦΕΚ 1048/Β) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης», όπως συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε
με την Υ.Α.10432/1115/2014 (ΦΕΚ 2604/Β), την Κ.Υ.Α.132894/1751/2017 (ΦΕΚ 4421/Β) και την
αριθμ.89209/1187/Φ15/2018 (ΦΕΚ 36/Β/28-08-2018) ΚΥΑ
ιβ) Το υπ’αριθμ. 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α/29-06-2018) Προεδρικό Διάταγμα “Κατηγορίες και
περιεχόμενο χρήσεων γης”
ιγ) Την Κ.Υ.Α.4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών
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Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε με την
Υ.Α.127402/1487/2016 (ΦΕΚ 3924/Β) και την Υ.Α.135207/1801/2017 (ΦΕΚ 4333/Β).
ιδ) Την Κ.Υ.Α.48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄».
ιε) Την Υ.Α.52983/1952/2013 (ΦΕΚ 2436/Β) «Προδιαγραφές Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης
δραστηριοτήτων κατηγορίας Β».
ιστ) Το Ν.4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α) «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου».
ιη) Το Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης».
ιθ) Την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου
Αποβλήτων (ΗΜΑ)».
κ) Την ΚΥΑ 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)».
κα) Το Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.
όπως τροποποιήθηκαν & συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.

7. α) Τις διατάξεις του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 34
παρ. 4 του Ν.3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α).
β) Το Ν.3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α) «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α) «Απλοποίηση
διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» & το άρθρο
231 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος … και άλλες
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 της υποπαραγράφου Η.1 του Ν.4152/2013
(ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής νόμων …», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του
Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας …», όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 18 του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης
επιχειρήσεων, …» & όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 167 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α)
«Ρυθμίσεις για Αρτοποιεία».
γ) Την Υ.Α. 4730/209/Φ.17.1/2008 (ΦΕΚ 1519/Β) «Καθορισμός δυναμικότητας παραγωγής
κλιβάνων παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας …».
δ) Την Υ.Α.1100330/1954/ΔΜ/2008 «ΚΑΔ 2008».
ε) Την Υ.Α.10735/651/2012 (ΦΕΚ 2656/Β) «Εγκατάσταση, Λειτουργία και Έλεγχος Ατμολεβήτων».
στ) Την Κ.Υ.Α. Α.Π.136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ 6210/Β) “Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις
εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων”.
όπως τροποποιήθηκαν & συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.

8. α) Το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 19 παρ. 5 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α), με το άρθρο 44
του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 156 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α) «Ρυθμίσεις για την
εγκατάσταση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων», Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α)
“ Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α) & Ν.4609/209 (ΦΕΚ67/Α)” καθώς και των Υπουργικών Αποφάσεων που
συνοδεύουν το Ν.3982/11.
β) Την Υ.Α.483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158/Β) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας
για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων», όπως τροποποιήθηκε
με την Υ.Α.5540/71/Φ15/2018 (ΦΕΚ 60/Β) και την Υ.Α. αριθμ.οικ.64618/856/Φ15/2018 (ΦΕΚ
2278/Β/15-06-2018).
γ) Την Υ.Α.484/36/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 230/Β) «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής
προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143)».
δ) Την Κ.Υ.Α.2219/146/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 584/Β) «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής
υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3982/11».
ε) Την Κ.Υ.Α.14684/914.Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3533/Β) «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4
του Ν.3982/11 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών», όπως τροποποιήθηκε με την
Κ.Υ.Α.132895/1752/2017 (ΦΕΚ 4493/Β).
Όπως τακτοποιήθηκαν & συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.

9. Το Ν.4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α) «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε το άρθρο 34 παρ. 2 αυτού με το άρθρο
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82 του Ν.4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α) «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο» και ισχύει καθώς και των
Υπουργικών Αποφάσεων που τον συνοδεύουν.
όπως τροποποιήθηκαν & συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.

10. α) Το Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 158 του Ν.4512/2018
(ΦΕΚ 5/Α) «Ρυθμίσεις για για την εγκατάσταση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων»,
άρθρα 71 έως 79 του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α) “Απλούστευση λειτουργίας μεταποιητικών και
συναφών δραστηριοτήτων - Απλούστευση εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων
περιβαλλοντικών υποδομών - Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4442/2016 (230/Α) & Ν.4605/2019
(ΦΕΚ52/Α), καθώς και των Υπουργικών Αποφάσεων που τον συνοδεύουν,
β) Την Κ.Υ.Α. 32790/392/2017 (ΦΕΚ 1061/Β) «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και
συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών
γνωστοποίησης λειτουργίας», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.5540/71/Φ15/2018 (ΦΕΚ 60/Β).
όπως τροποποιήθηκαν & συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.

11. Τις διατάξεις του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019) “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις’’.

12. Την με αριθμ.πρωτ.9227/26-10-2006 ΑΕΠΟ
13. Την με αριθμ.πρωτ.9001/29-10-2008 Απόφαση χορήγησης άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων
14. Την με αριθμ.πρωτ.Δ.Α./Γ.14.1469/2639/28-11-2006 Απόφαση χορήγησης άδειας εγκατάστασης
15. Την με αριθμ.πρωτ.Δ.Α./Γ.14.1469/4069/17-11-2008 Απόφαση χορήγησης άδειας λειτουργίας
αορίστου χρόνου

16. Το με αριθμ.πρωτ.355/06-03-2015 έγγραφο προσδιορισμού δικαιολογητικών και Πρότυπων
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων

17. Τις αριθμ.πρωτ.4167/1-10-2018, 5334/29-11-2018 αιτήσεις με τις οποίες υποβλήθηκαν
δικαιολογητικά και ζητήθηκε έκδοση Έγκρισης Εγκατάστασης λόγω κτιριακής και μηχανολογικής
επέκτασης και προσδιορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.)

18. Την με αριθ.πρωτ.4266/23-11-2018 Βεβαίωση χρήσεων γης της Υπηρεσίας Δόμησης/Δήμου
Λαμιέων

19. Το με αριθμ.πρωτ.5336/29-11-2018 υποβληθέν ερωτηματολόγιο
20. Την από 02/11/2018 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ)
υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό

21. Την με αριθμ.πρωτ.2684/77855/29-05-2018 (ΑΔΑ: 9Π5ΧΟΡ10-Α6Ρ) Πράξη Χαρακτηρισμού του
Δασαρχείου Λαμίας

22. Την με αριθμ.πρωτ.4218/128465/13-09-2018 Πιστοποιητικό τελεσιδικίας του Δασαρχείου Λαμίας
23. Την με αριθμ.πρωτ.5083/03-10-2018 Βεβαίωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και
Ευρυτανίας περί μη ύπαρξη αρχαιοτήτων

24. Την από 11-12-2018 έκθεση επιθεώρησης.
25. Την με αριθ.πρωτ.ΔΑΠΕΦ/Φ.14.1469/5336/18-12-2018 Απόφαση χορήγησης έγκρισης
εγκατάστασης λόγω κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης

26. Το με αριθ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΕΥ/ΤΠΚΑΜ/683523/487532/6781/673/20-12-2019
έγγραφο έκφρασης απόψεων για χρήση της έκτασης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και
Ευρυτανίας

27. Το με αριθ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΘΚΣΤΕ/137630/16703/1427/14-05-2020 έγγραφο
χορήγησης γνωμοδότησης Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και
Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας

28. Το με αριθ.πρωτ.ΔΑΠΕΦ/Φ.14.1469/482/7-2-2019 έγγραφο κοινοποίησης της έκθεσης
επιθεώρησης

29. Την αριθμ.πρωτ.101/9-1-2019 Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής δραστηριότητας (Νέα)
με αριθμό Νο: 1092603, από 9-1-2019

30. Την αριθμ.πρωτ.102/9-1-2019 Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής δραστηριότητας
(ver.1) με αριθμό Νο: 1092603, από 9-1-2019

31. Την αριθμ.πρωτ.1054/20-03-2019 Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής δραστηριότητας
(ver.2) με αριθμό Νο: 1092603, από 20-03-2019

32. Την αριθμ.πρωτ.1055/20-03-2019 Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής δραστηριότητας
(ver.3) με αριθμό Νο: 1092603, από 20-03-2019

33. Το με αριθ.πρωτ.ΔΑΠΕΦ/Φ.14.1469/1054/27-03-2019 έγγραφο κοινοποίησης των
μεγιστοποιήσεων λειτουργίας

34. Την με αριθ.πρωτ.1337/36992/12-03-2020 (ΑΔΑ: 68Ο5ΟΡ10-ΨΝΩ) Πράξη Χαρακτηρισμού του
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Δασαρχείου Λαμίας
35. Το με αριθ.πρωτ.2357/61728/19-05-2020 Πιστοποιητικό περί του οριστικού χαρακτήρα εκτάσεως
του Δασαρχείου Λαμίας

36. Την με αριθ.πρωτ.82370/17-06-2020 γνωμοδότηση για επέκταση υφιστάμενου οινοποιείου -
εμφιαλωτηρίου του Δασαρχείου Λαμίας

37. Το με αριθ.πρωτ.1863/9-6-2020 υποβληθέν ερωτηματολόγιο
38. Την με αριθ.πρωτ.1864/9-6-2020 αίτηση με υποβολή δικαιολογητικών
39. Την από 09-06-2020 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ)
υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό

40. Την από 22-06-2020 έκθεση επιθεώρησης
41. Το με αριθ.πρωτ.ΔΑΠΕΦ.14.1469/2083/25-06-2020 έγγραφο κοινοποίησης της έκθεσης
επιθεώρησης

42. Την από 26-06-2020 εισηγητική έκθεση της Υπηρεσίας μας.

A π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Χορηγούμε, κατ’ εφαρμογή των Ν.3325/2005, Ν. 3982/11 & Ν.4512/2018, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, την τροποποίηση της αριθ.πρωτ.ΔΑΠΕΦ/Φ.14.1469/5336/18-
12-2018 έγκρισης εγκατάστασης και υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, λόγω
κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, στο οινοποιείο - εμφιαλωτήριο κρασιού της LA TOUR
MELAS A.E., που βρίσκεται στη θέση “ΚΑΒΑΛΑΡΗ”, στην εκτός σχεδίου περιοχή κτηματικής
περιφέρειας Τ.Κ.Αχινού Δήμου Στυλίδας Π.Ε.Φθιώτιδας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
αριθ.πρωτ.1863/9-6-2020 ερωτηματολόγιο και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά της
αρθ.483/35/Φ.15/2012 Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.64618/856/Φ.15/2018 Υ.Α. και ισχύει
σήμερα, με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία:

Είδος Εγκατάστασης : Οινοποιείο-εμφιαλωτήριο κρασιού.

Κ.Α.Δ. 2008 : 11.02.12, 82.92.10.01

Έτος ίδρυσης : 2006

α ) Κ ά τ ο χ ο ς : LA TOUR MELAS A.E.

β ) Τ ο π ο θ ε σ ί α : θέση «Καβαλάρη», εκτός σχεδίου περιοχή κτηματικής περιφέρειας

Τ.Κ.Αχινού Δήμου Στυλίδας Π.Ε.Φθιώτιδας.

Συντεταγμένες ΕΓΣΑ ‘87: Χ: 389037.39 Ψ : 4307078.31

γ) Βασικά τεχνικά στοιχεία δραστηριότητας (Ισχύς, Παραγόμενα προϊόντα, Δυναμικότητα, κ.λπ.) :

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

Υφιστάμενη κατάσταση 113,15 5 500.000,00

Αιτούμενα προς κατάργηση 54,00

Αιτούμενα προς
εκσυγχρονισμό

91,79 600.000,00

Μετά από επέκταση/
εκσυγχρονισμό

150,94 1.100.000,00

Εμβαδόν γηπέδου υφιστάμενης δραστηριότητας: 5.305,31τ.μ.

Εμβαδόν γηπέδου επέκτασης : 2.904,05 τ.μ.

Συνολικό εμβαδόν γηπέδου μετά την επέκταση της δραστηριότητας: 8.209,36τ.μ.

Εμβαδόν στεγασμένης επιφάνειας υφιστάμενης δραστηριότητας : 982,34τ.μ.

Εμβαδόν στεγασμένης επιφάνειας δραστηριότητας (επέκταση) : 754,78τ.μ.

Εμβαδόν συνολικής στεγασμένης επιφάνειας μετά την επέκταση : 1.737,12τ.μ.
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δ ) Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν : <5.000 MT/έτος

ε ) Κωδικοί ΕΚΑ αποβλήτων : 02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών

02 01 01 λάσπες από πλύση και

καθαρισμό

02 07 01 απόβλητα από την πλύση, τον

καθορισμό και τη μηχανική

αναγωγή των πρώτων υλών

02 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα

άλλως

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια

20 01 02 γυαλιά

Κατηγορία όχλησης: Χαμηλή
 α/α 32, Κωδικός Στακόδ 11.02 - Παραγωγή οίνου

από σταφύλια
Δυναμικότητα εγκατάστασης ως προς το
παραγόμενο προϊόν: <5.000ΜΤ/έτος, άρα
κατατάσσεται στην κατηγορία Χαμηλής Οχλησης,
σύμφωνα με την αριθμ.οικ.3137/191/Φ.15/4-4-
2012 ΦΕΚ 1048/Β/2012), όπως ισχύει.

 α/α 315 - Συσκευασία και τυποποίηση ειδών
διατροφής π.δ.κ.α.
<150KW - Χαμηλής όχλησης (Σύμφωνα με την
αριθμ.πρωτ.132894/1751/Φ15/4/12/2017
(ΦΕΚ4421/Β/15-12-2017) ΚΥΑ, όπως ισχύει.

Περιβαλλοντική Κατηγορία : Β
 Α/Α 33 Παραγωγή κρασιού, μηλίτη

και κρασιών από άλλα φρούτα
Σύνολο μορίων: 60
<300τόνους/ημέρα - Μη υπαγόμενες
στο Παράρτημα Ι της
ΚΥΑ36060/1155/Ε.103
(ΦΕΚ1450/Β/2013) (περ.6.4β),
άρα υπάγεται στην Β περιβαλλοντική
κατηγορία, σύμφωνα με την
αριθμ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ
2471/Β/10-08-2016) ΥΑ, όπως ισχύει.

 Α/α 40 Συσκευασία και τυποποίηση
ειδών διατροφής μ.α.κ.
Κινητήρια ισχύς μηχανημάτων
συσκευασίας και τυποποίησης
<37ΚW, άρα εξαιρείται από
περιβαλλοντική αδειοδότηση ως
επαγγελματικό εργαστήριο, σύμφωνα
με την αριθμ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016
(ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) ΥΑ, όπως
ισχύει.

Η έγκριση αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αναφέρονται
στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους παρακάτω νέους και τροποποιημένους όρους της
αριθ.πρωτ.ΔΑΠΕΦ/Φ.14.1469/5336/18-12-2018 έγκρισης εγκατάστασης :

( α ) Αντικατάσταση του όρου 2.(θ) με τον όρο “Να προβλεφθεί η λήψη όλων των προληπτικών και
κατασταλτικών μέτρων πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις [ΚΥΑ
136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ6210/Β) “Μέτρα και και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις
μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων”. Επίσης σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης
πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι
διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της 28-06-1991 (Β’578), όπως ισχύει και της υπουργικής
απόφασης Δ3/14858/1993 (Β΄477) αντίστοιχα.”
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( β ) Προσθήκη του όρου 2.(ιη) “Στους εξωτερικούς χώρους του κτιρίου της εγκατάστασης να μην
εκτελούνται εργασίες και να μην αποθηκεύονται πρώτες ύλες και προϊόντα και κυρίως να μην
αποθηκεύονται υπολείμματα τα οποία προκύπτον από την παραγωγική διαδικασία και ενδέχεται να
δημιουργήσουν κινδύνους για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων και των περιοίκων, πιθανή
όχληση του περιβάλλοντος καθώς εστίες μόλυνσης και πιθανής πρόκλησης πυρκαγιάς”
( γ ) Προσθήκη του όρου 2. (ιθ) “Να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίστηκαν με την
αριθ.πρωτ.82370/17-06-2020 θετική γνωμοδότηση σχετικά με την επέκταση της δραστηριότητας στην
δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα, εμβαδού 2.904,05τ.μ. του Δασαρχείου Λαμίας”
( δ ) Προσθήκη του όρου 2.(κ) “Ο φορέας υποχρεούται πριν από την έναρξη λειτουργίας της
οικονομικής δραστηριότητας στην μεταβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικών και
συναφών δραστηριοτήτων και υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
https://notifybusiness.gov.gr”
( ε ) Προσθήκη του όρου 2.(κα) “Η μη τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων,
συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων όπως προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30
του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/2002, Ν.4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύουν
καθώς και των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011, του
N. 4442/2016 και της αριθ.οικ.64618/856/Φ15/2018 (ΦΕΚ 2278/Β/15-06-2018) Υ.Α., όπως ισχύουν”
( στ ) Προσθήκη του όρου 2. (κβ) “Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας της
οικονομικής δραστηριότητας, η παράλειψη γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να
μεταβληθούν ή μεταβλήθηκαν ή η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή
επισύρει την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4442/2016 (Α΄ 230)”
( ζ ) Προσθήκη του όρου 2.(κγ) “Η τροποποίηση έγκρισης εγκατάστασης, λόγω κτιριακής και
μηχανολογικής επέκτασης, ισχύει για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της
αριθ.πρωτ.ΔΑΠΕΦ/Φ.14.1469/5336/18-12-2018 έγκρισης εγκατάστασης, λόγω κτιριακής και
μηχανολογικής επέκτασης (ήτοι μέχρι 18-12-2023) και μπορεί να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση
μιας δεκαετίας, κατόπιν αίτησης παράτασης και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις των
διατάξεων του Ν.3982/2011 (άρθρο 20, παρ.6 εδάφια α & β)”.

Κατά λοιπά ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί της αριθ.πρωτ. ΔΑΠΕΦ/Φ.14.1469/5336/18-12-2018
έγκρισης εγκατάστασης, λόγω κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, καθώς και οι Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που προσδιορίστηκαν από αυτήν.

Η παρούσα αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.3982/2011.

Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει την απόφαση αυτή για λόγους
νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή από την ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο
της Περιφέρειας ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 227 και το άρθρο 238 του Ν.
3852/2010, όπως ισχύει.

Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. Τσακωνίτης

Γραμμάτια :
Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκε το εξής γραμμάτιο :
Παράβολο εγκατάστασης της παραγράφου Α του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 14684/914.Φ.15/2012
(Ο αριθμός εμβάσματος:754231752 Εντολή είσπραξης (παράβολο) Ε.Τ.Ε. : 300,00 €)

https://notifybusiness.gov.gr
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Πίνακας Αποδεκτών

( 1 ) Ελληνική Στατιστική Αρχή
Δ/νση Στατιστικών Επιχειρήσεων
Α) Τμήμα Μητρώων και Μεγάλων Επιχειρήσεων
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 Πειραιάς - Τ.Θ. 80847
Ε-mail : a.georgostathi@statistics.gr
Β)Τμήμα Στατιστικών Διάρθρωσης Επιχειρήσεων
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 Πειραιάς - Τ.Θ. 80847
E-mail : a.dafni@statistics.gr

( 2 ) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

α) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Υψηλάντη 1, 351 31 Λαμία
E-mail : dbefp@pste.gov.gr

β) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π Ε. Φθιώτιδας
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου
Υψηλάντη 4, 351 31 Λαμία
E-mail : dygeia-fth@pste.gov.gr

γ) Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγεινομικού Ελέγχου
Ελ. Βενιζέλου 1, 351 32 Λαμία

E-mail : daok-fth@pste.gov.gr

( 3 ) Δήμος Λαμιέων
Γενική Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης
Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης
Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού, 351 31 Λαμία
E-mail : info@lamia-city.gr

( 4 ) Σ. Ε. Π. Ε.
Τμήμα Τεχν. & Υγ. Επιθ. Φθιώτιδας
Κολοκοτρώνη 7, 351 31 Λαμία
E-mail : ttyefth@otenet.gr

( 5 ) ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ‘ΕΦΕΤ’
Λεωφ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου Μ. (Αμπελόκηποι)
115 26 Αθήνα
E-mail : info@efet.gr

( 6 ) Στατιστική Υπηρεσία
351 00 Λαμία
E-mail : lamia@statistics.gr

( 7 ) Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας
Πετρίδου 3
353 00 Στυλίδα
Ε-mail: atstylidas@astynomia.gr

mailto:a.georgostathi@statistics.gr
mailto:a.dafni@statistics.gr
mailto:dbefp@pste.gov.gr
mailto:dygeia-fth@pste.gov.gr
mailto:daok-fth@pste.gov.gr
mailto:daok-fth@pste.gov.gr
mailto:ttyefth@otenet.gr
mailto:info@efet.gr
ΑΔΑ: Ψ7Γ67ΛΗ-6ΛΠ



( 8 ) Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας
Κ. Καραμανλή 3, 351 33 Λαμία
E-mail : lamia@psnet.gr

( 9 ) Δ/νση Δασών Φθιώτιδας
Δασαρχείο Λαμίας
1οΧΛΜ Ν.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών
35 133 Λαμία

( 10 ) LA TOUR MELAS A.E.
ΘΕΣΗ : “ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ”
ΟΔΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕΛΑ
35 300 ΑΧΙΝΟΣ
(συν/νο: θεωρημένο ερωτηματολόγιο)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

1.-Φ.14.1469
2.-Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης

mailto:lamia@psnet.gr
ΑΔΑ: Ψ7Γ67ΛΗ-6ΛΠ
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