
                                                                         Άμφισσα     30-06-2021 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                         
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ:   919 /Θ.1 /915             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                             
ΤΜΗΜΑ XΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,                  Αριθ. καταχώρησης : 520 
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 :  Έγκριση εγκατάστασης μονάδας εμφιάλωσης φυσικών μεταλλικών νερών, 

της εταιρείας “ΧΕΛΙΑ ΜΟΡΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε.”, στην περιοχή της Τοπ. Κοινότητας Καστρακίου, 

της Δημ. Ενότητας Ευπαλίου, του Δήμου Δωρίδας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 

 

ΚΑΔ 2008 : 11.07.99.01                                                                          Α.Φ.Μ. :  94320333 

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΚΑΣΤΡΑΚΙ 
 

                                                                  Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
                                             Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

                ΄Εχοντας  υπόψη : 
 

1.  Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, 1650/86, 2218/94, 2240/1994, 

4014/2011, 3982/2011 4042/2012,4155/2013, 4442/2016, 4302/2014, 4512/2018 και 4549/2018, 

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.  Την  απόφαση με αριθμό οίκ. 204072/3050/12-09-2019 (ΦΕΚ 3538/Β΄/20-09-19) του 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας “περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς 

Αντιπεριφερειάρχες  Στερεάς Ελλάδας”. 

4.  Tην υπ΄αριθ. οικ. 92108/1045/Φ.15//04-00-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3833/Β΄/2020), περί “κατάταξης 

μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κλπ”. 

5. 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. 

6. Την υπ΄αριθ.οικ.64618/856/Φ15/15-06-2018 (ΦΕΚ 2278/Β΄/2018) Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, περί “Καθορισμού τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας 

για την εγκατάσταση και την λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 κλπ 
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7.  Η με αριθμό πρωτ. 919/Θ.1/915/17-06-2021 αίτηση της εταιρείας “ΧΕΛΙΑ ΜΟΡΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε.”, 
με την οποία ζητά την χορήγηση έγκριση εγκατάστασης μονάδας εμφιάλωσης φυσικών μεταλλικών 
νερών, στην περιοχή της Τοπ. Κοινότητας Καστρακίου, της Δημ. Ενότητας Ευπαλίου, του Δήμου 
Δωρίδας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 
8. Την υπ΄αριθ. 784/09-05-2019 βεβαίωση χρήσεων γης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του 

Δήμου Δελφών 

9. Το υπ΄αριθ. 58/Θ.1/59/18-02-2021 έγγραφό μας, με το οποίο προσδιορίσαμε τις Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την αναφερομένη στο θέμα επιχείρηση. 

10. Το υπ΄αριθ. 59/Θ.1/60/18-02-2021 έγγραφό μας, με το οποίο προσδιορίσαμε τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται για την χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης της αναφερομένης στο θέμα 

επιχείρησης. 

11. Τα λοιπά δικαιολογητικά, που υποβλήθηκαν με την προαναφερομένη  αίτηση των 

ενδιαφερομένων.                                                  

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

1.    Χορηγούμε έγκριση εγκατάστασης στην μονάδα εμφιάλωσης φυσικών μεταλλικών 

νερών της εταιρείας “ΧΕΛΙΑ ΜΟΡΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε.”, στην περιοχή της Τοπ. Κοινότητας 

Καστρακίου, της Δημ. Ενότητας Ευπαλίου  του Δήμου Δωρίδας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Φωκίδας, σύμφωνα με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία : 

 
 α ) Θέση:   Περιφερειακή Ενότητα  :  ΦΩΚΙΔΑΣ 
Δήμος  :   ΔΩΡΙΔΑΣ  - Δημ.  Ενότητα  :  ΕΥΠΑΛΙΟΥ - Τοπ. Κοινότητα : ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 

    Τοποθεσία  :   εκτός σχεδίου                   θέση :  “Κεφαλάς” 
 
 β ) Κ ά τ ο χ ο ς  :   “ΧΕΛΙΑ ΜΟΡΝΟΥ Α.ΕΒ.Ε..” 
 
γ ) Είδος Εγκατάστασης  :    εμφιάλωση φυσικών μεταλλικών νερών 
 

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       :      1.268,66         ΗΡ                    KW                                  € 

μηχ/των προστ. περιβαλ                        14,07         HP                     KW                                 €                                                                                                                            

κλιματισμού παραγωγής κλπ                 46,90         HP                     KW                                  € 

Σ υ ν ο λ ι κ ή     :                   1.329,63          HP                    KW      2.800.000            €                   

 
- Κινητήρια ισχύς περιβάλλοντος :        14,07             ΗΡ................... KW 

- Κινητήρια ισχύς κλιματισμού κλπ   : …46,90……......ΗΡ................... KW 

 
ε ) Ατμολέβητες : Κατηγορία .......…............. ΠΥΔ ...................... ΠΠ ..................…….  

  ......... ....... ..ΠΥΔ ......… ........... ΠΠ ..................…….  

στ) Δεξαμενές – χωρητικότητα : ………………………………………………………………. 
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 2.   Η άδεια αυτή  χορηγείται για πέντε (5) έτη, με την δυνατότητα παράτασης για άλλα πέντε 

(5) έτη και 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 γενικά προληπτικά μέτρα και κατασταλτικά μέσα πυροπροστασίας της 
        Κ.Υ.Α. Φ.15/οικ.1589/104/2006(ΦΕΚ 90/Β΄/30-1-06).   
( 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 την συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως αναφέρονται στην 9η 
σχετική της παρούσας και συγκεκριμένα τα μέτρα που προσδιορίζονται με τους κωδικούς  
Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Β1, Β2, Β4, Γ1, Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ4, Δ6, Ε1-3, Ε2-2, Ζ1,  Ζ3, Ζ12, 
Η1 και Η7.   
( δ ) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις. 

(ε) Τα μηχανήματα έργου (Μ.Ε), ήτοι φορτωτές, γερανός κλαρκ κλπ, που πιθανόν 

χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες ειδικές άδειες κυκλοφορίας 

και πιστοποιητικά ελέγχου από τους εξουσιοδοτημένους για τον σκοπό αυτό φορείς, ενώ τα 

μηχανήματα αυτά θα πρέπει να τα χειρίζονται αδειούχοι χειριστές με τ΄ανάλογα προσόντα. 

(στ) Πριν την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να 

υποβάλουν γνωστοποίηση λειτουργίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση :   

https://notifybusiness.gov.gr., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ΄αριθ. 1331/Θ.1/1325/18-09-

2020 έγγραφό μας. 

  

3. Η Υπηρεσία μας διατηρεί 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 παραπάνω διατάξεων. 

 

4. Για την απαιτούμενη - σύμφωνα με τις διατάξεις των από 16-3-50 και  24-11-53 Β.Δ/των, 

καθώς και του 902/75 Π.Δ/τος - υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της 

εγκαταστάσεως, πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο, που να έχει τα προβλεπόμενα από τις 

διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του από 24-

11-1953 Β.Δ/τος, θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά, από τον επιβλέποντα μηχανικό, το βιβλίο 

επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης της μηχανολογικής εγκατάστασης, το οποίο θα πρέπει  

να ευρίσκεται πάντοτε στον χώρο της εγκατάστασης. 

 

5. Η άδεια αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης έγκρισης του Περιφερειάρχη  Στ. 

Ελλάδας. 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 

ΑΔΑ: 6Σ047ΛΗ-ΔΚΟ



Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 

238 του Ν. 3852/2010 και ασκείται δια μέσου της Υπηρεσίας μας. 

 
 
                                                                              Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
                                                                                                          
                       
                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧ. ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ                      
                                                                             
 
                                                                                                                 
                                                                                                                                                                               
                                                                                   
 
 
 Γραμμάτια : 

Για την έκδοση της απόφασης αυτής  
εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια : 
Αριθμός συναλλαγής 928396973/08-06-2021 σε λογ. ΕΤΕ της Π.Ε.Φωκίδας , αξίας 600 €.                                  

 

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)  Δήμος Δωρίδας 
      33053 ΛΙΔΟΡΙΚΙ                                                                  
 
(4)  Επιθεώρηση Εργασίας  Ν. Φωκίδας 
            33100 ΑΜΦΙΣΣΑ 
 
 (5)  Δ.Ε.Η  Ναυπάκτου 
         30300  ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 
 
(6) “ΧΕΛΙΑ ΜΟΡΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε.”       
       Καστράκι Φωκίδας – 33056 ΕΥΠΑΛΙΟ         
 
(7) Αστυνομικό  Τμήμα Ευπαλίου 
      33056 ΕΥΠΑΛΙΟ 

   (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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