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Προς : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

Θέµα :«Προσωρινή ολική διακοπή λειτουργίας στη µονάδα παραγωγής ξυλείας σε
µικροτεµάχια µε θρυµµατισµό του ∆ασικού – Αγροτικού Συνεταιρισµού Προκοπίου ∆αφνούσας που βρίσκεται στη θέση ΄΄Βουλγαρίνα΄΄ ∆.Ε Μεσσαπίων ∆ήµου
∆ιρφύων Μεσσαπίων»
Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ‘’ Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών
και µεταποιητικών δραστηριοτήτων … ’’
2. Τις διατάξεις του Ν. 3325/11-3-2005 ‘’ Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών – βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων’’
3. Την ΥΑ 484/36/Φ.15/2012 ΦΕΚ 230Β/9.2.2012 ‘’Καθορισµός , κλιµάκωση και διαδικασία
Α
επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν.3982/2011 ΦΕΚ 143 .
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
5. Το Π.∆. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241Α) «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
6. Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26Α ΄΄ Κύρωση του κώδικα κατάστασης δηµοσίων
πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠ∆∆ ΄΄
7. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (Α45) ΄΄Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας΄΄
Α
8. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3469/2006 ΦΕΚ 131
Α
9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112 όπως ισχύει σήµερα
10. Την αριθµ. πρωτ. οικ. 4762/141/14.1.2013 ΦΕΚ 175Β/2013 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. πρωτ. οικ. 110638/2648/1.10.2013
ΦΕΚ 2538Β/2013 όµοια και ισχύει σήµερα.
11. Την υπ’ αρίθµ. οικ. 117115/2839/2013 ΦΕΚ 2704Β/2013 Απόφαση Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας
12. Τον Νόµο 4014/2001 (ΦΕΚ 209 Α’/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ………..)».
13. Την ΥΑ µε αρ. πρωτ. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21 Β’/13-01-2012) «Κατάταξη δηµοσίων και
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες …………».
14. Την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-03-2012 (ΦΕΚ 1048 Β’/04-04-2012) «Αντιστοίχηση των
κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και …………..)».
15. Την ΚΥΑ µε αρ. πρωτ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275 Β’/11-04-2012)
«Καθορισµός Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων (ΠΠ∆) κατά κλάδο
δραστηριότητας ……….».
16. Την ΥΑ οικ. 483/35/Φ15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012)
17. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 6186/Φ14/2469/16-7-2014 έγγραφό µας
18. Το από 15-5-2014 συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο µε αρ. πρωτ. 4328
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Το υπ’ αρ. πρωτ. 83285/994/26-7-2014 έγγραφο της ∆/νσης Βιοµηχανίας Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων ΠΣΕ
Την υπ’ αρ. πρωτ. 5689/Φ14/2469/14-7-2014 απόφαση ανάκλησης άδειας λειτουργίας
Την από 16-7-2014 έκθεση αυτοψίας – πρωτόκολλο αποσφράγισης
Το από 30-7-2014 µε αρ. πρωτ. 6606 υπόµνηµα του Κουτσουφλάκη ∆ηµήτριου
Την από 29-7-2014 έκθεση αυτοψίας
Την από 30-7-2014 έκθεση αυτοψίας
Την από 29-7-2014 εντολή ελέγχου µε αρ. πρωτ. οικ. 6563
Την από 30-7-2014 εντολή ελέγχου µε αρ. πρωτ. οικ. 6605
Την από 31/7/2014 εισήγηση της Υπηρεσίας µας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την προσωρινή ολική διακοπή λειτουργίας της µονάδας παραγωγής ξυλείας σε µικροτεµάχια µε
θρυµµατισµό του ∆ασικού – Αγροτικού Συνεταιρισµού Προκοπίου – ∆αφνούσας που βρίσκεται στη
θέση ΄΄Βουλγαρίνα΄΄ ∆.Ε Μεσσαπίων ∆ήµου ∆ιρφύων Μεσσαπίων η οποία θα γίνει µε τη
σφράγιση του µηχανολογικού εξοπλισµού (σπαστηροτριβείου) στις 25 / 8 /2014 , σύµφωνα µε το
άρθρο 29 του Ν.3982/2011 και τις διατάξεις της ΥΑ 484/36/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 230Β/9.2.12) για τους
παρακάτω λόγους:
•

•
•

Προστασία περιβάλλοντος (υπήρχαν στερεά απόβλητα (ξυλεία, απορρίµµατα υπολείµµατα ξύλου, ροκανίδια – πριονίδια) διάσπαρτα εντός του γηπέδου της µονάδας
και δεν υπήρχε σύστηµα κατακράτησης αερίων ρύπων – σκόνης από µικροσωµατίδια
ξύλου που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία)
Ασφάλεια εγκαταστάσεων (η µονάδα δεν διαθέτει πιστοποιητικό ενεργητικής
πυροπροστασίας) και περιοίκων.
Η µονάδα δεν διαθέτει άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας µε ενσωµατωµένες
Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις .

Για την λειτουργία της δραστηριότητας θα πρέπει να προσκοµισθούν όλα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά και να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της ΥΑ οικ.
483/35/Φ15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012) και του Ν. 3982/2011, προκειµένου να εκδοθεί άδεια
λειτουργίας, καθώς και να καθαριστεί πλήρως το γήπεδο της εν λόγω µονάδας από στερεά
απόβλητα.
Κατά της παρούσας µπορεί να ασκηθεί προσφυγή εντός (15) ηµερών , σύµφωνα µε τις διατάξεις
Α
του άρθρου 227 του Ν.3852/7.6.2010 (ΦΕΚ 87 )

Μ.Ε.Π
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ :

1.Γραφείο Περιφερειάρχη Π.ΣΕ
2.Γενική ∆/νση Ανάπτυξης
Αρκαδίου 8 , ΤΚ 35100 Λαµία
3.∆Ε∆∆ΗΕ , Χαλκίδα
4. ∆ασικός – Αγροτικός Συνεταιρισµός Προκοπίου - ∆αφνούσας (µε αποδεικτικό επίδοσης)
Θέση ‘’Βουλγαρίνα’’ Ψαχνών ∆Ε ∆ιρφύων Μεσσαπίων
5. Α.Τ. Ψαχνών
6. ∆ήµος ∆ιρφύων Μεσσαπίων
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