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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & 
Π.Ε. ΣΠΟΡΑΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου-Αναλήψεως 
Ταχ. Κώδικας : 38001  Βόλος 
Πληροφορίες : Σταματία Γιαβάση 
Ευφροσύνη Κουτσιανά 
Τηλέφωνο : 24213 -52645 & 52503 
Fax : 24213 –52499 

 

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Βόλος 27/ 6 /2018 

Αριθμ. Πρωτ. 854 /Φ.14-2261 
 

 

Προς: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – 
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΩΝ. & ΒΑΣ. 
ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ανώνυμη 
Βιομηχανική και Εμπορική Τεχνική 
Αντιπροσωπευτική Εταιρία 
Αναλήψεως 88, 38333, Βόλος 

 

 
Θ Ε Μ Α : Επιβολή προστίμου στην «Λατομεία Βόλου Κ. & Β. Νταόπουλος & ΣΙΑ 
Α.Β.Ε.Τ. Α.Ε.» ιδιοκτήτρια εταιρία μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος στον 
Άγιο Γεώργιο Φερών, για παράβαση των διατάξεων του Ν.3982/2011. 

 
ΑΦΜ: 094086429                      Δ.Ο.Υ. Βόλου 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

   Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του Ν.3982/2011 (Φ.Ε.Κ.143/Α) Απλοποίηση της αδειοδότησης 
τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών 
πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα και των Υπουργικών 
Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση άρθρων αυτού. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222Α/27-12-2010) «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας». 

4. Την υπ’ αρ. Οικ. Γρ. Ανππ/824 απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 
2677/Β/8-10- 2014) για την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων και 
Καρδίτσας, καθώς στους Προϊσταμένους και σε υπαλλήλους των Τμημάτων αυτών. 

5. Τις διατάξεις της Υ.Α. αρ.484/36/φ.15/2012 (Φ.Ε.Κ.230/Β) «Καθορισμός, κλιμάκωση 
και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 του Ν.3982/2011 (Φ.Ε.Κ. 
143/Α)». 

7. Την από 17 Ιανουαρίου 2018 έκθεση αυτοψίας των υπαλλήλων της Δ/νσης 
Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. 

8. Το υπ’ αρ. οικ.371/Φ14-2261/18-1-2018 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την 
«Λατομεία Βόλου Κ. & Β. Νταόπουλος & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Τ. Α.Ε.» με το οποίο 
κοινοποιήθηκε η έκθεση αυτοψίας και ζητήθηκε η υποβολή των απόψεών της. 

9. Την από 9-2-2018 έγγραφη απολογία (με αρ. πρωτ. εισερχομένου της υπηρεσίας 
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μας 854/12-2-2018) της εταιρίας, με την οποία εξέθεσε τις απόψεις της. 

10. Το γεγονός ότι στο ελαιοτριβείο του Ελαιουργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού 
Αχιλλείου διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις:  
 Η συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος δεν διαθέτει άδεια 

εγκατάστασης ούτε και άδεια λειτουργίας.  
 Δεν μας έχει προσκομιστεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας της μονάδας 

ασφαλτομίγματος σε ισχύ. 

11. Την από 12-06-2018 εισήγηση της υπηρεσίας μας.  

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Επιβάλουμε σε βάρος της εταιρίας «Λατομεία Βόλου Κ. & Β. Νταόπουλος & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Τ. 

Α.Ε.» κατόχου Μονάδας Ασφαλτομίγματος, που βρίσκεται πλησίον του λατομείου 

αδρανών υλικών της ίδιας εταιρίας στον Άγιο Γεώργιο Φερών, πρόστιμο ύψους έντεκα 

χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (11.400 €) σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.3982/2011 και 

την Υ.Α. αρ.484/36/φ.15/2012 (Φ.Ε.Κ.230/Β) για παραβάσεις και συγκεκριμένα για τη 

«Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς άδεια εγκατάστασης και χωρίς άδεια λειτουργίας ή 

χωρίς υπεύθυνη δήλωση» σύμφωνα με το σκεπτικό του 11 σχετικού. 

Επιπλέον, θα πρέπει ο φορέας να προσκομίσει άμεσα στην υπηρεσία μας τα κάτωθι: 

1. Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας 

2. Δικαιολογητικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της μονάδας και 

3. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας σε ισχύ 

Μέχρι την έκδοση των αδειών που περιγράφονται στα ανωτέρω (1) και (2) επιτρέπεται η 

λειτουργία της μονάδας υπό τους κάτωθι όρους: 

 Να τηρούνται τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας για τη ζωή και την υγεία των 
εργαζομένων (παροχή μέσω ατομικής προστασίας, εξασφάλιση επαρκούς 
φωτισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, τοποθέτηση προστατευτικών 
προ των ιμάντων και των μερών των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα). 

 Να τηρούνται τα μέτρα πυρασφάλειας που θα προβλέπονται από εγκεκριμένη 
Μελέτη Πυρασφάλειας και τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις και να 
ανανεώνεται εγκαίρως το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας. 

 Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και 
την αποφυγή της ρύπανσής του. 

 τα μηχανήματα έργου που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση να διαθέτουν σε 
ισχύ τις απαιτούμενες ειδικές άδειες κυκλοφορίας και να τα χειρίζονται αδειούχοι 
χειριστές μηχανημάτων έργου. 

 Να οριστεί αρμόδιας ειδικότητας μηχανικός υπεύθυνος για την επίβλεψη της 
λειτουργίας και τη συντήρηση της εγκατάστασης. 
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Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιων της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για παράβαση νόμου, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) 

ημερών από την κοινοποίησης αυτής. 

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Ο Αν. Προϊσταμένου 
Δ/νσης 

και βεβαιών τη γνησιότητα 
κειμένων και υπογραφών 
όλων των υπογραφόντων 
το σύνολο των εγγράφων 
του συνημμένου φακέλου 

του ανωτέρω σχεδίου 
 
 
 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
ΓΙΑΒΑΣΗ & 

 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑ 

 
 

ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή:Στ. Γιαβάση, Ε.Κουτσιανά, Φ. 14-2261, Χρονολογικό Αρχείο. 


