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                Λάρισα,  27 Ιουλίου 2017                  
             Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α/Φ.14.1257/2036-1
             

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης για  κτιριακή και μηχανολογική επέκτασης για τρία (3) 
χρόνια έως 27.07.2020

Επωνυμία:  ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.
ΚΑΔ/Είδος  εγκατάστασης: 10.51.40 α) Παραγωγή Τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου 

γάλακτος για τυρί)
Θέση: 4ο χλμ Επ. Οδού Ελασσόνας-Δεσκάτης
Κατηγορία όχλησης: Χαμηλή
ΑΦΜ: 082334475
ΔΟΥ: Α' Λάρισας 

A  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 

του Α.Ν. 207/67, του από 15.10.22 Β.Δ., του από 16.03.1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε  με  το  από 24.11.53   Β.Δ.,  του  Π.Δ.  1180/1981,  της  Κ.Υ.Α  69269/1990,  των 
Νόμων  2218/1994,  2240/1994,  του  Π.Δ.  274/97  και  του  Ν  3325/05  όπως  ισχύει  και  τον 
Ν.3982/11.

2. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  το  Π.Δ.  129/10  ''Οργανισμός  της  Περιφέρειας 
Θεσσαλίας''.

3. Την  υπ.  αρ.  οικ.  Γρ.  Αντιπερ.  824  (ΦΕΚ  2677/Β’/08-10-2014)  απόφαση  του  Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας περί παροχής εξουσιοδότησης ''Με υπογραφή 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.

4. Την  αρ.  πρωτ.  Οικ.  4396/29-12-2014  Απόφαση  του  Περιφερειάρχη Θεσσαλίας  περί  ορισμού 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας.

5. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/11) ''Απλοποίηση & εκσυγχρονισμός της αδειοδότησης τεχνικών 
επαγγελματικών  δραστηριοτήτων''  και  τις  Υ.Α.  483/35/Φ.15  (ΦΕΚ  Β'/158/03.02.12)  και 
484/36/Φ.15 (ΦΕΚ Β'/230/09.02.12).

6. Το  Ν.  4014/2011  (ΦΕΚ  209/Α/11)  ''Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και  δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος''.

7. Την  ΥΑ  Αριθμ.  ΔΙΠΑ/οικ.  37674/27.07.2016  (ΦΕΚ  2471/Β/2016)  ''Τροποποίηση  και 
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων 
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και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 
του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει''.

8. Την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/21.03.2012 (ΦΕΚ 1048/Β/2012) ''Αντιστοίχηση των κατηγοριών των 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα''.

9. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) ''Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία  2008/99/ΕΚ  -  Πλαίσιο  παραγωγής  και  διαχείρισης  αποβλήτων  -  Εναρμόνιση  με  την 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής''.

10. Την  υπ'  αριθμ.  2614/149207/21.11.2013  Α.Ε.Π.Ο.  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

11. Το υπ' αριθμ. ΔΑ/Φ14.1257/2962/12.08.2016 έγγραφο της υπηρεσίας περί μη έκδοσης άδειας 
λειτουργίας σύμφωνα με τη  ΥΑ οικ. 12684/92 (ΦΕΚ 3181/Β΄/27.11.2014).

12. Την υπ' αριθμ. 2036/17.07.2017 αίτηση με την οποία κατατέθηκε ερωτηματολόγιο για χορήγηση 
Άδειας κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης. 

13. Την από 27.07.2017 θετική εισήγηση της Υπηρεσίας μας.
14. Τα λοιπά δικαιολογητικά και σχεδιαγράμματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Ν.  3982/11 και  του  Ν.3325/05  Άδεια Εγκατάστασης 
κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης ισχύος τριών (3) ετών, στο υπόψη τυροκομείο όπως 
αυτή απεικονίζεται στα σχέδια που θεωρήθηκαν με την παρούσα απόφασή μας και με τα παρακάτω 
ειδικότερα στοιχεία:

Επωνυμία:  ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.
ΚΑΔ/Είδος  εγκατάστασης: 10.51.40 α) Παραγωγή Τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου 

γάλακτος για τυρί)
Θέση: 4ο χλμ Επ. Οδού Ελασσόνας-Δεσκάτης

Τεχνοοικονομικά στοιχεία επιχείρησης:

Μηχανολογικός εξοπλισμός Κινητήρια 
Ισχύς (KW)

Θερμική 
Ισχύς(KW) Αξία

Νομίμως εγκατεστημένα σύμφωνα με την υπ' 
αριθμ.  ΔΑ/Φ14.1257/6236/22.10.2014 Άδεια 
Εγκατάστασης

369 74 1.936.250 

Αφαιρούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός 1,60 - 30.400 €
Αιτούμενη μηχανολογική επέκταση 199,20 104,20 961.778 €
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς μετά την επέκταση 566,60 178,20  2.867.628 €

Μηχανολογικός  εξοπλισμός  προστασίας 
περιβάλλοντος (βιολογικός καθαρισμός)

Κινητήρια Ισχύς Αξία
53,16 KW 400.000 €

Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κάλυψη Δόμηση
Υφιστάμενες: Κτίρια με Αρ.  οικ.  Άδειας 67/2003 
και Αρ. οικ.  Άδειας 14/2014,τακτοποιήσεις βάση 
4178/2013 α/α Δήλωσης 2646905

4.807,14τ.μ. 3.870,11 τ.μ.
(937,03 τ.μ. δεν 
προσμετρώνται  στο 
Σ.Δ.)

Προσθήκη 2.586,79 τ.μ. 2.586,79 τ.μ.
Σύνολο κατόπιν και της επέκτασης 7.393,93 τ.μ. 6.456,90 τ.μ.
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Η  άδεια  εγκατάστασης  για  μηχανολογική  και  κτηριακή  επέκταση  χορηγείται  με  την  επιφύλαξη  της 
τήρησης των κείμενων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής 
όρους:

1. Να προβλεφθούν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση όλα τα αναγκαία μέσα για την υγιεινή 
και  την  ασφάλεια  των  εργαζομένων  και  να  τηρηθούν  οι  προβλεπόμενες  διατάξεις  του 
Υπουργείου εργασίας καθώς και οι σχετικές αστυνομικές διατάξεις.

2. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
3. Η επίβλεψη,  συντήρηση,  επισκευή,  χειρισμός,  και  εγκατάσταση των λεβήτων  θα γίνεται  από 

πρόσωπα που  έχουν  αυτό το  δικαίωμα σύμφωνα με  τις  ισχύουσες  εκάστοτε  διατάξεις  περί 
τεχνικών επαγγελμάτων και επαγγελματικών δικαιωμάτων.

4. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τη συντήρηση και τον χειρισμό μηχανημάτων θα πρέπει να 
διαθέτουν τις προβλεπόμενες από το νόμο επαγγελματικές άδειες.

5. Να υλοποιηθούν και να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις της ΚΥΑ Φ15/οικ1589/104/06 ( ΦΕΚ 90Β) ”περί λήψης μέτρων πυρασφάλειας”. Μετά 
την κτιριακή επέκταση η επιχείρηση οφείλει να εφοδιαστεί με πιστοποιητικό πυρασφάλειας που 
να περιλαμβάνει το σύνολο των εγκαταστάσεων.

6. Να  γίνει  η  ηλεκτρική  εγκατάσταση  λαμβάνοντας  υπόψη  τους  ισχύοντες  κανονισμούς  περί 
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ  HD 384 και  να 
υποβάλλεται στην επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕ.Δ.Δ.Η.Ε.) κάθε 2 χρόνια 
η  απαιτούμενη  Υπεύθυνη  Δήλωση  Εγκαταστάτη  Ηλεκτρολόγου  σύμφωνα  με  τη   Υ.Α. 
Φ.7.5./1816/88 (ΦΕΚ 470Β/05-03-2004).

7. Η  θεώρηση  των  σχεδιαγραμμάτων  αφορά  μόνο  σε  θέματα  σχετικά  με  την  εφαρμογή  της 
βιομηχανικής  νομοθεσίας  και  γίνεται  με  την  προϋπόθεση  της  τήρησης  των  πολεοδομικών 
διατάξεων.

8. Πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών η επιχείρηση θα πρέπει να φροντίσει για την έκδοση 
της απαραίτητης οικοδομικής άδειας. 

9. Τα χρησιμοποιούμενα ψυκτικά υγρά, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 
να διαχειρίζονται κατά τρόπο ώστε να εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ 374111/1829/Ε109 
(ΦΕΚ  1827/2007),  εναρμόνιση  στον  Κανονισμό  EC2037/2000  και  την  τροποποίηση  του 
(Κανονισμός 1784/2006) σχετικά με ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

10. Η  μονάδα  θα  πρέπει  να  διαθέτει  στο  χώρο  της  Δελτίο  Ελέγχου  Διαρροών  Σταθερών 
Εγκαταστάσεων  Κλιματιστικών  Ψύξης  (ΕΚ  517/2014),  σφραγισμένο  από  πιστοποιημένο 
εγκαταστάτη ψυκτικό (Κατηγορίας Ι) 

11. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος 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.

12. Η προτεινόμενη άδεια χορηγείται με τον απαράβατο όρο όπως η συγκεκριμένη εγκατάσταση θα 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής δραστηριότητας που 
έχει  περιγραφεί  στα  συνημμένα  έγγραφα.  Η  καθ’  οποιοδήποτε  τρόπο  αλλαγής  χρήσης  της 
εγκατάστασης συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας και τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα 
νομοθεσία κυρώσεις.

13. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άδεια άλλης 
αρχής, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

14. Η  άδεια  αυτή  μεταβιβάζεται  μόνον  κατόπιν  προηγούμενης  έγκρισης  του  Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας,  χωρίς  αυτήν  την  έγκριση  η  επιχείρηση  δεν  μπορεί  να  λειτουργήσει  στο  όνομα 
φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρου που εκδόθηκε η άδεια.

15. Για την επίβλεψη της εγκατάστασης να οριστεί επιβλέπων Μηχανικός σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.
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Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή για παράβαση νόμου, μέσα σε 15 ημέρες από 
της  κοινοποιήσεως  της,  κατά  τις  διατάξεις  των  άρθρων  227  &  238  του  Ν.3852/10,  από 
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσω της Υπηρεσίας μας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος. 

                                                                                                           Με Εντολή Περιφερειάρχη

                                                                                                                    Ο ΑΝ. Δ/ΝΤΗΣ

                                                                                             

                               

                                                                                           ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

                                                                                                              ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γραμμάτια:
Για την έκδοση της απόφασης αυτής υποβλήθηκαν τα παράβολα:

Γραμμάτιο Αρ. Γραμματίου Ποσό (€)

Απόδειξη ALPHA BANK (αρ. λογ. *****569) 201707283000890062 400
Παράβολο χαρτοσήμου 1502904 6,00

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:       

1. Στατιστική Υπηρεσία Λάρισας
Τ.Κ 41 110 – ΕΝΤΑΥΘΑ

2. Σώμα Επιθ/σης Εργασίας 
ΚΕΠΕΚ Κ. Ελλάδος
Φαρσάλων αριθ. 6, Τ.Κ. 411 10 – ΕΝΤΑΥΘΑ

3. ΕΧΑΡΧΟΣ ΑΕ
4ο χλμ. Επ.Ο Ελασσόνας –Δεσκάτης

4. Αστυνομικό Τμήμα Ελάσσόνας
 6ης Οκτωβρίου 77, 
 T.K. 40200, Ελασσόνα
 

5. Πολεοδομία Δ. Ελασσόνας 
        (τεύχος μελέτης με 1 σειρά σχεδιαγραμμάτων)

Εσωτ. Διανομή
Τμήμα Α'
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