
ΚΥΕ Ν. ΑΧΑΪΑΣ 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ    
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Κ.Κ : 154.1 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ      A.Φ.Μ.: 096059668                                                                                                                                  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ  

Ταχ. ∆/νση: Ν.Ε.Ο Πατρών- Αθηνών 12                                                                                ΠΑΤΡΑ  06 /04/2011 

Ταχ. Κώδικας:26110, Τ.Θ. 3132                                                                    Αριθ. Πρωτ.:  ∆.A.Φ.14.2/323/1106          

Πληροφορίες : Λερούνη     

Τηλέφωνο: 2613620116 

Fax:  2610437058 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Άδεια λειτουργίας Ελαιοτριβείου του Αγροτικού Συνεταιρισµού Σελιανιτίκων  ύστερα από 

µηχ/κή επέκταση  στον ∆. Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας. 

 

 

                                      Α ΠΟΦΑΣΗ  

 Ο  ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ ΙΑΡΧΗΣ  ∆ΥΤ ΙΚΗΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των νόµων 6422/1934, του Ν. ∆/τος 1150/1949, το άρθρο 4 του Α.Ν.207/1967του 

από 15.10.1922 Β.∆/τος όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το από 24.11.1953 Β.∆. 

Τον Ν.3852/2010(ΦΕΚ87Α΄)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

Το Π.∆.αριθµ.132/2010 (ΦΕΚ 225 Α΄) «Οργανισµός της περιφέρειας ∆υτ. Ελλάδας».     

Το Ν. 3325/’05 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες 

διατάξεις. 

2. Την απόφαση µας µε αριθµό ∆.ΒΦ.14.2/593/1106/19-03-2002 µε την οποία χορηγήθηκε στη 

παρακάτω µονάδα άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου.              . 

3. Αίτηση του Αγροτικού Συνεταιρισµού Σελιανιτίκων για την χορήγηση αδείας λειτουργίας του 

Ελαιοτριβείου του ύστερα από µηχ/κή επέκταση στον ∆ήµο Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας.  

ΠΡΟΣΟΧΗ 

στους όρους 
της παρούσης 
αποφάσεως 
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4. Τα σχεδιαγράµµατα που έχουν υποβληθεί για έγκριση καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά 

στοιχεία. 

5. Την από  05 / 04 / 2011  εισήγηση της Υπηρεσίας µας. 

 

 

 

ΑΠΟΦ Α Σ Ι Ζ Ο ΥΜΕ  
 

1.  Χορηγούµε Α∆ΕΙΑ λειτουργίας αορίστου χρόνου για το Ελαιοτριβείο του Αγροτικού 

Συνεταιρισµού Σελιανιτίκων όπως αυτή εικονίζεται στα σχεδιαγράµµατα που θεωρούµε µε αυτή την 

απόφασή µας  και που έχει τα ακόλουθα ειδικότερα στοιχεία:  

α) Θέση:  Σελιανίτικα  ∆ήµος Αιγιαλείας  Ν.Αχαΐας                    

β) Κάτοχος: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ 

γ) Είδος εγκαταστάσεως: Ελαιοτριβείο                                

                                               

δ) Ισχύς:  Κινητήρια:…………………………………………………….............00,00 KW 

                           Νέα:  ………...…….…………….............................................. 100,55.ΚW 

                      Σύνολο: …………….………..........................................................100,55 KW 

                     Θερµική:…………………………………………………………………    KW                                    

                            Nέα:……………………………………………………………………ΚW                                                              

                      Σύνολο:…………………………………………………………………… KW   

 

ε) Ατµολέβητες Κατηγορ                       ΠΥ∆                                                   Π.Π.    

Προηγούµενη:  >> :       ΠΥ∆        Π.Π.    

Νέα:  >> :       ΠΥ∆        Π.Π.    

Σύνολο  >> :       ΠΥ∆        Π.Π.    

 

στ)  Αξία µηχαν/κού εξ/σµού:  Προηγουµένη:      00000,00  € 

                                                  Νέα               :      279400,00 € 

                                            Σύνολο          :      279400,00 €  
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2.  Η παρούσα άδεια χορηγείται µε την επιφύλαξη της τηρήσεως των διατάξεων του από 15.10.1922 Β. 

∆/τος «περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης µηχανολογικής εγκαταστάσεως» και 

µε τους εξής όρους: 

 α) Να τηρούνται τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζοµένων (π.χ. 

τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγµάτων στα µέρη των µηχανηµάτων που κινούνται 

επικίνδυνα στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρµακείο κ.λ.π.) εξασφάλιση επαρκούς φωτισµού 

και αερισµού. 

β) Να τηρούνται τα µέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την µελέτη Πυροπροστασίας 

(αριθµ. πιστοποιητικού πυρ/σίας 57Φ701.4Π.Υ.400/10-01-2011)                             

γ) H αποχέτευση των λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων  να γίνεται σύµφωνα µε την Είβ 

221/21.2.65 που τροποποιήθηκε µε την αρίθµ. Γ 1/1783/71 όµοια. 

δ) Να τηρούνται οι αστυνοµικές και υγειονοµικές διατάξεις.  

ε) Να υπάρχουν κατάλληλα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και να τηρείται η 

εγκεκριµένη µελέτη περ/κών επιπτώσεων. [Αρ. ΜΠΕ ∆Α/Φ31/665 /1089/10-03-2011 ] 

στ) Να τηρείται ο κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και ειδικότερα το άρθρο 

305 αυτού. 

ζ)  Να υπάρχει πάντοτε σε ισχύ έγκριση περιβαλλοντικών όρων & πισ/κό πυρ/σίας καθώς και άδεια 

διάθεσης αποβλήτων. 

η)  Κατά την ελαιοκοµική περίοδο να υπάρχει στον χώρο της εγκατάστασης επιβλέπων µηχανικός. 

θ)  Να αποµακρύνεται ο ελαιοπυρήνας εντός δύο ηµερών από τον χώρο του ελαιοτριβείου. 

ι)  Να τηρούνται οι σχετικές διατάξεις γι’αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις. 

 

 

 

3.  Η Υπηρεσία µας επιφυλάσσει το δικαίωµα να  επιβάλει την εκτέλεση µεταρρυθµίσεων και 

περιορισµών στην ανωτέρω εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο 

για να εκπληρωθούν οι επιδιωκόµενοι σκοποί που προβλέπονται από το άρθρο 2 του από 15.10.1922 

Β.∆/τος.  

 

4.   Για την απαιτούµενη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών από 16.3.50 και 24.11.53 Β.∆/των 

καθώς  και του 902/75 Π. ∆/τος υπεύθυνο επίβλεψη της λειτουργίας της ανωτέρω εγκαταστάσεως 

πρέπει να χρησιµοποιηθεί πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις αυτές προσόντα 

δηλ τουλάχιστον µηχανολόγος Τ.Ε.                                                    

Να υπάρχει βιβλίο (ηµερολόγιο)  θεωρηµένο από τον Ειρηνοδίκη της περιοχής που να γράφονται οι 

υποδείξεις του επιβλέποντα µηχανικού. 
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5.  Η παρούσα άδεια µεταβιβάζεται µόνον κατόπιν εγκρίσεως της Περιφέρειας ∆υτ. Ελλάδας Π.Ε. 

Αχαΐας. Χωρίς αυτή την έγκριση η επιχείρηση δεν µπορεί να λειτουργήσει στο όνοµα φυσικού ή 

νοµικού προσώπου άλλου εκτός του ανωτέρου αναφεροµένου. 

 

6. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο Συν/σµό από την υποχρέωση να εφοδιασθεί  

µε άλλη άδεια αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 

 

Κατά της αποφάσεως αυτής επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεως ενώπιον του κ. Γεν Γραµµατέως της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου Νήσων εντός µηνιαίας 

προθεσµίας από όποιον έχει έννοµο συµφέρον. 

 

 

Γ ρ α µ µ ά τ ι α  

Για την έκδοση της ανωτέρω άδειας εκδόθηκαν        Ε.Π. 

τα εξής γραµµάτια:             Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

α. Aριθµ.συναλ.0531/ΚΟ1/19-01-2011 ALPHA BANK 

β. Αριθµ.συναλ.0530/ΚΟ1/19-01-2011 ALPHA BANK                                     

γ. 0142436,0953611/19-01-2011 ΕΤΕ                                                           Π.ΠΑΓΙΑΣΛΗΣ                                                                     

δ. Α/Α 1430/19-01-2011 Α΄∆ΟΥ Πατρών 

1)  Αστυνοµικό Τµήµα: Αιγίου      

2)  Σώµα Επιθ. Εργασίας 

 ΚΕΠΕΚ  

 ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 12 – Πάτρα 

3)  Αγροτικός Συν/σµός Σελιανιτίκων 

     Ελαιοτριβείο                            

     ∆.Αιγιαλείας Ν.Αχαΐας  

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή : Στην Υπηρεσία µας  
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