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Τροποποίηση
άδειας
λειτουργίας
μετά
από
μηχανολογικό
εκσυγχρονισμό και προσθήκη δραστηριότητας μονάδας α) αποθήκευσης,
διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση άχρηστων
μεταλλικών υλικών (μη επικινδύνων), β) αποθήκευσης οχημάτων τέλους
κύκλου
ζωής
(Ο.Τ.Κ.Ζ.),
γ)
αποθήκευσης
χρησιμοποιημένων
συσσωρευτών μολύβδου-οξέος και δ) προσωρινής αποθήκευσης
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), της
εταιρείας ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ Ε.Π.Ε. που βρίσκεται στη θέση
«Τζαβερδέλα», στο Δημοτικό Διαμέρισμα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής
Αττικής.

Α.Φ.Μ. : 800363650,

Δ.Ο.Υ. : ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949,
του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, 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., του Π.Δ.
274/97, του Π.Δ. 1180/1981, της ΚΥΑ 69269/ 5387/24.11.90 (ΦΕΚ 678/Β/25-10-90),
της ΥΑ 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) και της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-32012 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012).
2. Το Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α’/7-7-2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στις διατάξεις των άρθρων 19,20,29,30,33,35,40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ
………και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού».
3. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α’/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
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4. Τον Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών
επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και
άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11-3-2005) ‘’Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών –
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις’’ όπως αυτός ισχύει.
6. Την υπ. αρ. πρωτ. οικ.10071/455/Φ15.1/17-5-2006 ερμηνευτική εγκύκλιο του
Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α΄) του Υπουργείου Ανάπτυξης.
7. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104/27-1-2006 (ΦΕΚ90/Β/30-1-2006), της ΚΥΑ
οικ. 14684/914/Φ.15/17-12-12 (ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012), της ΥΑ οικ. 483/35/Φ.15/
17-01-2012 (ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012) και της ΥΑ 484/36/Φ15/17-1-2012 (ΦΕΚ 230/Β/
9-2-12).
8. Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7– 6 – 2010).
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, που καταρτίσθηκε
με το Π.Δ.145/10 (ΦΕΚ 238/Α’27-12-10) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ.
44403 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-11) και την υπ’ αρ. 109290/39629
(ΦΕΚ 4251/Β΄/29-12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής .
10. Την από οικ. 177070 (ΦΕΚ 2542/Β’/24-9-14) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής
με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».
11. Την από οικ. 136837 (ΦΕΚ 2351/Β’/28-7-16) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. οικ.74687/184-16 (ΦΕΚ 1198/Β/25-4-16,ΑΔΑ:Ω6ΔΙ7Λ7-ΜΝΚ) Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Δυτικής Αττικής με θέμα Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους
Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και στους Προϊσταμένους
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής με Εντολή
Περιφερειάρχη».
12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 5700/Φ14.Α.Λ.1717/1-8-2013 απόφασή μας με την οποία
χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας κατόπιν αδείας εγκατάστασης για ίδρυση, στη μονάδα
αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση άχρηστων
μεταλλικών υλικών (μη επικινδύνων), αποθήκευσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής
(Ο.Τ.Κ.Ζ.) και χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου-οξέως, της εταιρείας
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ Ε.Π.Ε., που βρίσκεται στη θέση «Τζαβερδέλα», στο Δημοτικό
Διαμέρισμα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής Αττικής, απεριόριστης χρονικής
διάρκειας.
13. Την υπ. αρ. πρωτ. 3067/Φ14.Α.Λ.1717/19-6-17 απόφασή μας με την οποία
χορηγήθηκε στην ανωτέρω εταιρεία άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού
εκσυγχρονισμού με προσθήκη δραστηριότητας προσωρινής αποθήκευσης
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), χρονικής διάρκειας
τριών (3) ετών.
14. Τις από 4994/14-7-17 και 7262/16-10-17 αιτήσεις της εταιρείας ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΣ Ε.Π.Ε. περί τροποποίησης άδειας λειτουργίας κατόπιν μηχανολογικού
εκσυγχρονισμού και προσθήκη δραστηριότητας .
15. Το γεγονός ότι το αίτημα της ανωτέρω εταιρείας περί τροποποίησης της άδειας
λειτουργίας κατόπιν μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και προσθήκης δραστηριότητας
είναι συμβατό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11-32005), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ
120/Α’/29-5-2013).
16. Το ερωτηματολόγιο του αρθρ. 1 της Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3-2-12) που
υποβλήθηκε.
17. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν.
18. Την από 27 - 11 - 2017 έκθεση - εισήγηση υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας.
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Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε μετά από μηχανολογικό εκσυγχρονισμό και προσθήκη
δραστηριότητας την υπ. αρ. πρωτ. 5700/Φ14.Α.Λ.1717/1-8-2013 άδεια
λειτουργίας, αορίστου χρονικής διάρκειας, της μονάδας, όπως αυτή εικονίζεται
στα σχεδιαγράμματα που θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας με την υπ’ αρ.
πρωτ. 3067/Φ14.Α.Λ.1717/19-6-17 απόφασή μας, η οποία έχει τα πιο κάτω
ειδικότερα στοιχεία :
Θέση Δραστηριότητας :

Θέση: «Τζαβερδέλα» Δημοτικό Διαμέρισμα : Άνω Λιοσίων
Δήμος: Φυλής
Νομός Αττικής
(άρθρο 5 του από 23-2-87 Π.Δ.-ΦΕΚ166/Δ)

Φορέας :

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ Ε.Π.Ε.

Είδος Δραστηριότητας :

Μονάδα α) αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής
επεξεργασίας για ανακύκλωση άχρηστων μεταλλικών υλικών
(μη επικινδύνων),
β) αποθήκευσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.),
γ) αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών
μολύβδου-οξέος,
δ) προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Παραγωγικά μηχανήματα
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Νομίμως Υφιστάμενα

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ
ΙΣΧΥΣ (KW)
211,45

ΘΕΡΜΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ (KW)
-

ΑΞΙΑ (€ )

ΘΕΡΜΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ (KW)
-

ΑΞΙΑ (€ )

194.000

Μηχανήματα προστασίας περιβάλλοντος
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Νομίμως Υφιστάμενα

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ
ΙΣΧΥΣ (KW)
1

5.000

Μηχανήματα μη σχετιζόμενα άμεσα με την παραγωγική διαδικασία
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ
ΘΕΡΜΙΚΗ
ΑΞΙΑ (€ )
ΙΣΧΥΣ (KW)
ΙΣΧΥΣ (KW)
Νομίμως Υφιστάμενα
15
35.000
2.
Οι όροι που περιλαμβάνονται στην υπ. αρ. πρωτ. 5700/Φ14.Α.Λ.1717/1-8-2013
άδεια λειτουργίας αντικαθίσταται με τους παρακάτω :
( α ) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ώστε
να μη δημιουργείται κίνδυνος σε βάρος της υγείας των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση
προστατευτικών περιφραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που κινούνται
επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας,
πρόχειρο φαρμακείο, χώρος υγιεινής κ.λπ.)
( β ) Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε από τη λειτουργία της μονάδας
να μην προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και της
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ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων, να τηρούνται τα προβλεπόμενα από
τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α) και να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι
που εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. πρωτ. Φ6308/1352/ΠΕΡΙΒ-9/2013/4-4-13 απόφαση,
όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ. αρ. πρωτ.
Φ6308/οικ.4048/ΠΕΡΙΒ-9/2013/30-8-13, Φ6308/3492/ΠΕΡΙΒ-9/2013/4-9-14, υπ. αρ.
πρωτ. Φ6308/4192/ΠΕΡΙΒ-9/2015/13-8-15 αποφάσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως αυτές εκάστοτε
ισχύουν.
( γ ) Ο κάτοχος της μονάδας υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα μέτρα που προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις "περί λήψεως μέτρων πυροπροστασίας στις
βιομηχανικές - βιοτεχνικές επιχειρήσεις, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις
παροχής υπηρεσιών κλπ" και να φροντίζει για την ανανέωση των πιστοποιητικών
πυροπροστασίας.
(δ) Η μονάδα θα διαχειρίζεται αποκλειστικά απόβλητα, οι κωδικοί ΕΚΑ των οποίων
αναφέρονται στο Τεχνικό Υπόμνημα που θεωρήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ.
3067/Φ14.Α.Λ.1717/19-6-17 απόφασή μας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας.
3. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωση να εφοδιασθεί
με άλλη άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.
4. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της άδειας ή δημιουργίας δυσμενών
επιδράσεων σε βάρος της υγείας, ησυχίας και ασφάλειας των περιοίκων, ή των
εργαζομένων, ή πρόσθετης επιβάρυνσης του περιβάλλοντος ή παράβασης των
διατάξεων της ισχύουσας Νομοθεσίας, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις του
Ν.3982/11.
5. Για την απαιτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. της 16/17.3.50 (Φ.Ε.Κ. 82)
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Β.Δ. της 24.11/17.12.53, του Π.Δ.
902/75 και του ΠΔ 274/97 υπεύθυνη επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης της
εγκαταστάσεως πρέπει να υπάρχει πρόσωπο που να έχει τα προσόντα που
προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.
6. Σε περίπτωση εκδόσεως αποφάσεως περί διακοπής λειτουργίας, ο Διαχειριστής
Δικτύου ή Συστήματος υποχρεούται να προβεί στην άμεση διακοπή της
ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.1 του Ν.3982/11.
7. Η εγκατάσταση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα άλλου φυσικού ή νομικού
προσώπου εκτός αυτού που αναφέρεται στην άδεια αυτή.
8. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα ή της επωνυμίας του φορέα, οι ενδιαφερόμενοι
οφείλουν να προβούν κατά περίπτωση στις ενέργειες που προβλέπονται στο αρθρ. 23
του Ν.3982/11 και της Υπουργικής Απόφασης οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ
158Β/3-2-2012).
9. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αρ. πρωτ. 5700/Φ14. Α.Λ.1717/1-8-2013
άδεια λειτουργίας, αορίστου χρονικής διάρκειας.
10. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή που κατατίθεται στην
Υπηρεσία μας, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 227
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/ 7-6-2010), σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών από την κοινοποίησή της.
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Σ.ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σ. ΛΕΜΠΕΣΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ. ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ

Κ. ΦΛΩΡΟΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Ελληνική Στατιστική Αρχή
Γενική Δ/νση Στατιστικών Ερευνών
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας
Οδός Πειραιώς 46 & Επονιτών
Τ.Θ. 80847
18510, Πειραιάς
2. ΚΕΠΕΚ Πελοποννήσου & Δυτικής Αττικής
Οδός Εθν. Αντιστάσεως 72 και Ικάρου
19200, Ελευσίνα
3. ΔΕΔΔΗΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
4. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ Ε.Π.Ε.
Θέση: «Τζαβερδέλα»
Δημοτικό Διαμέρισμα Άνω Λιοσίων
Δήμος Φυλής

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
1. Απόδειξη EUROBANK/ 1374684418/11-7-17

60 €

Εσωτερική Διανομή
Χρονικό Αρχείο
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