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Θ Ε Μ Α  : Άδεια  εγκατάστασης  για  ίδρυση  μονάδας  αποθήκευσης,  διαλογής 
και μηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση άχρηστων μεταλλικών 
υλικών (μη επικινδύνων), οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) 
και  αποθήκευσης  χρησιμοποιημένων  συσσωρευτών  μολύβδου-
οξέως, της εταιρείας AK GROUP ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε., 
στη θέση «Ντάριζα» του Δήμου Μάνδρας Αττικής.                               

Α.Φ.Μ. : 998878478, Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

                                                     
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

‘Εχοντας   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.15/21-3-
2012 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012).

2. Τον  Ν.  3982/2011  (ΦΕΚ  143  Α΄  /  17-6-2011)  «Απλοποίηση  της  αδειοδότησης 
τεχνικών επαγγελματικών και  μεταποιητικών δραστηριοτήτων και  επιχειρηματικών 
πάρκων και άλλες διατάξεις».

3. 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.

4. Την  υπ.  αρ.  πρωτ.  οικ.10071/455/Φ15.1/17-5-2006  ερμηνευτική  εγκύκλιο  του 
Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α΄) του Υπουργείου Ανάπτυξης.

5. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104/27-1-2006 (ΦΕΚ90/Β/30-1-2006), της ΚΥΑ 
Φ15/οικ.7814/614/14-4-2005  (ΦΕΚ  542Β),  της  ΥΑ  οικ.  483/35/Φ.15/17-01-2012 
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(ΦΕΚ  158Β/3-2-2012) ,  της  ΥΑ Φ15/οικ.8101/624/18-4-2005  (ΦΕΚ552Β) 
και της ΥΑ Φ15/οικ.8102/ 625/18-4-2005 (ΦΕΚ 589Β).

6. Τις διατάξεις  του  Ν. 3852 / 2010 «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (ΦΕΚ  87 Α΄/ 7 – 6 – 
2010).

7. Την Υ.Α. 44403/20-10-2011 (ΦΕΚ 2494/Β΄/4-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

8. Την  υπ΄ αριθμ.   οικ. 61 (ΦΕΚ 18 Β΄/ 14-1-2011) Απόφαση  του  Περιφερειάρχη 
Αττικής  με  θέμα  «Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».

9. Το ερωτηματολόγιο του αρθρ. 1 της  Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3-2-12) που 
υποβλήθηκε. 

10. Την  υπ’  αρ.  πρωτ.  8843/1-11-12  αίτηση  της  εταιρείας  AK GROUP 
ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ  –  ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε.περί  χορηγήσεως  αδείας  εγκατάστασης  για 
ίδρυση της ανωτέρω μονάδας.

11. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν.
12. Την από 15 - 1 - 2013 έκθεση - εισήγηση  υπαλλήλου της Υπηρεσίας  μας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Χορηγούμε άδεια εγκατάστασης  για ίδρυση, χρονικής διάρκειας τριών (3) 
ετών,  της  μονάδας,  όπως  αυτή  εικονίζεται  στα  σχεδιαγράμματα  που 
θεωρήθηκαν με την παρούσα απόφαση, με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία 
:

Θέση Δραστηριότητας : Θέση: «Ντάριζα» 
Δήμος: Μάνδρας                                Νομός Αττικής
(περιοχή ΒΙΠΑ)

Φορέας : AK GROUP ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε.

Είδος Δραστηριότητας : Μονάδα  αποθήκευσης,  διαλογής  και  μηχανικής 
επεξεργασίας  για  ανακύκλωση  άχρηστων  μεταλλικών 
υλικών  (μη  επικινδύνων),  οχημάτων  τέλους  κύκλου  ζωής 
(Ο.Τ.Κ.Ζ.)  και  αποθήκευσης  χρησιμοποιημένων 
συσσωρευτών μολύβδου-οξέως.

Παραγωγικά μηχανήματα

Μηχανήματα προστασίας περιβάλλοντος

Μηχανήματα   μη σχετιζόμενα άμεσα με την παραγωγική διαδικασία  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 
ΙΣΧΥΣ (KW)

ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ (KW)

ΑΞΙΑ (€ )

Προς εγκατάσταση 143 - 240.000

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 
ΙΣΧΥΣ (KW)

ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ (KW)

ΑΞΙΑ (€ )

Προς εγκατάσταση 1 - 20.000
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2. Η άδεια αυτή  χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων 
και με τους  εξής όρους :

(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 
ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων , να τηρούνται τα προβλεπόμενα από 
τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α) και να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι  
που εγκρίθηκαν  με την υπ. αρ. πρωτ.  118336/11/16-1-12 απόφαση της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και τροποποιήθηκαν – συμπληρώθηκαν με την 
υπ’ αρ. Φ 6130/4563/ΠΕΡ-9/12/24-10-12 απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 
( γ ) Να ληφθούν όλα τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της ΚΥΑ Φ15/οικ. 1589/104/27-1-2006 (ΦΕΚ 90/Β/30-1-2006). 

3. Εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας απόφασης και πριν η μονάδα τεθεί σε 
λειτουργία,  ο  φορέας  της  άδειας  θα πρέπει  να υποβάλει  στην Υπηρεσία  μας 
αίτηση περί ενάρξεως λειτουργίας, που να συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά 
:

 Αποδείξη κατάθεσης παραβόλου που προβλέπεται  στο άρθρο 28 παρ. 4 του 
Ν.3982/11 υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και για δαπάνες 
ελέγχου  αντίστοιχα,  το  ύψος  του  οποίου  καθορίζεται  στην  ΚΥΑ  οικ. 
14684/914/Φ.15/17-12-12 (ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012), στον αριθμό λογαριασμού 
0026.0056.01.0200284868 της Τράπεζας EUROBANK.

 Τις Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 6 της ΥΑ οικ.483/35/Φ.15/ 17-1-12 (ΦΕΚ 
158/Β)

 Πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
 Υπεύθυνη  Δήλωση  έναρξης  λειτουργίας  μεταποιητικής  μονάδας  χαμηλής 

όχλησης, πλήρως συμπληρωμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV της υπ’ αρ. Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3-
2-12).

4. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωση να εφοδιασθεί 
με  άλλη  άδεια  για  την  οποία  προκύπτει  αντίστοιχη  υποχρέωση  από  άλλες 
διατάξεις.

5. Η δραστηριότητα δύναται να επανελεγχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
26 του Ν.3982/11.

6. Η μονάδα δεν μπορεί  να εγκατασταθεί  από άλλο φυσικό  ή νομικό  πρόσωπο 
εκτός αυτού που αναφέρεται στην άδεια αυτή.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 
ΙΣΧΥΣ (KW)

ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ (KW)

ΑΞΙΑ (€ )

Προς εγκατάσταση 16 - 40.000

3
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7. 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 
Φ15/οικ.7815/615/14-4-2005. 

8. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Υπηρεσία μας  ότι το ερωτηματολόγιο 
που υποβλήθηκε είναι ανακριβές, η παρούσα άδεια θα ανακληθεί.   

9. 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 δημοσιοποίησή της.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Σ. ΔΗΜΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Γραμματεία ΕΣΥΕ
Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας και Τεχνολογίας
Οδός Πειραιώς 46 & Επονιτών
Τ.Θ. 80847
Τ.Κ. 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ     

2. ΚΕΠΕΚ Πελοποννήσου & Δυτικής Αττικής
    Οδός Εθν. Αντιστάσεως 72 και Ικάρου
    Τ.Κ. 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
3. ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
4. AK GROUP ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε.
5. Θέση: «Ντάριζα»

19600 Μάνδρα     

Εσωτερική Διανομή
Χρονικό Αρχείο

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ  
1. Απόδειξη EUROBANK / Αρ. 000000097-0119/10-1-13 125,09 €
2. Απόδειξη EUROBANK / Αρ. 000000098-0120/10-1-13 62,55 €
3. Απόδειξη ΕΤΕ / Νο. 202601/10-1-13 405,78 €
4. Απόδειξη ΕΤΕ / Νο. 0737461/10-1-13 10,14 €
5. Απόδειξη ΕΤΕ / Νο. 0737460/10-1-13 4,45 €
6. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. / Νο. 270/10-1-13 40,60 €
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