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ΘΕΜΑ: Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Συνεργείου

Συντήρησης και Επισκευής
μηχανικών βλαβών , και τροχών και συνεργείου τοποθέτησης ,επισκευής και συντήρησης
συσκευών και εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτ/των με αέρια
καύσιμα συνήθων οχημάτων
και βαρέων οχημάτων
των παρ. 1,12 & 14 του
άρθρου 13 Π.Δ. 78/88) στο όνομα Στάθης Στυλιανός που βρίσκεται στο αγρ/χιο 941
δ.κ.Χρυσαυγή Λαγκαδά
ισχύουσα απεριόριστα.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης »όπως συμπληρώθηκε με τις
διατάξεις του Ν. 3905/2010 .
2.Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας » και ιδιαίτερα τα
άρθρα 1,23,24
3. Την υπ΄αριθμ. 1064/7-1-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Επικύρωση Εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας ».
4.Τη με αριθμ. οικ.106297(2350) /ΦΕΚ686/26-03-2013 « Παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Προϊστάμενους
Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων,
Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με ην οικ 355989(6425)19-9-2013 ΦΕΚ 2364/Β/23-9-2013.
5.Τις διατάξεις του Ν.1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85) και του Π.Δ. 78/1988
(ΦΕΚ 34/Α/25-2-88) που εκδόθηκε με εξουσιοδότηση του προηγουμένου και στη συνέχεια
τροποποιήθηκε με τα Π.Δ/γματα 416/91, 38/96 και το αρθ. 23 παρ. 2 του Ν3185/03 ( ΦΕΚ
229/Α/29-09-2003)
6. Τον Ν.4072 ΦΕΚ 86Α/11-5-2012 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος …… και
άλλες διατάξεις».
7.Την αριθμ.
52891/30-9-2013 ΦΕΚ 2446 Β Κοινή Υπουργική απόφαση «Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες ¨Συνεργεία , φανοποιεία , πλυντήρια
και λιπαντήρια οχημάτων …..της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12.
8. Την αριθμ 11583/Φ.1999ΝΣ/13-2-2006 απόφαση αδείας λειτουργίας συνεργείου
συντήρησης κα επισκευής μηχανικών βλαβών μεγάλων ,βαρέων και συνήθων οχημάτων
στον
Στυλιανό Στάθη που βρίσκεται στο αγρ/χιο 941 δ.κ.Χρυσαυγή Λαγκαδά
ισχύουσα απεριόριστα.
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9. Την αρθμ. 89325/Φ1999ΝΣ/19-12-2013 απόφαση τροποποίησης
του παραπάνω
συνεργείου λόγω προσθήκης της ειδικότητας των τροχών και των αερίων καυσίμων .
9.Την από 4-2-2014 αίτηση του ενδιαφερομένου
10.Τα δικ/κά που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας και προβλέπονται από το Π.Δ 78/1988,
δηλαδή :
α) Την από 4-2-2014
Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου Τεχνικού που συντάχθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/86.
β) Την αριθ. 1459/Φ.701.35/11639/ΧΠΕ 15306/5-2-2014 Βεβαίωση της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Πόλεως Θεσ/νίκης.
γ) Την αριθμ.30/4368/5-10-2010 έγκριση Περιβαλλοντικών όρων της Δ/νσης Προστασίας
Περιβάλλοντος
δ) Την αριθ.269/2002 & 89716/15-11-2013
οικοδομική άδεια και δήλωση ένταξης
Ν.4178/2013 .
ε) Την αριθ.809α/12 & 13/12
Αδεια
Άσκησης Επαγγέλματος του Ν.1575/85 ,
βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων
στ)Την από 11-12-2013 δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ
AΠ Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1.Χορηγούμε στον Στάθη Στυλιανό του Μιχαήλ
άδεια λειτουργίας συνεργείου
μηχανικών βλαβών , και τροχών και συνεργείου τοποθέτησης ,επισκευής και συντήρησης
συσκευών και εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτ/των με αέρια
καύσιμα συνήθων οχημάτων
και βαρέων οχημάτων
των παρ. 1,12 & 14 του
άρθρου 13 Π.Δ. 78/88)
που βρίσκεται στο αγρ/χιο 941 δ.κ.Χρυσαυγή Λαγκαδά
ισχύουσα απεριόριστα.
2. Η άδεια λειτουργίας που χορηγείται με την απόφαση αυτή, δεν δημιουργεί κανένα
δικαίωμα σ’αυτόν που εκδόθηκε ή σε τρίτο, ούτε ακόμα για το συνεργείο, εφόσον δε
διαπιστωθεί ότι έπαψαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις που χορηγήθηκε, αφαιρείται με
απόφασή μας προσωρινά ή οριστικά , χωρίς να έχει καμία αξίωση κάποιος από τους
ανωτέρω (παρ.5, άρθρο 16 του 78/88 Π.Δ/τος).
3.Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των παρόντων
Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) έστω και αν μέρος ή το σύνολο των
εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους.
4.Ο εκμεταλλευτής του συνεργείου υποχρεούται να μεριμνά για την ανανέωση του
Πιστοποιητικού Πυρασφαλείας πριν την λήξη.
5.Με την υπογραφή της παρούσας παύει η ισχύς της 11583/Φ.1999ΝΣ/13-2-2006
απόφασης μας
Κοινοποιείται

1. Πολεοδομία Λαγκαδά
Τ.Κ. 57200
2.Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος
Μοναστηρίου 12 Τ.Κ. 548 24
3.Πυρ/κή Υπηρεσία Πόλεως Θεσ/νίκης
Κρήτης 46 Τ.Κ. 540 08 Θεσ/νίκη
4. Αστ. Τμήμα Λαγκαδά
Λουτρών 1 Τ.Κ. 57200
5. Στάθη Στυλιανό
Χρυσαυγή Λαγκαδά
Εσωτερική Διανομή Φ.1999 ΝΣ

E.Π.
O ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος
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Αδεια : Η με αριθμ.
10365/Φ.1999ΝΣ/5-2-2014 απόφαση αδείας λειτουργίας
συνεργείου συντήρησης και επισκευής
μηχανικών βλαβών και τροχών,
τοποθέτησης , επισκευής και συντήρησης
συσκευών
και εξαρτημάτων
τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτ/των με αέρια καύσιμα συνήθων και
βαρέων οχημάτων

Ονομασία, θέση και φορέας δραστηριότητας :
Ονομα : Στάθης Στυλιανός
Διευθυνση αγροτεμάχιο 941 Χρυσαυγή Λαγκαδά

Η παραπάνω δραστηριότητα και σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία του φορέα της,
υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), που περιγράφονται
στην ΚΥΑ 52891/2013(ΦΕΚ Β΄2446/2013)
Ε.Π.
Ο Πρ/νος της Δ/νσης

Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος

