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ΘΕΜΑ:  Προθεσμία προς μεταφορά, διάρκειας ισχύος δύο (2) ετών,  Μονάδας κατασκευής πλαστικών 

προϊόντων ,με την επωνυμία EXPANSION MON. ΙΚΕ  που βρίσκεται στη θέση «Αγ.Νικόλαος», στις Αφίδνες,    

στο Δήμο Ωρωπού Αττικής.

               

Κ.Α.Δ. 08: 22.29 Χρήση Γης :Εκτός Σχεδίου,  Εντός ζώνης  Α, Π.Δ 

5/13-2-79 (ΦΕΚ 707/Δ/79)

Α.Φ.Μ: 801680418 Δ.Ο.Υ: ΠΥΡΓΟΥ

Περιβαλλοντική Κατηγορία : Β

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΤΗΣ  Π .Ε .  ΑΝΑΤ .  ΑΤΤΙΚΗΣ

    Έχοντας   υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ Α/ 07-06-2010). 

2. Το Π.Δ 145 / 2010 «Ο Οργανισμός της  Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/Α/23-12-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την Αριθμ. 109290 / 39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής « Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της  

Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 4251/Β/2016).

3. Τις διατάξεις του Ν.1599/86 «Σχέσεις Κράτους Πολίτη όπως συμπληρώθηκε  με τις διατάξεις του   

Ν.2690/99 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».

4. Την υπ’αρ.505910/2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση – Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων 

στους Αντιπεριφερειάρχες» (ΦΕΚ 3411/Β/6-9-2019).

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Παλλήνη,          
                  
Σχετ.Αριθ. Πρωτ.:  2996

Αρ.Φακ. : 30/682
Sn:1417190

Ταχ. Δ.νση                 :            17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος
Ταχ. Κώδικα                     : 15351
Πληροφορίες                 : Π.Δελημιχάλης
Τηλέφωνο                 : 2132005287

Ηλεκτρονική Διεύθυνση   : pdelimichalis@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ :  EXPANSION MON. ΙΚΕ
 Θέση «Αγ.Νικόλαος»
 190 14 Αφίδναι 

(Με συν.ερωτηματολόγιο & 
τοπογραφικό διάγραμμα).
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5. Το Β.Δ. της 15/21-10-1922 «Περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής 

εγκαταστάσεως», τον Ν. 6422/1934 όπως ισχύει, το Ν.Δ. 1150/1949, το Β.Δ. της 16-3-1950 «Περί 

διαιρέσεως, κατατάξεως κ.λ.π. μηχανολογικών εγκαταστάσεων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

με το Β.Δ. της 24-11-1953, το άρθρο 4 του Α.Ν. 207/1967, τον Ν.1360/1983 όπως ισχύει, τον 

Ν.1650/1986 (ΦΕΚ160/Α/1986), όπως ισχύει, την ΚΥΑ Η.Π.15393/2332 (ΦΕΚ 1022/Β/05-08-2002), την 

ΚΥΑ Η.Π.11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003), την ΚΥΑ 13727/724 (ΦΕΚ 1087/Β/05-08-2003), 

την ΚΥΑ 69269 /1990 (ΦΕΚ 678/Β/25-10-90), το Π.Δ.1180/1981(ΦΕΚ 293/Α/1981) και την ΚΥΑ 

Φ15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β/30-01-06).

6. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68/Α/05) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο  

πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», την Υπουργική Απόφαση  Φ15/οικ.8102/625 

(ΦΕΚ589/Β/05). 

7. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α / 17-6-2011) και τις Υπουργικές Αποφάσεις  αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 

(ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012), αρ. 484/36/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012) και αρ. οικ. 2219/146/Φ.15/2012 

(ΦΕΚ 584/Β/2-3-2012), αρ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/2012) , αριθμ.Φ15/48/5 (ΦΕΚ 27/Β/1-1-

2014).

8.  Το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α/11-4-2012). 

9. Τον Ν.4155/2013  ( ΦΕΚ  120/Α/29-05-2013 ).

10. Το Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής 

δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

11. Το Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 

Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

12. To Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/14-6-2018) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας 

Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο    

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις». 

13. To  Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

14. Την  Υ.Α  με αριθμ. οικ.64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278/Β/15-6-2018).

15. Το Ν. 4014/2011  (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 

174/Α/2013)  και τις Υπουργικές Αποφάσεις αρ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) και αρ. οικ. 

3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012) όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με την Υ.Α  Αριθμ. 

ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471/Β/2016)

16. Την ΚΥΑ Αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/2012) .

17. Την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15 Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 

4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις 

της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/ 2011 (Α΄ 143) (ΦΕΚ 3833/Β/9-9-

2020).

18. Την Aριθμ. Φ.61/5542/72 (ΦΕΚ 62/Β/2008)  ΚΥΑ «Καθορισμός της διαδικασίας 

             εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, σύμφωνα με το 

             άρθρο 48ΙΑ του ν.4442/2016 (Α’ 230), και λοιπών συναφών θεμάτων».   

19. Την υπ’αρ.πρωτ.1678/29-6-2022 αίτηση σας.
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20.  Την υπ’αρ.πρωτ.1074/07-06-2022  βεβαίωση χρήσης γης, του Τμήματος  Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 

Ωρωπού Αττικής..

21. Τις αριθμ.4860/71 και 4270/79  οικοδομική άδειες και την αρ.13033789 ρύθμιση αυθαιρέτων του 

Ν.4495/2017.

22. Τη βεβαίωση στατικής επάρκειας που χορήγησε ο Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχ/κός 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ.

23. Το α/α 509551/21-10-2022  πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, που χορήγησε η Π.Υ 

Οινοφύτων, διάρκειας ισχύος έως 21/10/2027.

24. Το υπ’αρ.πρωτ.2996/22-11-2022 υποβληθέν ερωτηματολόγιο στην Υπηρεσία μας, με συνημμένο 

τοπογραφικό διάγραμμα και λοιπά δικαιολογητικά.

25. Την υπ’αρ.πρωτ.2748/04-11-2022  Διαπιστωτική Πράξη.

26. Την από 22/11/2022  αυτοψία-έλεγχος του τεχνικού υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας. 

27.  Την από  29/11/2022  έκθεση αυτοψίας - εισήγηση του υπαλλήλου της υπηρεσίας μας. 

                                                             

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Χορηγούμε προθεσμία προς μεταφορά, διάρκειας ισχύος δύο (2) ετών, σε  άλλη  κατάλληλη  θέση ,  στη Μονάδα 

κατασκευής πλαστικών προϊόντων  ,με την επωνυμία EXPANSION MON.  ΙΚΕ  που βρίσκεται στη θέση 

«Αγ.Νικόλαος», στη Δ.Κ Αφιδνών,   στο Δήμο Ωρωπού Αττικής , όπως περιγράφεται στο ερωτηματολόγιο  και 

έχει τα πιο κάτω ειδικά στοιχεία: 

Δραστηριότητα : Μονάδα κατασκευής πλαστικών προϊόντων.

Επωνυμία Φορέα : EXPANSION MON.  ΙΚΕ  

Θέση :  Νομός  ΑΤΤΙΚΗΣ  

Δήμος  ΩΡΩΠΟΥ

Θέση  : Αγ. Νικόλαος,  Αφίδναι 

        ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Κινητήρια 

ισχύς  
KW 

Θερμική 
Ισχύς
KW

Αξία 
Μηχ/των
€

Μηχ/κός Εξοπλισμός 26,91 -
Σύνολο 26,91 - 54.600,00

2.     Εντός της ανωτέρω προθεσμίας επιτρέπεται η λειτουργία της Μονάδας  με την επιφύλαξη  της τήρησης 

των κειμένων διατάξεων και με τους εξής όρους:

(1)     Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ώστε να μη δημιουργείται 

κίνδυνος σε βάρος της υγείας και ασφάλειας 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.λ.π.).
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(2)      Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε από τη λειτουργία του εργαστηρίου να μην προκαλούνται 

δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και της ασφάλειας των περιοίκων και να εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ.1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/81) και το Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως 

ισχύει. 

(3)       Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για 

την αποθήκευση πρώτων υλών, χωρίς άδεια,  Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι 

από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά). 

(4)      Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων / υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους

(5)      Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

(6)      Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο. 

(7)     Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά   

          διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

(8)       Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας Διατάξεις.                       

(9)       Να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.    

(10)     Να τηρούνται οι κάτωθι πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις όσο χρόνο λειτουργεί στη 

            συγκεκριμένη θέση η μονάδα :                     

3.Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας έγκρισης 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 οι διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 

143Α/11) και του Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160Α/86).

4.Η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμενη από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη 

άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.

5.  Να γίνει μετεγκατάσταση της μονάδας σε θέση όπου επιτρέπεται από τη χρήση γης η ίδρυση τέτοιων 

δραστηριοτήτων, εντός δύο (2) ετών.

6.Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα ή της επωνυμίας του η παρούσα απόφαση πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3982/2011. Τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος φορέας υποχρεούνται, μέσα σε δύο 

(2) μήνες από την επέλευση της ως άνω μεταβολής να ειδοποιήσουν περί αυτής την Υπηρεσία μας. Σε περίπτωση 

παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται στον καθέναν από τους φορείς πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. 

7.Κατά της απόφασης αυτής  μπορεί να ασκηθεί προσφυγή για παράβαση νόμου από οποιονδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ή διαφορετικά 

αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν. 3852/10. Η 

προσφυγή ασκείται ενώπιον του Συντονιστή της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέσω της Υπηρεσίας μας, 

σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 3982/2011.                                                                                                                                       

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ             
                          Π.Ε.Α.Α

                                                                                                                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
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ΠΑΡΑΒΟΛΑ:
ALPHA BANK  ΑΡ. ΛΟΓ  802002001005001     300,00  €, αρ.συν.202211150960178287/15-11-22

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:     

    
1)  Υπ. Οικονομικών
     Υπηρεσία Στατιστικής
     Πειραιώς 46 και Επονιτών
     185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ,  Τ.Θ 80847
2)  ΣΕΠΕ
     Τήνου 9
     153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ
3)  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΩΡΩΠΟΥ
     Επαρ.Οδ. Αμφιάρείου-Χαλκουτσίου 100, Αγ. 
     Κωνσταντίνος
      190 15  Ωρωπός
4) Πυρ/κή Υπηρεσία Οινοφύτων 
    Λεωφ.25 ης Μαρτίου 17
     32009 Οινόφυτα Βοιωτίας
  
   
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Κ.Α.:  30/682
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