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Αποδέκτες Πίνακα ∆ιανοµής

Άδεια λειτουργίας σπαστηροτριβείου αδρανών υλικών της ………………… Α.Ε. στο ∆. ∆.
………………….. του ∆. ……………….. (εντός λατοµικής περιοχής)
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ………………………

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
1.1. Του Ν.1428/84 (ΦΕΚ 43 Α΄/84) “Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων”, του
Ν.1428/84 “Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις”, όπως
τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και συµπληρώθηκαν µε αυτές των Ν.2115/93
(ΦΕΚ 15 Α΄/93), Ν.2702/99 (ΦΕΚ 70 Α΄/99), Ν.2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄/2000), Ν.3335/2005
(ΦΕΚ 95Α΄/2005) και το Ν.4001/2011 (ΦΕΚ 179Α΄/2011).
1.2. Του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α΄/1986) "Για την προστασία του περιβάλλοντος, πως
τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και συµπληρώθηκαν µε αυτές των Ν.3010/2002 (ΦΕΚ
91Α΄/2002), Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α΄/2011) και Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α΄/2012).
1.3. Του Ν.∆.210/73 (Φ.Ε.Κ. 277 Α΄/73) "Περί Μεταλλευτικού Κώδικος".
1.4. Της υπ’αρίθµ.∆7/Α/οικ.12050/2223/23-3-2011 (Φ.Ε.Κ. 1227 Β’/2011) Υ.Α. "Κανονισµός
Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών" και ειδικότερα του άρθρου 103 αυτής.
1.5. Της Κ.Υ.Α. ∆7/Φ1/4817/90 (Φ.Ε.Κ. 188 Β΄) "Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις
εγκαταστάσεις µεταλλείων και λατοµείων".
1.6. Της
Κ.Υ.Α.
∆7/Β/οικ.13803/Γ.∆.ΦΠ4213/4-8-2004
(Φ.Ε.Κ.
1228
Β΄/04)
“Θεσµοθέτηση χρηµατικού αντισταθµίσµατος (παραβόλου) για την χορήγηση
οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώµατος που προβλέπονται από τη
Μεταλλευτική και Λατοµική Νοµοθεσία”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα µε
τις Κ.Υ.Α. ∆7/19488/22-8-2011 (Φ.Ε.Κ. 1986 Β΄/2011) και 1264/19-1-2012 (Φ.Ε.Κ. 230
Β΄/2012).
2. Το Ν.4014 (ΦΕΚ209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3.

4.
5.

Το άρθρο …….. του Π.∆. ……. ……………….. «Οργανισµός της Περιφέρειας
…………………………….», το Ν.3852 (ΦΕΚ87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» και την απόφαση
Περιφερειάρχη ………………………….. υπ’ αριθ. οικ……………………………. «Μεταβίβαση
αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες (…)».
Την υπ' αριθµ. …………….. Απόφαση καθορισµού λατοµικών περιοχών του Νοµάρχη ……………
Τις υπ' αριθµ. ……………………. και ……………… άδειες εκµετάλλευσης λατοµικού χώρου
αδρανών Υλικών του ……………………..
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Tην ………………………. άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας.
Την ……………………………….. απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (των ΥΠΕΧΩ∆Ε και
ΥΠ.ΑΝ.).

6.
7.

8. Την υπ’ αριθ. ………………… ∆ήλωση Ένταξης Ν.4014/2011
9. Τη µε Α.Π. ……………………………………. Άδεια εγκατάστασης
10. Την µε αριθµ. πρωτ ……………….αίτηση της "……………………" µε τα συνηµµένα σε αυτή
δικαιολογητικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Χορηγούµε άδεια λειτουργίας στις εγκαταστάσεις θραύσης και ταξινόµησης αδρανών υλικών,
όπως αυτές εικονίζονται στις τεχνικές µελέτες (ή την άδεια εγκατάστασης) (οικονοµοτεχνική
µελέτη, σχεδιαγράµµατα των εγκαταστάσεων της δραστηριότητας) µε τα παρακάτω στοιχεία:


Θέση:



Φορέας:



Είδος εγκατάστασης:

Εγκατάσταση θραύσης και ταξινόµησης αδρανών υλικών
(Σπαστηροτριβείο)



Ισχύς µηχανηµάτων:

Κινητήρια





Θερµική

Αδειοδοτηµένη:

-

Επέκτασης - ∆ιόρθωσης:

-

Σύνολο:

-

Αξία µηχανηµάτων:
Αδειοδοτηµένη:

-

Επέκτασης:

-

Σύνολο:

-

Προσωπικό που απασχολεί:

2. Η ως άνω άδεια χορηγείται µε την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων που αναφέρονται στο
σκεπτικό της παρούσας και µε τους εξής πρόσθετους όρους:
i. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία µέτρα ασφάλειας για
τη ζωή και την υγεία των εργαζοµένων (τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγµάτων προ
των µηχανηµάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισµού και
αερισµού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρµακείο κλπ.) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις
του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ Α'177) "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων", όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
ii. Να τηρούνται τα γενικά προληπτικά µέτρα πυρασφάλειας που προβλέπονται στις
διατάξεις της Κ.Υ.Α. ∆7/Φ1/4817/90 (Φ.Ε.Κ. 188 Β΄).
iii. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν.∆.210/73 (Φ.Ε.Κ. 277 Α΄/73) "Περί Μεταλλευτικού
Κώδικος", και της υπ’αρίθµ.∆7/Α/οικ.12050/2223/23-3-2011 Υ.Α. "Κανονισµός
Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών".
iv. Να τηρούνται όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την µη
πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, όπως: α) το σύνολο των διατάξεων της
ισχύουσας περιβαλλοντικής νοµοθεσίας για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, β) οι
περιβαλλοντικοί όροι που καθορίστηκαν µε το (7) σχετικό και, γ) οι τυχόν υποδείξεις
των αρµόδιων υπηρεσιών. Επιπλέον ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να προβαίνει
στην ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 5 του Ν.4014/2011
v. Να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες Αστυνοµικές, Υγειονοµικές και του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, διατάξεις.
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vi. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός να πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας που
προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.
vii. Για την απαιτούµενη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των από 16-3-1950 και 24-11-1953
Β.∆/των καθώς και του 902/75 Π.∆/τος, υπεύθυνη επίβλεψη της λειτουργίας της
εγκατάστασης, πρέπει να προσλαµβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόµενα, από τις
διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα.
viii. Η ισχύς της παρούσας απόφασης µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της Υπηρεσίας µας,
ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 104 της υπ’αρίθµ.∆7/Α/οικ.12050/2223/23-32011 Υ.Α., όπως θα ισχύει.
3. Απαγορεύεται η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός χωρίς της προηγούµενη έγκριση της Υπηρεσίας
µας
4. Η Υπηρεσία µας διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλλει την εκτέλεση µεταρρυθµίσεων και περιορισµών
στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να
εκπληρωθεί ο σκοπός των άνω διατάξεων.
5. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιαστεί µε άλλη άδεια, αν από
άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
6. Η άδεια αυτή µεταβιβάζεται µόνον κατόπιν προηγούµενης έγκρισης του Περιφερειάρχη ∆υτ.
Μακεδονίας. Χωρίς την έγκριση αυτή η επιχείρηση δεν µπορεί να λειτουργήσει στο όνοµα άλλου
φυσικού ή νοµικού προσώπου, εκτός του ανωτέρω στο όνοµα του οποίου εκδόθηκε.
Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται, σε οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, προσφυγή για
παράβαση νόµου ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής
Μακεδονίας σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010.
Ο Αντιπεριφερειάρχης

Για την έκδοση της ανωτέρω άδειας εκδόθηκαν τα εξής παράβολα
YΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΞΙΑΣ ΣΕ €
Νο ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ηµεροµηνία πληρωµής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:
1. Ενδιαφερόµενος
2. Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος
Κουντουριώτου 6 και Φωκαίας, Θεσ/νικη 540 15
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3. Αστυνοµικό Τµήµα Κοζάνης
Λεωφ. Α. Παπανδρέου, Κοζάνη 50100

Κοινοποίηση µε ηλεκτρονική αλληλογραφία
1) ttyekoz@otenet.gr
ΣΕΠΕ Τµήµα Τεχνικής & Υγειονοµικής Επιθεώρησης Κοζάνης
Βεροίας 8, 50100, Κοζάνη
2) kerogm@statistics.gr
Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Κοζάνης
∆ηµοκρατίας 54, 50100, Κοζάνη

Αρχείο Υπηρεσίας
Αρχείο Τµήµατος, Σχέδιο

Ακριβές Αντίγραφο

Κωνσταντάς Γεώργιος
Μηχ/γος Μηχ/κος Π.Ε.
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