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ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
          Ρόδος                             20-05-2016    

            Αριθ. Πρωτ.: οικ. 1797 /Φ14. 1472  

  

 
 
 
ΠΡΟΣ: Ε.Π.Ε. ΑΣΠΡΑΚΗΣ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ   

            ΥΠΟΨΗ  ΚΟΥ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΣΠΡΑΚΗ  

          ΕΥΡΩΠΗΣ 4 

          ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ , ΤΚ 85100 

           (Συστημένο με Απόδειξη Παραλαβής) 

   

                    

              

 

ΘΕΜΑ: Διακοπή λειτουργίας βιοτεχνίας 

Είδος Εγκατάστασης: Παραγωγή ακατέργαστου βιομηχανικού  πυρηνελαίου και παραγωγή και 

κατεργασία του ελαιοπυρήνα (πυρηνελαιουργείο) 

Θέση Εγκατάστασης: Κόκκαρι (Βαθειά) δ.δ. Καλυθιές  (ΚΜ 2032 γαιών  Καλυθιων) του  Δήμου 

Ρόδου. 

Κάτοχος: Ε.Π.Ε. ΑΣΠΡΑΚΗΣ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ   

Κ.Α. Σ.ΤΑ.Κ.Ο.Δ. 2008: 10.41.23.01 και 10.41.41.01 

Α.Φ.Μ.: Α.Φ.Μ.:  998777944 , Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 

 

 

   

                                                    Α Π Ο Φ Α Σ Η      
‘Εχοντας   υπόψη : 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης." και ιδιαίτερα τα άρθρα 224, 227 και 

238. 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1666/Β’/10-08-2015). 

3. Τις αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου: 

3.1. Την με αρ. πρωτ. οικ.79/13-01-2010 Απόφαση περί Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών – Ανάθεση 

Τομέων Αρμοδιοτήτων όπως ισχυει. 

3.2. Την οικ.97545/8843/2014 (ΦΕΚ 574/Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση του Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου 

περί Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών  όπως ισχύει.  

3.3. Την υπ. αρ. πρωτ.99942/8141/19-08-2015 Απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και 

εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων ή εγγράφων «Με Εντολή Περιφερειάρχη». 

3.4. Την με αρ. πρωτ. οικ. 2/3-01-2011 Διαπιστωτική πράξη περί κατάταξης των υπαλλήλων 

των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων στις κατηγορίες, 

κλάδους και ειδικότητες του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α΄/2011) Οργανισμού της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

3.5. Την με Αρ. Πρωτ. Οικ. 100393/8204/20-08-2015 Απόφαση περί τοποθέτησης υπαλλήλων 

και ορισμός προϊσταμένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 

 ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Ταχ. Δ/νση :       Γ. Μαύρου 2                          

Ταχ. Κώδικας :      85100 Ρόδος 

Πληροφορίες :       Νεάγκουε Δ. 

 Τηλέφωνο :       2241364865-866 

Fax :       2241364718  
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3.6. Την Αριθ. Οικ. 24078/2444/16-06-2011 Απόφαση περί παροχής εξουσιοδότησης 

υπογραφής «Με Εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους των υπηρεσιών της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1260/Β’/16-06-2011). 

3.7. Την υπ. αριθμ. 40752/4068/1-07-2011 Απόφαση περί συμπλήρωσης απόφασης παροχής 

εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους υπηρεσιών 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  

4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/2010)  "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις." 

5. Το Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α’/2011)  "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις." 

και ιδιαίτερα το άρθρο 17, "Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου 

τομέα".  

6. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α’/2011)  "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών 

και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.", όπως 

τροποποιήθηκε από το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/2011), άρθρο 19, παρ. 5 , το Ν.4072/2012 

(ΦΕΚ 86/Α’/2012), άρθρα 228 παρ. 7 και 229 και  το  Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/2013)   . 

7. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α’/2005)  "Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών  -βιοτεχνικών  

εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.", όπως 

συμπληρώθηκε από το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α’/2009), άρθρο 34, παρ. 4 και τροποποιήθηκε 

από το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α’/2011), άρθρο 40 και  το  Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/2013) . 

8. Την Υ.Α. Αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15 «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την 

εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 

Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή 

τεχνική ανασυγκρότηση.» (ΦΕΚ 158/Β’/03-02-2012). 

9. Την με  Αριθμ.οικ.12684/92 (ΦΕΚ3181Β/2014) Υ.Α  

10. Την  με με αρ.πρωτ. 4957/Φ14.1472/7-08-2014 Απόφαση (ενιαία άδεια εγκατάστασης και 

λειτουργίας). 

11. Την  με με αρ.πρωτ. . οικ.8347/ Φ14. 1472/5-12-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου  

«Επιβολή  προστίμου»  

12. Τις  με αριθμ.πρωτ. οικ.  255/ Φ14.1472/20-01-2016  Εντολή  Επιθεώρησης 

13. Τα αποτελέσματα της  αυτοψίας που διενέργησαν  υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας  στο χώρο της 

δραστηριότητας  και την από  28-11-2014  Έκθεση Επιθεώρησης . 

13.   Το υπ.αριθμ. πρωτ. οικ.  731/ Φ14.1472 /22-02-2016 έγγραφο μας με το οποίο ζητήσαμε 

         από τον κάτοχο της δραστηριότητας ,  εντός είκοσι (20) ημερών, να εκθέσει εγγράφως τις 

         απόψεις . 

14.  Το γεγονός ότι  η Ε.Π.Ε. ΑΣΠΡΑΚΗΣ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ  όφειλε να συμμορφωθεί εντός της  

         χορηγηθείσας προθεσμίας με το υπ. αριθμ. πρωτ.οικ. οικ.  731/ Φ14.1472 /22-02-2016 

         έγγραφο  της Υπηρεσίας σύμφωνα   με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 

15.   Την από    11-05-2016  έκθεση-εισήγηση διακοπής λειτουργίας . 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
Α. Διακόπτουμε προσωρινά την λειτουργία της βιοτεχνίας παραγωγής ακατέργαστου βιομηχανικού  

πυρηνελαίου και παραγωγή και κατεργασία του  ελαιοπυρήνα (πυρηνελαιουργείο) της Ε.Π.Ε. 

ΑΣΠΡΑΚΗΣ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ  που βρίσκεται στη θέση Κόκκαρι (Βαθειά) δ.δ. Καλυθιές  (ΚΜ 2032 

γαιών  Καλυθιων) του  Δήμου Ρόδου διότι η προαναφερόμενη  δραστηριότητα  συνεχίζει την 

λειτουργία της  χωρίς να έχει συμμορφωθεί εντός της  χορηγηθείσας προθεσμίας με το υπ. αριθμ. 

πρωτ.οικ. οικ.  731/ Φ14.1472 /22-02-2016 έγγραφο  της Υπηρεσίας σύμφωνα  με τις διατάξεις του 

Ν.3982/2011 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Η 

λειτουργία  τις βιοτεχνίας επιτρέπεται με την ανάκληση της παρούσας απόφασης 
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Β. Η απόφαση αυτή υλοποιείται με την συνδρομή των αστυνομικών αρχών σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο άρθρο 29 , του Ν.3982/2011 με την σφράγιση του παραγωγικού μηχανολογικού 

εξοπλισμού και με τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

 

Γ. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σε αποκλειστική 

προθεσμία 15 ημερών από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από τη κοινοποίησή της η αφότου 

έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν3982/2011 και κατά τις διατάξεις των άρθρων 

227 και 238 του Ν. 3852/2010. 

 

                                                                                              Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

                   ΓΙΑΝΝΗΣ  ΓΙΑΝΝΑΣ                                                                          ΓΙΑΝΝΗΣ  ΦΛΕΒΑΡΗΣ 

ΠΕ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ                    

 

                                                         
 

  Ε.Δ.:  Φ. Προϊσταμένου 
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