
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΑ ΟΙΚ. 12684/92/2014 (ΦΕΚ 3181 Β΄) 
 
 
Ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
Ιωάννης Μορώσης-Αμορούζο, έπειτα από: 
1. Την υπ. αριθ. πρωτ.: 7365/2899/27-01-2016 αναγγελία έναρξης λειτουργίας ξυλουργείου του Γεωργίου 
Κορμαρή και 
2. Την από 18-05-2016 εντολή ελέγχου του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών 
Πόρων για τη διενέργεια ελέγχου στη προαναφερόμενη δραστηριότητα. 
Διενήργησα αυτοψία, την 18η Μαΐου 2016 και ώρα 11,30 π.μ. στη βιοτεχνική- βιομηχανική δραστηριότητα με 
τα παρακάτω στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας:  

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
- Είδος δραστηριότητας : Ξυλουργείο 
- Αναγγελία έναρξης λειτουργίας : 27-01-2016 
- Φορέας λειτουργίας : Γεώργιος Κορμαρής του Λεωνίδα 
- Περιοχή :  Άγιος Σπυρίδωνας, Τ.Κ. Περίθειας, Δ.Ε. Θιναλίων, Δήμος 

Κέρκυρας 
- Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ (2008) : 43.32 
- Βαθμός όχλησης : Χαμηλή 
- Εγκατεστημένος μηχ. Εξοπλισμός : Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και η διάταξή του αποτυπώνονται στη 

κάτοψη με κλίμακα 1:50 (Νοέμβριος 2015) του Μηχανολόγου 
Μηχανικού Τ.Ε. Αλέξανδρου Χειλδάρη. 

- Συνολική κινητήρια ισχύς : 155 KW 
- Συνολική θερμική ισχύς : - 
- Περιβαλλοντική αδειοδότηση : Η τήρηση των  Π.Π.Δ. που καθορίστηκαν με την υπ. αριθ. πρωτ.: 

35829/13833/25-07-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων. 

 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
- Κατηγορία : Βιομηχανία-βιοτεχνία μεσαίου κινδύνου (Αβ) 
- Πιστοποιητικό ενεργ/κής Πυρ/σίας : NAI 
- Αριθμός πρωτ. πιστοποιητικού : 5039 Φ.701 4/29-10-2012 (διάρκειας οκτώ χρόνων) 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 

 
          Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε ήταν παρών ο υπεύθυνος της δραστηριότης Γεώργιος Κορμαρής 
όπου διαπιστώθηκε: 
- Η διάταξη του μηχανολογικού εξοπλισμού ήταν σύμφωνα με την κάτοψη του Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. 
Αλέξανδρου Χειλδάρη που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας.  
- Τηρούσε τα εξής δικαιολογητικά: 1) Την  υπ. αριθ. πρωτ.: 2392/26-01-2016 βεβαίωση χρήσης γης του Δήμου 
Κέρκυρας, 2) Το υπ. αριθ. πρωτ.: 5039 Φ.701 4/29-10-2012πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, 3) 
Την από 27-02-2016 Υ.Δ. (άρθρου 8, παρ. 4 του Ν.  1599/1986) του Διπλ. Πολιτικού μηχανικού Κωνσταντίνου 
Πρίφτη (Α.Μ. ΤΕΕ 89902) και 3) ήταν εγγεγραμμένος στο Γ.Ε.Μ.Η. από 03-04-2011. Επισημαίνεται ότι κατά 
την ημερομηνία της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητας δεν τηρούσε το σύνολο των 
δικαιολογητικών που προσδιορίστηκαν με το υπ. αριθ. πρωτ.:112744/45577/22-12-2015 έγγραφο της 
υπηρεσίας μας.     
          Τα παρακάτω δικαιολογητικά αποκτήθηκαν από το φορέα λειτουργίας μεταγενέστερα της ημερομηνίας 
αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητα, όπως: 1) Η από 27-02-2016 Υ.Δ. (άρθρου 8, παρ. 4 του Ν.  



1599/1986) του Διπλ. Πολιτικού μηχανικού Κωνσταντίνου Πρίφτη (Α.Μ. ΤΕΕ 89902), το υπ. αριθ. πρωτ.: 
21886/8732 & 15379/5945 & 6774/2637/25-04-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας 
περί “Έγκρισης σχεδίων κατασκευής εισόδου-εξόδου οχημάτων”, 3) το από 06-06-2016 ιδιωτικό συμφωνητικό 
του φορέα λειτουργίας της δραστηριότητας με τον εκπρόσωπο της εταιρείας “POLYECO A.E.” για τη 
διαχείριση και αξιοποίηση των επικίνδυνων αποβλήτων του βαφείου της δραστηριότητας και 4)  Το υπ. αριθ. 
πρωτ.: 68849/28127/05-08-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας περί “καλής εκτέλεσης 
εργασιών σύνδεσης με το επαρχιακό οδικό δίκτυο”. 
        Η πληρότητα των δικαιολογητικών και η ορθότητα του περιεχομένου της από 27-01-2016 αναγγελίας 
έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητας εν λόγω δραστηριότητας ολοκληρώθηκε την 5η Αυγούστου 2016 
δηλαδή μετά την αναγγελία έναρξης λειτουργίας αυτής.  
          Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η δραστηριότητα “ξυλουργείο” με φορέα λειτουργίας τον 
Γεώργιο Κορμαρή, είναι σήμερα (05-08-2016) συμβατή με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α )́ αλλά 
δεν ήταν συμβατή κατά την ημερομηνία της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της την 27-01-2016.  
 
 
 
 
 

Κέρκυρα, 05-08-2016 
 

Ο  διενεργείσας την  αυτοψία 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΡΩΣΗΣ-ΑΜΟΡΟΥΖΟ 

Κέρκυρα, 05-08-2016 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Ο  προϊστάμενος  Διεύθυνσης 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΠΑΛΗΣ 
 


