
 
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.: 119044/48439/29-12-2015 αναγγελία έναρξης λειτουργίας  εργαστηρίου παραγωγής 
πάγου του Ευάγγελου Χονδρογιάννη 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 13,30 μ.μ. στο επαγγελματικό εργαστήριο με τα παρακάτω 
στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας:  

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

- Είδος δραστηριότητας : Εργαστήριο παραγωγής πάγου (Παγοποιείο) 
- Αναγγελία έναρξης λειτουργίας : 29-12-2015 
- Φορέας λειτουργίας : Ευάγγελος Χονδρογιάννης του Αντωνίου 
- Περιοχή :  “Βρύσες-Μελισσούδι” Τ.Κ. Χωρεπισκόπων, Δήμος Κέρκυρας 
- Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ (2008) : 10.52.1 
- Βαθμός όχλησης : Χαμηλή 
- Εγκατεστημένος μηχ. Εξοπλισμός : Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και η διάταξή του αποτυπώνονται στη 

κάτοψη με κλίμακα 1:50 (Μάρτιος 2013) του Διπλ. Πολιτικού  
Μηχανικού Ιωάννη Χονδρογιάννη (Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 114835) 

- Συνολική κινητήρια ισχύς : 21 KW 
- Συνολική θερμική ισχύς : - 
- Περιβαλλοντική αδειοδότηση : Δεν απαιτείται η υπαγωγή της δραστηριότητας σε Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.). Η δραστηριότητα πλαίσιο 
της λειτουργίας της οφείλει να τηρεί τη περιβαλλοντική νομοθεσία  

 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

- Κατηγορία : Βιομηχανία-βιοτεχνία μεσαίου κινδύνου (Αα) 
- Πιστοποιητικό ενεργ/κής Πυρ/σίας : Δεν απαιτείται 
- Αριθμός πρωτ. πιστοποιητικού :  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 
 
          Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε ήταν παρών ο υπεύθυνος της δραστηριότης Ευάγγελος 
Χονδρογιάννης,  όπου διαπιστώθηκε: 
- Η διάταξη του μηχανολογικού εξοπλισμού ήταν σύμφωνα με την κάτοψη του Διπλ. Πολιτικού  Μηχανικού 
Ιωάννη Χονδρογιάννη που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας.  
- Τηρούσε τα εξής δικαιολογητικά: 1) Την  υπ. αριθ. πρωτ.: 4899/29-10-2012 βεβαίωση χρήσης γης του Δήμου 
Κέρκυρας, 2) Τις από 31-03-2014 και 02-07-2015 Υ.Δ. (άρθρου 8, παρ. 4 του Ν.  1599/1986) του Διπλ. 
Πολιτικού μηχανικού Ιωάννη Χονδρογιάννη (Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 114835), 3) Την υπ. αριθ. πρωτ.: 79/02-07-2014 
έγκριση δόμησης Δήμου Κέρκυρας, 4) Την πλήρη εξόφληση της δήλωσης ένταξης στο Ν. 4178/2013, 5) Την 
υπ. αριθ. πρωτ. 17227/10-10-2013 άδεια εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΒΛΛΙΟΡ1Φ-ΝΗΚ), 6) Το υπ. αριθ. πρωτ.: οικ. 
22362/9118/05-03-2014  έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας περί “παροχής σύμφωνης γνώμης” και  
7)Την υπ. αριθ. πρωτ.:173/08-04-2013 βεβαίωση έναρξης εργασιών της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας. 
          Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η πληρότητα των δικαιολογητικών, όπως προσδιορίστηκαν με το υπ. αριθ. 
πρωτ.: 15415/5944/02-04-2013 έγγραφο της υπηρεσίας μας, και η ορθότητα του περιεχομένου  της υπ. αριθ. 
πρωτ.: 119044/48439/29-12-2015 αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης “Εργαστήριο παραγωγής 
πάγου (Παγοποιείο)” με φορέα λειτουργίας τον Ευάγγελο Χονδρογιάννη του Αντωνίου σε ότι αφορά τη θέση, 



τη δραστηριότητα και την ισχύ της εγκατάστασης. Επισημαίνεται ότι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία 
της δραστηριότητας δεν απαιτείται η υπαγωγή της σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Ο φορέας 
λειτουργίας της δραστηριότητας έλαβε τα γενικά προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας που 
προβλέπονται στο κεφ. Α και Β.2.α του παραρτήματος ΙΙ της Κ.Υ.Α. Φ. 15/οικ. 1589/104/27-01-2006 (ΦΕΚ 90 
Β΄). 
          Σύμφωνα με τα παραπάνω, η προαναφερόμενη δραστηριότητα είναι συμβατή με τις διατάξεις του Ν. 
3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄).  
  
  
 
 
 
 

Κέρκυρα, 08-08-2016 
 

Ο  διενεργείσας την  αυτοψία 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΡΩΣΗΣ-ΑΜΟΡΟΥΖΟ 

Κέρκυρα,  08-08-2016 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Ο  προϊστάμενος  Διεύθυνσης 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΠΑΛΗΣ 
 


