
 
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΄) 
 
 
          Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
Αλέξανδρος Μπαλής  και Ιωάννης Μορώσης-Αμορούζο, έπειτα από: 
1. Την υπ. αριθ. πρωτ.: 69185/28245/05-08-2016 αναγγελία έναρξης λειτουργίας  δραστηριότητας 
μηχανουργείου από τον Νικόλαο Καββαδία του Γεράσιμου και 
2. Την από 17-07-2017 εντολή ελέγχου του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών 
Πόρων για τη διενέργεια ελέγχου στη προαναφερόμενη δραστηριότητα. 
Διενεργήθηκε αυτοψία, την 18η  Ιουλίου 2017 και ώρα 13,00 μ.μ. στη δραστηριότητα με τα παρακάτω 
στοιχεία:  

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

- Είδος δραστηριότητας : Μηχανουργείο 
- Αναγγελία έναρξης λειτουργίας : 05-08-2016 
- Φορέας λειτουργίας : Νικόλαος Καββαδίας του Γεράσιμου 
- Περιοχή :  Οδός Εθνικής Λευκίμμης, Δ.Κ. Αργυράδων, Δ.Ε. Κορισσίων Δήμου 

Κέρκυρας 
- Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ (2008) : 25.62.10 & 25.62.20 
- Βαθμός όχλησης : Χαμηλή 
- Εγκατεστημένος μηχ. Εξοπλισμός :  
   Συνολική κινητήρια ισχύς : 11,40 KW  
   Συνολική θερμική ισχύς : 14,00 ΚW 
- 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 μικρού κινδύνου (Αα) 
- Πιστοποιητικό ενεργ/κής Πυρ/σίας : Δεν απαιτείται 
- Αριθμός πρωτ. πιστοποιητικού :  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 
 
          Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε ήταν παρών ο υπεύθυνος της δραστηριότητας Νικόλαος Καββαδίας 
του Γεράσιμου  και διαπιστώθηκε  ότι τηρούνταν (στη μονάδα) τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις 
δικαιολογητικά, ήτοι:   
1. Η  υπ. αριθ. πρωτ.: 37450/04-08-2016 βεβαίωση χρήσης γης του Δήμου Κέρκυρας. 
2. Το υπ. αριθ. πρωτ.: 63060/25786/25-07-2016  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων περί “απαλλαγή υποχρέωσης κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης….”. 
3. Η υπ. αριθ. 637/03-08-2016 “Βεβαίωση έναρξη εργασιών….” της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας. 
4. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8, παρ. 4 του Ν.  1599/1986) του Νικολάου Καββαδία του Γεράσιμου περί 
τήρησης των προβλέψεων της ΚΥΑ Φ.15/οικ.1589/104/2006. 
5. Η από 29-09-2016 Υ.Δ. (άρθρου 8, παρ. 4 του Ν.  1599/1986) του Πολιτικού & Τοπογράφου Μηχανικού 
Κων/νου Σκούρτη (Α.Μ.22256)  ως προς “τη στατική επάρκεια του κτηρίου, την εγκατάσταση του 
ηλεκρομηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης,  κλπ”. 
6.  Η από 19-07-2016 Υ.Δ. (άρθρου 8, παρ. 4 του Ν.  1599/1986) του Γεράσιμου Καββαδία (ιδιοκτήτη του 
κτηρίου) περί μη ύπαρξης κανονισμού πολυκατοικίας και ότι συμφωνεί στην εγκατάσταση της 
δραστηριότητας”. 
7. Το υπ. αριθ. πρωτ. 40986/3714/01-08-2016 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κέρκυρας 
(ΑΔΑ:7Μ4ΦΩΕΑ-32Ρ) “Βεβαίωση προϋφισταμένου κτίσματος του 1955”. 



8. Η υπ. αριθ. 1019511/29-07-2016 δήλωση μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. 
 
          Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η πληρότητα των δικαιολογητικών, όπως προσδιορίστηκαν με το υπ. αριθ. 
πρωτ.: 62126/25407/01-08-2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας καθώς και η ορθότητα του περιεχομένου  της υπ. 
αριθ. πρωτ.: 69185/28245/05-08-2016 αναγγελίας έναρξης λειτουργίας μηχανουργείου με φορέα λειτουργίας 
τον Νικόλαο Καββαδία του Γεράσιμου σε ότι αφορά τη θέση, τη δραστηριότητα και την ισχύ της 
εγκατάστασης. Επίσης 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, 18-07-2017 
 

Οι  διενεργείσαντες την  αυτοψία 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΠΑΛΗΣ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΡΩΣΗΣ-ΑΜΟΡΟΥΖΟ 

Κέρκυρα,  18-07-2017 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Ο  προϊστάμενος  Διεύθυνσης 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΠΑΛΗΣ 

 


