
 
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.: 2179/862/11-01-2017 αναγγελία έναρξης λειτουργίας  εργαστηρίου αρτοποιίας του 
Θεόδωρου Χρυσικόπουλου του Νεόφυτου 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 11,30 π.μ. στη δραστηριότητα με τα παρακάτω 
στοιχεία:  

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

- Είδος δραστηριότητας : Εργαστήριο αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής με πρατήριο άρτου 
- Αναγγελία έναρξης λειτουργίας : 11-01-2017 
- Φορέας λειτουργίας : Θεόδωρος Χρυσικόπουλος του Νεόφυτου 
- Περιοχή :  “Μάρμαρο” Δ.E. Λευκιμμαίων Δήμου Κέρκυρας 
- Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ (2008) : 10.71 & 10.72 
- Βαθμός όχλησης : Χαμηλή 
- Εγκατεστημένος μηχ. Εξοπλισμός :  
   Συνολική κινητήρια ισχύς : 20 KW  
   Συνολική θερμική ισχύς : 25 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 παρούσα η σύζυγος του υπεύθυνου της δραστηριότητας κα 
Ελπίδα Βάρελη  και διαπιστώθηκε  ότι τηρούνταν (στη μονάδα) τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις 
δικαιολογητικά, ήτοι:   
1. Η  υπ. αριθ. πρωτ.: 384/2017 βεβαίωση χρήσης γης του Δήμου Κέρκυρας. 
2. Το υπ. αριθ. πρωτ.: 17520/7075/2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
περί “περαίωσης εργασιών κατασκευής διαμόρφωσης πρόσβασης…”. 
3. Η υπ. αριθ. πρωτ.: 618/2017 βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κέρκυρας από την οποία προκύπτει ότι δέχεται 
τα λύματα της επιχείρησης. 
4.Το υπ. αριθ. πρωτ.: οικ. 1529/620/09-01-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας περί “παροχής 
σύμφωνης γνώμης”. 
5. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8, παρ. 4 του Ν.  1599/1986) του Θεόδωρου Χρυσικόπουλου περί “τήρησης των 
προβλέψεων της ΚΥΑ Φ.15/οικ.1589/104/2006”. 
6. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8, παρ. 4 του Ν.  1599/1986) του Θεόδωρου Χρυσικόπουλου περί “ορισμού του 
ως υγειονομικά υπεύθυνου”. 
7. Δύο βεβαιώσεις της εταιρείας “Τζατζάλας Κοσμάς & ΣΙΑ Ο.Ε.” για τη παραγωγικότητα και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των κλιβάνων. 
8.Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8, παρ. 4 του Ν.  1599/1986) του Θεόδωρου Χρυσικόπουλου περί “ορισμού του 
Γεωργίου Κουλούρη του Ιακώβου ως υπεύθυνου αρτοποιίας”. 



9. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8, παρ. 4 του Ν.  1599/1986) του Γεωργίου Κουλούρη του Ιακώβου ότι  
“αναλαμβάνει υπεύθυνος αρτοποιίας στο αρτοποιείο του Θεόδωρου Χρυσικόπουλου”. 
10. Κατάσταση του ΙΚΑ από την οποία προκύπτει ότι ο Γεώργιος Κουλούρης του Ιακώβου με ειδικότητα 
762010 (αρτεργάτης) πληροί τα προσόντα του υπεύθυνου αρτοποιίας. 
11. Η από 10-01-2017 Υ.Δ. (άρθρου 8, παρ. 4 του Ν.  1599/1986) του Πολιτικού Μηχανικού Γεράσιμου 
Βάρελη (Α.Μ.95656)  ως προς “τη στατική επάρκεια του κτηρίου, την εγκατάσταση του ηλεκρομηχανολογικού 
εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης, την άδεια δόμησης, κλπ”. 
12. Βεβαίωση έναρξης εργασιών της Δ.Ο.Υ. 
 
          Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η πληρότητα των δικαιολογητικών, όπως προσδιορίστηκαν με το υπ. αριθ. 
πρωτ.: 115863/46997/22-12-2015 έγγραφο της υπηρεσίας μας καθώς και η ορθότητα του περιεχομένου  της υπ. 
αριθ. πρωτ.: 2179/862/11-01-2017 αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της μονάδας “Εργαστήριο αρτοποιίας-
ζαχαροπλαστικής με πρατήριο άρτου)” με φορέα λειτουργίας τον Θεόδωρο Χρυσικόπουλο του Νεόφυτου 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 

 


