
 1 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & 
Π.Ε. ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου-Αναλήψεως 
Ταχ. Κώδικας : 38001  Βόλος 
Πληροφορίες : Ευφροσύνη Κουτσιανά 
                      Γεώργιος Μουστάκας 
Τηλέφωνο : 24213 – 52503 & 52716 
Fax : 24213 –52499 

 

ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Βόλος 26/ 6 /2017    

Αριθµ. Πρωτ. 2927/Φ.14-2187 
 

 

Προς: Αγροτικός Συνεταιρισµός Σούρπης 
Θέση «Ανάθεµα Κοκκίνες» 

    Σούρπη, ∆. Αλµυρού 

 
Θ Ε Μ Α : Επιβολή προστίµου στον Αγροτικό Συνεταιρισµό Σούρπης, κάτοχο 
ελαιοτριβείου που βρίσκεται στο ∆.∆. Σούρπης του ∆. Αλµυρού, για παράβαση 
των διατάξεων του Ν.3982/2011. 
 
ΑΦΜ: 090024276                      ∆.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Βόλου 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

   Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του Ν.3982/2011 (Φ.Ε.Κ.143/Α) Απλοποίηση της αδειοδότησης 
τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήµερα και των 
Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση άρθρων αυτού. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 129/2010 (ΦΕΚ 222Α/27-12-2010) «Οργανισµός της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας». 

4. Την υπ’ αρ. οικ. Γρ. ανππ/824 απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 
2677/Β/8-10- 2014) για την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Περιφερειάρχη» στους Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων Ανάπτυξης των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων και 
Καρδίτσας, καθώς στους Προϊσταµένους και σε υπαλλήλους των Τµηµάτων 
αυτών. 

5. Τις διατάξεις της Υ.Α. αρ.484/36/φ.15/2012 (Φ.Ε.Κ.230/Β) «Καθορισµός, 
κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ.8 του 
Ν.3982/2011 (Φ.Ε.Κ. 143/Α)» 

6. Την µε αρ. πρωτ. 1355/Φ.14-2187/1-7-2005 άδειας εγκατάστασης ελαιουργείου 
τυποποιητηρίου ελαιολάδου ιδιοκτησίας Αγροτικού Συνεταιρισµού Σούρπης που 
θα εγκατασταθεί στη θέση «Αναθεµατα-Κοκκίνες» του ∆. Σούρπης του Ν. 
Μαγνησίας. 

7. Την από 15 Μαίου 2017 έκθεση αυτοψίας των υπαλλήλων της ∆/νσης Ανάπτυξης 
των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 

8. Το υπ’ αρ. 1985/Φ14-2187/15-5-2017 έγγραφο της υπηρεσίας µας προς τον 
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Αγροτικό Συνεταιρισµό Σούρπης για την υποβολή απόψεων 

9. Την από 29-5-2017 (µε αρ.πρωτ. εισερχοµένου 2927/6-6-2017 της υπηρεσίας 
µας)  αιτιολογική αναφορά του Αγροτικού Συνεταιρισµού Σούρπης 

10. Το γεγονός ότι στο ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισµού Σούρπης 
διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις:  
• δεν είχε εκδοθεί άδεια λειτουργίας, σε συνέχεια της υπ’ αρ. 1355/Φ.14-

2187/1-7-2005 άδειας εγκατάστασης.  
• ∆ιαπιστώθηκε η ύπαρξη δεξαµενών εξάτµισης, µια στο χώρο του 

ελαιοτριβείου και µια σε παρακείµενο γήπεδο, οι οποίες όπως προέκυψε από 
την εξέταση του φακέλου της δραστηριότητας δεν διαθέτουν τα απαραίτητα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα. 

11. Την από 8-06-2017 εισήγηση της υπηρεσίας µας µε την οποία προτείνεται η 
επιβολή προστίµου για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

Επιβάλλουµε στον «Αγροτικό Συνεταιρισµό Σούρπης», κάτοχο µονάδας  
ελαιοτριβείου – τυποποιητηρίου ελαιολάδου, που βρίσκεται στη θέση «Αναθεµατα-
Κοκκίνες» στο ∆.∆. Σούρπης του ∆. Αλµυρού, σε εφαρµογή των διατάξεων του 
Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α’), συνολικό πρόστιµο ύψους τριών χιλιάδων τετρακοσίων 
πενήντα ευρώ (3.450 €) για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 
παρούσης και ιδιαίτερα στην παρ. 10 αυτής και επιπλέον 

θα πρέπει ο Αγροτικού Συνεταιρισµός Σούρπης να προσκοµίσει αµέσως στην ∆/νση 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων τα κάτωθι: 

1. ∆ικαιολογητικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των εδαφοδεξαµενών 
καθώς επίσης και 

2. δικαιολογητικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ελαιοτριβείου. 

Τα ανωτέρω έγγραφα απαιτούνται για τη συνέχιση της νόµιµης λειτουργίας του 
ελαιοτριβείου. 

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιων της Γ.Γ. Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για παράβαση νόµου, εντός προθεσµίας 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίησης αυτής. 

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

 Ε.Π. 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ 

 

 

 

 

Εσωτ. ∆ιανοµή:Ε.Κουτσιανά, Γ. Μουστάκας, Γραµµ. Υποστηρ., Φ. 14-2187 


