
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τρίπολη,  5 - 7 - 2021

Στοιχεία του φακέλου κοινοποίησης που αναφέρονται στα εδάφια (β), (γ), και (ι) της
παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ' αριθμ. 172058/11.02.16 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.16) Κ.Υ.Α. για
ενημέρωση του κοινού

Επωνυμία : «Ι. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ Ο.Ε.»  με δ.τ. «LEVE GAS»LEVE GAS»»

Έδρα επιχείρησης : ΤΚ Αντικαλάμου, Δ. Καλαμάτας 

Διεύθυνση Εγκατάστασης : Θέση «LEVE GAS»Γράνα Κασκούτη»  Τ.Κ. Αντικαλάμου – Δ. Καλαμάτας 

Υπεύθυνος εγκατάστασης : Παναγιώτης Κατσαρός, Ιδιότητα: Υπεύθυνος Εγκατάστασης 

Τηλ. 6974 34 5803 ,  e-mail :  kalgasgr@gmail.com,   katsarospit@gmail.com

Υπεύθυνος Τεχνικός Ασφαλείας : Θεοφιλόπουλος Ιωάννης , Χημικός Μηχανικός 

Τηλ. 6978 58 4686 ,  e-mail : ytheof@otenet.gr 

Τηλ. 24ωρης λειτουργίας : 6974 34 5803 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Για τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης έχει χορηγηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ14.696 / 884 / 07-
04-2020  (ΑΔΑ  :  ΨΗΓΖ7Λ1-2ΒΠ)  Απόφαση  του  Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε.Μεσσηνίας,  έγκριση
εγκατάστασης, για την ίδρυση μονάδας αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου, στην
εταιρεία  «LEVE GAS»Π.ΚΑΤΣΑΡΟΣ  -  Ι.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ  Ο.Ε»,  στη  θέση  «LEVE GAS»Γράνα  Κασκούτη»  της
Τ.Κ.Αντικαλάμου  του  Δήμου  Καλαμάτας,  η  οποία   τροποποιήθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.
Φ14.696 / 136604 /  14-05-2021 (ΑΔΑ : 626Ρ7Λ1-3ΕΟ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Μεσσηνίας,  λόγω  αλλαγής  επωνυμίας  από  «LEVE GAS»Π.ΚΑΤΣΑΡΟΣ  -  Ι.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ  Ο.Ε»  σε
«LEVE GAS»Ι.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ Ο.Ε».

Για  την  εγκατάσταση  και  λειτουργία  της  μονάδας  αποθήκευσης,  εμφιάλωσης  και  διακίνησης
υγραερίου έχουν καθοριστεί περιβαλλοντικοί όροι με την υπ’αρίθμ.85774 / 09-05-2019 (ΑΔΑ :
6ΑΞΓΟΡ1Φ-Ψ7Α)  Απόφαση  του  Συντονιστή  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πελοποννήσου,
Δυτικής  Ελλάδας και  Ιονίου και  έχει  εκδοθεί  το υπ’  αρίθμ.  πρωτ.  2212 Φ.701.5 /  18-05-2021
Πιστοποιητικό  Πυροπροστασίας  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας  Καλαμάτας,  τα  οποία  είναι  σε
ισχύ.

Η εγκατάσταση δεν έχει λειτουργήσει και πρόκειται άμεσα να λάβει άδεια λειτουργίας. 

Οι δραστηριότητες της εγκατάστασης συνοψίζονται στην παραλαβή, αποθήκευση, διακίνηση και
εμφιάλωση υγραερίου προπανίου και υγραερίου μίγματος προπανίου - βουτανίου.
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Στην εγκατάσταση θα λειτουργεί  σταθμός φόρτωσης /  εκφόρτωσης βυτιοφόρων από τον οποίο
υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής υγραερίου στην εγκατάσταση, και φόρτωσης βυτιοφόρων για
διανομή “χύμα” υγραερίου. 

Στην  εγκατάσταση  υπάρχουν  τρεις  (3)  οριζόντιες  κυλινδρικές  δεξαμενές  με  συνολική
χωρητικότητα  250 m3 .

Στην εγκατάσταση θα λειτουργεί εμφιαλωτήριο (επιφάνειας 150 m2 ) για εμφιάλωση υγραερίου σε
φιάλες  0,5-25  kg.   Η  ονομαστική  δυναμικότητα  του  εμφιαλωτηρίου  είναι  1,0  tn  /  h.  Το
εμφιαλωτήριο διαθέτει δύο (2) στατικούς ζυγούς. 

Ένα τμήμα του οικοπέδου αποτελεί χώρο αποθήκευσης γεμάτων φιαλών υγραερίου εμβαδού 90 m2

και συνολικής χωρητικότητας 3 tn. 

Οι παραπάνω κύριοι λειτουργικοί τομείς υποστηρίζονται από τα δευτερεύοντα εκείνα συστήματα
τα οποία εξασφαλίζουν τη σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία λειτουργία της Εγκατάστασης
Υγραερίου. Τα δευτερεύοντα αυτά συστήματα είναι  : σύστημα πυρόσβεσης και ψύξης δεξαμενών,
καθώς και σύστημα πυροπροστασίας της εγκατάστασης, των γεμιστηρίων και του εμφιαλωτηρίου,
κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπάρχουσας νομοθεσίας.  

Πληροφορίες  για  γειτονικές  εγκαταστάσεις  που  ενδέχεται  να  έχουν  πολλαπλασιαστικά
αποτελέσματα 

Σε άμεση γειτνίαση με την εγκατάσταση της  «LEVE GAS»Ι.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ Ο.Ε» υπάρχουν :

• Μονάδα παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος 

• Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος

Τα  πολλαπλασιαστικά  φαινόμενα  (domino)  αφορούν  στην  πρόκληση  δευτερογενών
ατυχημάτων από την εκδήλωση πρωτογενών ατυχημάτων με παραγωγή θερμικής ακτινοβολίας
(πύρινη  σφαίρα,  φωτιά  λίμνης)  ή  υπερπίεσης (έκρηξη αερίου νέφους).  Για  το  μέγεθος  των
δεξαμενών της  εγκατάστασης της  εταιρείας  «LEVE GAS»Ι.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ Ο.Ε» οι  ακτίνες  πρόκλησης
πολλαπλασιαστικών φαινομένων είναι περίπου 100m. 

Σε  άμεση  γειτνίαση,  με  την  εγκατάσταση  της  εταιρείας  «LEVE GAS»Ι.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ  Ο.Ε»,  όπως
αναφέρεται ανωτέρω, υπάρχουν εγκαταστάσεις οι οποίες δεν υπάγονται στην ΚΥΑ με αριθμ.
172058 (ΦΕΚ 354 / Β / 2016) ώστε να υφίσταται πρόκληση πολλαπλασιαστικών φαινομένων,
επομένως  δεν  υπάρχει  πιθανότητα  πρόκλησης  δευτερογενούς  ατυχήματος  σε  αυτές  από
πρωτογενές ατύχημα στην εγκατάσταση της εταιρείας «LEVE GAS»Ι.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ Ο.Ε».   

Η πρόσβαση σε όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και τυχόν άλλες διαθέσιμες, είναι ανοικτή για
την  ενημέρωση  του  κοινού,  μετά  από  σχετικό  αίτημα  (αρθ.13,  παρ.5  της  ΚΥΑ  υπ’  αριθ.
172058/2016 - ΦΕΚ 354Β’ ).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή: Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας – Τμήμα Χορήγησης Αδειών
Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων – Διοικητήριο Καλαμάτας 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
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