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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Φ14.2/321885/795 
 
ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης νέας μονάδας επεξεργασίας και 

συσκευασίας (συσκευαστήριο) νωπών φρούτων, στην εταιρεία «ΑΝ. 

ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στη θέση «Μέσα Μπάστα» εντός περιοχής 

Natura 2000, εκτός ορίων οικισμού Στεφανιάς, Τ.Κ. Στεφανιάς, Δ.Ε. Σκάλας 

του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο  Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ   Λ Α Κ Ω Ν Ι Α Σ  

Έχοντας  υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Π.Δ.1180/1981 (ΦΕΚ293Α΄), του Π.Δ.274/1997 (ΦΕΚ195Α΄) «Χαρακτηρισμός των 

Χημικών Εγκαταστάσεων», του από 16-03-1950 Β.Δ. (ΦΕΚ82Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το από 24-11-

1953 Β.Δ. (ΦΕΚ346Α΄), του Ν.Δ.1150/1949 (ΦΕΚ249Α΄), του Ν.6422/1934 (ΦΕΚ412A΄) του Ν.3325/2005 

(ΦΕΚ 68Α΄), του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143Α΄) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 

μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, του Ν.4262/2014 (ΦΕΚ114Α΄) «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής 

δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», του Ν.4302/2014 (ΦΕΚ225Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και 

άλλες διατάξεις», του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227Α΄), του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230Α΄) «Νέο θεσμικό πλαίσιο 

για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ5Α΄) άρθρα 158 

έως 167, του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ105Α΄) άρθρα 70 - 79, του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52Α΄), του Π.Δ.79/2007 

(ΦΕΚ 95Α΄) και της ΚΥΑ15523/2006 (ΦΕΚ 1187Β΄) όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74Α΄) 

και την ΚΥΑ1288/2017 (ΦΕΚ1763Β΄), της Κ.Υ.Α.Φ.15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90Β΄) όπως 

τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 136860/1673/Φ.15/2018 (ΦΕΚ 6210Β΄/31-12-2018) «Μέτρα και μέσα 

πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων», της 

Υ.Α.12436/706/2011 (ΦΕΚ 2039Β΄), της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β΄) «Καθορισμός τύπου, 

δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών 

δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011, την τροποποίηση την ανανέωση των αδειών, την προθεσμία για 

μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» όπως ισχύει, της Υ.Α.484/36/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 230Β΄) «Καθορισμός, 

κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθ. 29 παρ. 8 του ν.3982/2011», της 

Κ.Υ.Α.οικ.Φ.15/14684/914/2012 (ΦΕΚ 3533Β΄) «Καθορισμός παραβόλων του άρθρ. 28 παρ.4 του ν.3982/ 

2011», της Υ.Α.οικ.10735/651/2012 (ΦΕΚ 2656Β΄) «Εγκατάσταση, Λειτουργία και Έλεγχος Ατμολεβήτων», 

της ΥΑοικ.32790/392/Φ.15/2017 (ΦΕΚ 1061Β΄) «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών, 

συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων-ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών» όπως ισχύει, 

της Υ.Α. οικ.5540/71/Φ.15/2018 (ΦΕΚ 60Β΄), της ΥΑ οικ.64618/856/Φ15/2018 (ΦΕΚ 2278Β΄) και της 

Κ.Υ.Α.Φ.61/5542/72/2018 (ΦΕΚ 62Β΄) «Καθορισμός διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των 

Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, σύμφωνα με το άρθρο 48ΙΑ του Ν.4442/2016 κλπ». 

2. Τις διατάξεις του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α΄), του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α΄), του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 

209Α΄), του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α΄), του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174Α΄), της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 

354Β΄) όπως ισχύει σήμερα, της ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048Β΄) όπως συμπληρώθηκε με την 

ΚΥΑ οικ.132894/1751/Φ.15/2017 (ΦΕΚ 4421Β΄) και ισχύει σήμερα, της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 

1275Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ.27402/1487/Φ.15/2016 (ΦΕΚ 3924Β΄) και ισχύει, της ΚΥΑ 

171914/2013 (ΦΕΚ 3072Β΄), της ΥΑ1958/2012 (ΦΕΚ 21Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΔΙΠΑ 

οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β΄) και την ΚΥΑ οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833Β΄) και ισχύει σήμερα.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

στους όρους της παρούσας απόφασης 
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3. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4. Το Π.Δ.131/2010 (ΦΕΚ 224Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως ισχύει σήμερα. 

5. Την με αρ.πρωτ.:187038/18-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΗΦ7Λ1-Ι0Ζ) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 

«Επανατοποθέτηση προϊσταμένων και κατανομή προσωπικού στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου που προκύπτουν κατόπιν αναδιοργάνωσης των οργανικών μονάδων από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ1619/Β΄/2021)». 

6. Την με αρ.: 240905/59047/2019 (ΦΕΚ 3498Β΄) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Πελοποννήσου». 

7. Την από 17-04-2019 αρχική και την από 21-09-2021 συμπληρωματική αίτηση του φορέα για χορήγηση 

έγκρισης εγκατάστασης λόγω ίδρυσης μονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας (συσκευαστήριο) νωπών 

φρούτων, με συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά : 

- Το με αρ. πρωτ. 639/17-04-2019 Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι της ΥΑ οικ.483/35/Φ.15/2012. 

- Την με αρ. πρωτ.: 17608/2019/09-06-2020 βεβαίωση επιτρεπόμενων χρήσεων γης της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπ. Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης. 

- Το με αρ. πρωτ.: 59815/8152/09-04-2019 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε το Πρακτικό Νο 6/2019 της 

Π.Ε.ΧΩ.Π. Π.Ε. Λακωνίας που αφορά στο χαρακτηρισμό της γης. 

- Το με αρ. πρωτ.: 6942π.ε./1783π.ε./02-01-2017 έγγραφο με σύμφωνη γνώμη για την ανέγερση 

βιομηχανικής εγκατάστασης - συσκευαστηρίου νωπών φρούτων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας. 

- Το από Οκτ. 2016 Τοπογραφικό διάγραμμα της αγρονόμου & τοπογράφου μηχανικού Ευγενίας Σεργώνη. 

- Τη Δήλωση Συμμόρφωσης με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) της ΚΥΑ 

Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ1275 Β΄/11-04-2012) - όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - του εκπροσώπου του φορέα, 

οι οποίες είχαν κατατεθεί πριν την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833Β΄) - 

Άρθρο 6 Μεταβατικές Διατάξεις. 

- Την με αρ. πρωτ. : 175950/3286/05-07-2018 (ΑΔΑ: 7ΣΠΟ7Λ1-7ΒΕ) Απόφαση με θέμα : “Έγκριση 

πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 GR 2540003 ΕΖΔ 

Εκβολές Ευρώτα και GR 2540006 ΖΕΠ Υγρότοποι Εκβολών Ευρώτα από το έργο εγκατάσταση και 

λειτουργία μονάδας συσκευασίας νωπών τροφίμων (συσκευασία και  τυποποίηση  ειδών διατροφής και 

αποθήκευση εμπορευμάτων με ψύξη) της εταιρείας Αν. Κουμουτσάκος και ΣΙΑ Ε.Ε. στη θέση «Μέσα 

Μπάστα» στην Τ.Κ. Στεφανιάς Δ.Ε. Σκάλας Δήμου Ευρώτα” , Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας 

της Π.Ε. Λακωνίας, μετά τη σχετική Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση. 

- Το προβλεπόμενο από την Κ.Υ.Α. Φ.15/οικ.14684/914/(ΦΕΚ 3533/Β΄/31-12-2012) παράβολο - 

Αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου Ν.3982/2011 στην Τράπεζα Πειραιώς σε πίστωση του Αριθ. Λογ. 

6340 030021 662 της Π. Ε. Λακωνίας με Κωδικό Συναλλαγής: ΜΒ21041671024235/2021. 

- Το με αρ. πρωτ.: 1892/Φ.1801/22-08-2018 έγγραφο του Επιμελητηρίου Λακωνίας, Τμήμα Μητρώου / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για την εκπροσώπησης της εταιρείας. 

8. Τον από 23-09-2021 έλεγχο στο χώρο εγκατάστασης της υπό ίδρυσης μονάδας. 
 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε 
 

Χορηγούμε έγκριση εγκατάστασης ίδρυσης μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία : 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ : 
μονάδα επεξεργασίας και συσκευασίας (συσκευαστήριο)  

νωπών φρούτων 

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ : 
ΧΑΜΗΛΗ  (ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 όπως συμπληρώθηκε με την  

ΚΥΑ 132894/1751/Φ.15/2017  α/α 8, 276, 315) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 
Β  (ΥΑ ΔΙΠΑοικ.37674/2016  α/α 9, 40, 222) 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ : Επεξεργασία φρούτων (ως α΄ ύλη) → 14 tn/ημέρα 

ΦΟΡΕΑΣ : ΑΝ. ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ : θέση «Μέσα Μπάστα» Τ.Κ. Στεφανιάς (εκτός ορίων οικισμού) 

ΔΗΜΟΣ : Δ.Ε. Σκάλας / Δήμου Ευρώτα 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 
Πέντε (5) χρόνια 

(με δυνατότητα παράτασης μέχρι συμπλήρωσης δεκαετίας) 

 

Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αναφέρονται στο 

σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους ε ξ ή ς   ό ρ ο υ ς : 
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1. Χορηγείται για το ανώτατο όριο της κατηγορίας όχλησης, στην οποία εμπίπτει η δραστηριότητα. 

Για τυχόν μεταβολές της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας δεν απαιτείται 

ενέργεια του φορέα, εφόσον οι μεταβολές αυτές δεν επιφέρουν μετάπτωσή της σε διαφορετικό 

βαθμό όχλησης από αυτόν που αναγράφεται στην παρούσα. 

2. Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί μετά από αίτηση του φορέα μέχρι τη συμπλήρωση μίας 

δεκαετίας υπό τις προϋποθέσεις της παρ.6 του άρθρου 20 του ν.3982/2011. 

3. Για την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό της δραστηριότητας που συνίσταται σε αλλαγή ή προσθήκη 

δραστηριότητας απαιτείται νέα έγκριση εγκατάστασης. 

4. Κατά την κατασκευή της εγκατάστασης να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές, 

υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις. 

5. Να ληφθούν τα προβλεπόμενα και αναγκαία μέτρα ώστε κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας 

(υφιστάμενης και επέκτασης) να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εγκαταστάσεων, η ζωή και η υγεία 

των εργαζομένων, η ασφάλεια των καταναλωτών και η προστασία του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά, 

από πλευράς βιομηχανικής νομοθεσίας, αναφέρουμε την τήρηση των διατάξεων: 

α.  Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας (π.χ. 

τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, 

εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, φαρμακείο, κλπ), σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.1568/1985 (ΦΕΚ177Α΄) «Υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων», όπως ισχύει σήμερα. 

β.  Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις να πληρούν το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 384 «Απαιτήσεις για 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις». 

γ.  Να τηρούνται τα μέτρα πυρασφάλειας όπως προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. οικ.136860/1673/ 

Φ.15/2018 (ΦΕΚ 6210Β΄/31-12-2018) «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις 

μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων» και να εκδίδεται Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας ή 

μελέτη πυροπροστασίας μαζί με στοιχεία που πιστοποιούν την υποβολή αντιγράφου της για 

αρχειοθέτηση/ενημέρωση φακέλου στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Σχέδια Κάτοψης, 

εφόσον απαιτείται. 

δ.  Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για τη μη 

πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις 

των ν.1650/1986, ν.3010/2002, ν.4014/2011, ν.4042/2012 και ν.4178/2013. 

Να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 που 

προβλέπονται για τις δραστηριότητες με ΣΤΑΚΟΔ 2008: 10.3 «Επεξεργασία και συντήρηση 

φρούτων και λαχανικών» & 52 «Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τις μεταφορές 

δραστηριότητες» και συγκεκριμένα : Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Β1, Β2, Β4, Γ1 με όριο 

θορύβου τα 55 dBΑ Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Ε1-3, Ε2-1, Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ8, Ζ9, Ζ12 (δεν αφορά), 

Η7 και Η11. 

Επιπλέον να τηρούνται τα αναφερόμενα στην με αρ. πρωτ. : 175950/3286/05-07-2018 (ΑΔΑ: 

7ΣΠΟ7Λ1-7ΒΕ) Απόφαση με θέμα : “Έγκριση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας 

προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 GR 2540003 ΕΖΔ Εκβολές Ευρώτα και GR 2540006 

ΖΕΠ Υγρότοποι Εκβολών Ευρώτα από το έργο εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας συσκευασίας 

νωπών τροφίμων (συσκευασία και  τυποποίηση  ειδών διατροφής και αποθήκευση εμπορευμάτων 

με ψύξη) της εταιρείας Αν. Κουμουτσάκος και ΣΙΑ Ε.Ε. στη θέση «Μέσα Μπάστα» στην Τ.Κ. 

Στεφανιάς Δ.Ε. Σκάλας Δήμου Ευρώτα”, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. 

Λακωνίας. 

Ο φορέας είναι υποχρεωμένος πέραν των αναφερόμενων Π. Π. Δ., που αποτελούν τις ελάχιστες 

υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, να συμμορφώνεται με το σύνολο των 

διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

ε.  Να απασχολείται το απαιτούμενο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ειδικευμένο εργατοτεχνικό 

προσωπικό. 

στ. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την 

ασφάλεια των τροφίμων και ο φορέας να εφαρμόζει σύστημα αυτοελέγχου (HACCP) όπου 

απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.4442/2016. 

ζ.  Η κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης με την οδό έμπροσθέν της να εκτελείται σύμφωνα 

με την κείμενη σχετική νομοθεσία. 

η.  Σύμφωνα με την παράγραφο 11Α άρθρου 17 του ν.3982/2011 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, έγκριση εγκατάστασης απαιτείται: α) στην ίδρυση συγκεκριμένης δραστηριότητας, 

β) στην επέκταση/εκσυγχρονισμό δραστηριότητας που συνίσταται σε αλλαγή ή προσθήκη 
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δραστηριότητας, γ) στις λοιπές περιπτώσεις επέκτασης/εκσυγχρονισμού δραστηριότητας που 

οδηγούν σε μετάπτωση της δραστηριότητας σε διαφορετικό βαθμό όχλησης, δ) σε κάθε 

περίπτωση επέκτασης/εκσυγχρονισμού δραστηριότητας μετά τη λήξη χορηγηθείσας 

έγκρισης εγκατάστασης. 

θ.  Σε κάθε περίπτωση επέκτασης ή εκσυγχρονισμού της δραστηριότητας που οδηγεί σε 

αλλαγή της περιβαλλοντικής κατηγορίας θα πρέπει ο φορέας να εφοδιαστεί με ΑΕΠΟ. 

6. Η παρούσα άδεια χορηγείται με τον απαράβατο όρο, ότι οι συγκεκριμένες κτιριακές εγκαταστάσεις 

θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της αναφερόμενης δραστηριότητας. 

Τυχόν αλλαγή χρήσης της, συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

Πολεοδομικές διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας άδειας. 

7. Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και 

περιορισμών στην παραπάνω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα  διαπιστωθεί ότι είναι 

αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των άνω διατάξεων. 

8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4442/2016 και της Υ.Α. 483/35/Φ.15/2012 όπως ισχύουν, ο 

φορέας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και πριν την έναρξη λειτουργίας, οφείλει να 

υποβάλλει εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας τη γνωστοποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ της 

ανωτέρω Υ.Α. μέσω του πληροφοριακού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr και το 

παράβολο της παραγράφου 3 άρθρου 18 του ανωτέρω νόμου.  

Στο χώρο της μονάδας να τηρείται φάκελος με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως 

προβλέπονται στο άρθρο 5 της ανωτέρω Υ.Α. Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 αυτής. 

Μετά την έναρξη λειτουργίας όπως αυτή τεκμαίρεται κατά περίπτωση, η διάρκεια της 

έγκρισης αυτής καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 6Α άρθρου 20 του ν.3982/2011. 

Εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας έγκρισης, η δραστηριότητα προστατεύεται από τυχόν 

αλλαγές χρήσεων γης. 

9. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας, τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος φορέας 

οφείλουν να ενημερώσουν εντός δέκα ημερών για την αλλαγή αυτή μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4442/2016 

και της Υ.Α.οικ.32790/392/Φ.15/2017 όπως ισχύει. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης 

αυτής εφαρμόζεται η παράγρ.1 άρθρου15 του ανωτέρω νόμου και το άρθρο 8 της ανωτέρω Υ.Α. 

10. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο φορέα από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλη 

άδεια αν προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις. 

11. Η παρούσα χορηγείται με την προϋπόθεση ότι στην περιοχή δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις γης 

ασύμβατες προς τη συγκεκριμένη χρήση. 

12. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του ν.3982/2011 και των κανονιστικών πράξεων που 

εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, καθώς και μη τήρησης των όρων ή περιορισμών που τίθενται 

με την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29 του ανωτέρω νόμου. 

13. Κατά της Απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή για παράβαση νόμου από οποιονδήποτε 

έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 

ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) και του άρθρου 30 του 

ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α΄).  
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   Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, Έρευνας & Τεχνολογίας 
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2.Αστυνομικό Τμήμα Ευρώτα / Β. Θεοδωσάκου / τ.κ. 23051 - Σκάλα 

3.Δήμο Σπάρτης / Διεύθυνση Τ.Υ., Χωροταξίας, ΥΔΟΜ & Περιβάλλοντος / Διοικητήριο - Ενταύθα 

4.Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Λακωνίας / Διοικητήριο - Ενταύθα  

5.κ. Κουμουτσάκο Αναστάσιο του Δημητρίου / τ.κ. 23200 - Γύθειο 
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