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 Θέμα:   Ανάκληση της Απόφασης Προσωρινής Διακοπής (ΑΔΑ ΩΗ247ΛΨ-ΠΣΝ) της επιχείρησης 
“DM ΑΒΕΕ”, βυρσοδεψείο & βαφείο γουνοφόρων δερμάτων, στο 14o χλμ παλαιάς Ε.Ο. Καστοριάς-
Κοζάνης του Δήμου Άργους Ορεστικού.

  

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/07-06-2010).
2. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α112/2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις." 

3. Το Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143Α/17-06-2011) “Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 
επαγγελμάτων & μεταποιητικών δραστηριοτήτων & επιχειρηματικών πάρκων & άλλες 
διατάξεις”.

4. Την υπ’ αριθ. 484/36/Φ.15/17-12-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 230Β/09-02-2012) “Καθορισμός, 
κλιμάκωση & διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 19 παρ.8 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 
143Α/17-06-2011)”.

5. Το Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α/1999) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 877/21-03-2012 (ΦΕΚ 939/Β΄/27-03-
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2012) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών « Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

7. Την Υ.Α. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230Β΄/2012) “Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής 
προστίμων του άρθρου 29 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)”.

8. Το Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17-01-2018)  "Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις". 

9. Το Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/07-12-2016) “Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις”.

10. Την Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (αριθ. 1571/119/28-01-2011) 
“Τοποθετήσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας”.

11. Την Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (αριθ. 5117/280/28-02-2011) 
“Τοποθέτηση υπαλλήλων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”.

12. Την Α.Π. 8909/362/02-02-2012 (ΦΕΚ 510/Β/29-02-2012) Απόφαση Περιφερειάρχη 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και τους 
Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή 
Περιφερειάρχη» στους Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Προϊσταμένους Τμημάτων της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

13. Την υπ’ αριθ. 5540/71/Φ.15/18-01-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 60/Β/18-01-2018) «Τροποποίηση της 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπ' 
αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β' 158) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας 
νια την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 
3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την 
προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» και τροποποίηση της απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ' αρ. οικ. 32790/392/Φ.15/2017 
(Β'1061) «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων 
τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης 
λειτουργίας». 

14. Το με Α.Π. 93639/05-06-2019 (ΑΔΑ ΩΗ247ΛΨ-ΠΣΝ) έγγραφο μας με θέμα «Προσωρινή 
διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης DM ΑΒΕΕ, βυρσοδεψείο & βαφείο γουνοφόρων 
δερμάτων».

15. Το με Α.Π. 95458/07-06-2019 Πρακτικό σφράγισης της επιχείρησης  «DM ΑΒΕΕ, 
βυρσοδεψείο & βαφείο γουνοφόρων δερμάτων».

16. Το με Α.Π. 95864/10-06-2019 Πρακτικό σφράγισης της επιχείρησης  «DM ΑΒΕΕ, 
βυρσοδεψείο & βαφείο γουνοφόρων δερμάτων».

17. Το με Α.Π. 97151/11-06-2019 Πρακτικό σφράγισης της επιχείρησης  «DM ΑΒΕΕ, 
βυρσοδεψείο & βαφείο γουνοφόρων δερμάτων».

18. Τα με Α.Π. 95476/07-06-2019 έγγραφα που κατέθεσε η επιχείρηση «DM ΑΒΕΕ, 
βυρσοδεψείο & βαφείο γουνοφόρων δερμάτων».

19. Το με Α.Π. 95476/11-06-2019 Απάντηση της υπηρεσίας μας με θέμα «Διευκρινήσεις επί των 
εγγράφων που καταθέσατε με Α.Π. 95476/07-06-2019».

20. Το με Α.Π. 99400/14-06-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της επιχείρησης «DM ΑΒΕΕ», στο 
υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
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21. Τη με Α.Π.99400/14-06-2019 απάντηση της υπηρεσίας με θέμα «Απάντηση στο email που 
μας αποστείλατε, αναφορικά με την ημέρα δειγματοληψίας στον αγωγό ομβρίων από την 
Υπηρεσία μας».

22. Το με Α.Π. 100524/18-06-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της επιχείρησης «DM ΑΒΕΕ», στο 
υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

23. Τη με Α.Π. 89086/18-06-2019 Ειδική Εντολή Ελέγχου.
24. Τη με Α.Π. 102646/20-06-2019 Έκθεση Ελέγχου επιθεωρητών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης.
25. Το με Α.Π. 102907/21-06-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της επιχείρησης «DM ΑΒΕΕ», στο 

υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
26. Τη με Α.Π. 104321/24-06-2019 Ειδική Εντολή Ελέγχου.
27. Τη με Α.Π. 106744/27-06-2019 Έκθεση Ελέγχου επιθεωρητών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης.
28. Το με Α.Π. 104353/24-06-2019 Αποτελέσματα Αναλύσεων του εργαστηρίου AGROLAB A.E.
29. Το με Α.Π. 105643/26-06-2019 έγγραφο του εργαστηρίου AvraChem, με τις χημικές 

αναλύσεις δείγματος 18-06-2019.
30. Τη με Α.Π. 106328/27-06-2019 τεχνική έκθεση και σχέδια που κατέθεσε η επιχείρηση «DM 

ΑΒΕΕ».

Αποφασίζουμε

την ανάκληση της Απόφασης Προσωρινής Διακοπής Λειτουργίας (ΑΔΑ ΩΗ247ΛΨ-ΠΣΝ) της 
επιχείρησης, “DM ΑΒΕΕ”, βυρσοδεψείο & βαφείο γουνοφόρων δερμάτων, στο 14o χλμ παλαιάς 
Ε.Ο. Καστοριάς-Κοζάνης του Δήμου Άργους Ορεστικού, μετά τις ενέργειες της επιχείρησης για την 
αντιμετώπιση της ρύπανσης σύμφωνα με όσα περιγράφονται στα έγγραφα που κατέθεσε 
(σχετ.30) και στα οποία αναφέρεται ότι όλες οι πιθανές “πηγές” ρύπανσης έχουν αποσυνδεθεί 
από το δίκτυο ομβρίων.

Επιπλέον αναφέρουμε, ότι η αποτελεσματικότητα των μέτρων συμμόρφωσης θα εξεταστεί με 
δειγματοληψία και ανάλυση του νερού στο νέο δίκτυο ομβρίων μετά την επαναλειτουργία της 
επιχείρησης.     

 Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με το 
Ν.3982/11 (παρ.1, άρθρο 30, ΦΕΚ 143Α). Η προσφυγή ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 227 & 238 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α) από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης, ή αν αυτή δεν 
δημοσιεύεται, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της, ή διαφορετικά 
αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση.

        Ο Διευθυντής
  κ.α.α.

Παπαδημητρίου Γεώργιος
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Εσωτερική διανομή:
Αρχείο Επιχείρησης                                                               

ΑΔΑ: 6ΨΣΛ7ΛΨ-Κ52


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	Protocol: 
	AkrivesAntigrafo: 
		2019-06-27T13:36:53+0300
	Athens




