
 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
Επαγγελματικού εργαστηρίου του αρ. 19 παρ. 1 του Ν. 3982/2011

Ο υπογράφων, 

Κιουρτσίδης Γρηγόρης,  Π.Ε. Μηχανικών ειδ. Μηχανολόγων Μηχανικών, εισηγητής του
Τμήματος  Χορήγησης  Αδειών  Ανάπτυξης,  Ενέργειας  &  Φυσικών  Πόρων  της  Δ/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης,  Π.Κ.Μ.

σε  συνέχεια  της  κλήρωσης  που  πραγματοποιήθηκε  την  07-10-2013  από  την  τριμελή
Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 5 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β΄/03.02.2012),
που  συγκροτήθηκε  δυνάμει  της  υπ’  αριθμ.  οικ.3681/20-12-2012  απόφασης  του
Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  τη  διενέργεια  επιτόπιου  ελέγχου  στις
επιχειρήσεις που κατέθεσαν την Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 19 παρ.1 του Ν.3982/2011
στην Υπηρεσία μας κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2012, διενέργησα αυτοψία
στο επαγγελματικό εργαστήριο ειδών ζαχαροπλαστικής  – νωπών γλυκισμάτων με βάση
μεταποιημένες πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης,  catering,  ζυμαρικών & παγωτού με την
επωνυμία “ΟΛΙΒ Ε.Π.Ε.” με διακριτικό τίτλο “OLIVE Ε.Π.Ε.”.

Για  το  εν  λόγω  εργαστήριο  βεβαιώθηκε  από  την  Υπηρεσία  μας  η  υπ’  αριθμ.
Φ.14.2.27406/4654/15-7-2013  Υπεύθυνη  Δήλωση  έναρξης  λειτουργίας  επαγγελματικού
εργαστηρίου  και  βρίσκεται  στην  οδό  Μιχαήλ  Ψελλού  22  & Δωδεκανήσου  του  Δήμου
Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Η αυτοψία έλαβε χώρα την 11-10-2013, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του φορέα, και το
εργαστήριο ήταν σε λειτουργία. Ο έλεγχος ορθότητας του περιεχομένου της Υπεύθυνης
Δήλωσης που κατατέθηκε έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2 της
αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/17-1-2012 ΥΑ. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εμβαδόν
της  στεγασμένης  επιφάνειας  της  δραστηριότητας  (ισόγειο  και  υπόγειο  με  ψυκτικούς
θαλάμους)  δε  συμφωνεί  με  αυτό  που  αναγράφεται  στο  υπ'  αρ.  πρωτ.  4654/12-7-2013
Ερωτηματολόγιο  (αναφέρεται  μόνο το  ισόγειο)  ενώ στην  προϋπάρχουσα υπ'  αρ.  πρωτ.
15/Φ14.2.27406/3430/04-8-2011  Θεωρημένη  Ειδική  Δήλωση  Απαλλαγής  από  Άδεια
Εγκατάστασης και Λειτουργίας ορθώς αναφέρεται τόσο το ισόγειο όσο και το υπόγειο με
τους προαναφερθέντες ψυκτικούς θαλάμους.. 
Ως εκ τούτου θα ειδοποιηθούν οι  ιδιοκτήτες του εργαστηρίου για επανακατάθεση στην
Υπηρεσία μας του Ερωτηματολογίου και της Υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 19 παρ.1
του Ν.3982/2011. 

Ο διενεργήσας την αυτοψία 
Εισηγητής

Κιουρτσίδης Γρηγόρης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος χορήγησης
αδειών ανάπτυξης, ενέργειας και φυσικών

πόρων Μ.Ε. Θεσ/νίκης

 Δημήτριος Βλάχος

        


