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ΑΠοΦΑΣΗ
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

1.Τιò διατÜξειò του Ν. 3852Ι2OΙO(ΦΕΚò7Α/7-6-2010) «ΝÝα ΑρχιτεκτονικÞ τηò
Αυτοδιοßκη ση ò και τη ò ΑποκεντρωμÝνη ò Διοßκη ση ò -Πρ üγρ αμμα
ΚαλλικρÜτηò»}.
2.Τιò διατÜξειò του Π.Δ. 1 4912 0 1 0(φΕΚ 2 42 Ν2º -Ι2 -2010) «Ο ργανισ μüò τη ò
ΠεριφÝρειαò ΚρÞτηò».
3.Την με αρ. Δ.ΝI./οιιιι/765/1 1-01 -20 1 7 (ΦΕΚ 242 Β' Ι2-2-2017) Απüφαση
Υπουργοý Υποδομþν και Μεταφορþν με θÝμα <<Καθορισμüò üρων και
προýποθÝσεων για τη χορÞγηση προσωρινþν αδειþν λειτουργßαò σε υφιστÜμενα
και ιδρυüμενα Συνεργεßα ΕπισκευÞò και ΣυντÞρησηò νΙηχανημÜτων¸ργων

(Σ.Ε.Σ.νI.Ε.).

4.Την αßτηση με αρ.πρωτ. 1 5900Ι/3 1-º -20Ι7 τηò εταιρεßαò Γ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
& ΠΟΙ Ο.Ε.. για χορÞγηση προσωρινÞò Üδειαò λειτουργßαò Σ.Ε.Σ.ΝΙ.Ε..
5.Το με αρ.πρωτ.- 4434 Φ.º01.04 4909/Ι7 Πιστοποιητικü ΠυρασφÜλειαò.
6.Τιò υπεýθυνεò δηλþσειò του μηχανικοý κ. ΣπανακÜκη ΝικολÜου : α)για την
διÜθεση των αστικþν λυμÜτων καθþò και των υγρþν και στερεþν αποβλÞτων
απü την συντÞρηση των ΜΕ β) για την τÞρηση των üρων και προυποθÝσεων του
Üρθρου 5 τηò απüφασηò με αρ.Δ.Μ./οιττ/765111-01-2017 (ΦΕΚ 242Β'Ι2,2,20Lº)
Απüφαση Υπουργοý Υποδομþν και Μεταφορþν ,περß καθορισμοý μÝτρων και
μÝσων περιβ/κÞò προστασßαò.
7. Την απüφαση του Δ/ντÞ Τεχνικþν¸ργων Π.Ε.Ηρακλεßου με αρ.πρωτ.
93849/11-5-20L7 για την σýσταση επιτροπÞò ελÝγχου τÞρησηò üρων και
προýποθÝσεων των προσωρινþν αδειþν λειτουργßαò των Σ.Ε.Σ.ßυ.Ε για την
Π.Ε.Ηρακλεßου.
8.Το πρακτικü με ημερομηνßα θΙlOΙ2OΙ7 τηò επιτροπÞò ελÝγχου τÞρησηò üρων
και προýποθÝσεων των προσωρινþν αδειþν λειτουργßαò των Σ.Ε.Σ.Μ.Ε. για την
Π.Ε.Ηρακλεßου , σýμφωνα με το οποßο τηροýιται οι üροι και οι προυποθÝσειò
χορÞγησηò τηò προσωρινÞò Üδειαò λειτουργßαò του Σ.Ε.Σ.Μ.Ε. τηò εταιρεßαò

Γ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ & ΥΙοΙ ο.Ε..

.ζιι,Ζ:

9.Τα σχÝδια και τα λοιπÜ δικαιολογητικÜ στοιχεßα ποο σtνοδεýοον την ανωτÝρω

αßτηση.

fiΙΟΦΑΣΕCIΥΜΕ
λδεια Λειτουργßαò Σ.Ε.Σ.ßνΙ"Ε. ,σýμφωγα μ§ την ρε αρ.
1 -0 r -20 1? (ΦΕΚ 242 Β' Ι 2-2αOlη Απüφαση Υπουργοý Υποδο μþν

Χορηγοýρε ΠροσωρινÞ
Δ.Μ./ουò/?65/1

και ßνΙεταφορτßν, στο υφιστÜμενο Συνεργεßο ΕπισκαηÞò και ΣυτπÞρηστιò
ΜηχανημÜτων¸ργιιτν β.Ε.Σ.Μ.Ε) tηò εταιρεßαò τ.ΣφΑΚΙΑΝΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ
0.Ε.η με ΑΦΜ 998636t39, που βρßσκεται στην Δ/νση ΠÜροδοò ΜικριÜò Ααßαò,
περιοχÞ Φοινικýò, ΤΚ 7Ι5O0 r ΙΙρÜκλειο , τÞL 2810 31594θΙfιΧ2810315998 .
Η Üδεια λειτουργßαò μπορεß γα αφαιρεθεß προσωρινÜ Þ οριστικÜ , με
αιτιολογημÝνη ειδιτÞ απüφαση τηò αρχÞò που τιιγ χορÞγησε,εφüσον διαπιστιοθεß
οποτεδÞποτε üτι Ýπαυσαγ να ισχlßουν οι üροι και οι πρσßßποθÝσειò με τιò οποßεò
χορηγÞθηκα
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