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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ:

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης µηχανολογικού
εγκαταστάσεις της CORAL Α.Ε. στο Πέραµα Αττικής.

εκσυγχρονισµού,

στις

Στοιχεία Υφιστάµενης Εγκατάστασης:
ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων, ορυκτελαίων και
χηµικών προϊόντων και ανάµιξης και συσκευασίας ορυκτελαίων.
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ:
CORAL Α.Ε.
ΘΕΣΗ:
Πέραµα Αττικής
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ :

α. Υγρά καύσιµα
75.538 κ.µ. (17 ∆εξαµενές)
Κατηγορία Ι Βενζίνη
17.509 κ.µ. (6 ∆εξαµενές)
Κατηγορία ΙΙ JET
6.944 κ.µ. (1 ∆εξαµενή)
Κατηγορία ΙΙΙ Diesel
45.983 κ.µ. (9 ∆εξαµενές)
Άσφαλτος 5.102 κ.µ. (1 ∆εξαµενή)
β. Ορυκτέλαια
9.712 κ.µ. (8 ∆εξαµενές)

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ∆ΥΝΑΜΗ:
κύρια κινητήρια
πυρόσβεσης
αποβλήτων
προστασίας περιβάλλοντος

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ

1029,01
750,00
55,79
124,72

Κατηγορία
Α

ΗΡ και εφεδρική 190.70 ΗΡ
ΗΡ
ΗΡ
ΗΡ

Π.Υ.∆.
2930/20-10-95

Περιβαλλοντική Κατηγορία : «Μέση Όχληση»
.
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Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).
2. Το Π.∆. 381/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/1989) όπως ισχύει.
3. Την 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ
2234/ Β/7-10-2009).
4. Το Π.∆. 110/2011 «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/Α/11-11-2011).
5. Το Π.∆. 189/2009 περί καθορισµού και ανακατανοµής αρµοδιοτήτων των Υπουργείων
(ΦΕΚ 221/Α/05-11-2009).
6. Το Π.∆. 24/2010 περί καθορισµού και ανακατανοµής αρµοδιοτήτων των Υπουργείων
και τροποποιήσεις του Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ 56/Α/15.4.2010).
7. Το Π.∆. 92/1993 (ΦΕΚ 38/Α/22-03-1993), το άρθρο 2, παρ. Α εδάφ. 1 του Ν. 2647/98
σε συνδυασµό µε το άρθρο 17, παρ. 14 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011)
και µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως ο τελευταίος
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 192 του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/22-08-2011), για τον
καθορισµό των αρµοδιοτήτων χορήγησης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των
εγκαταστάσεων εναποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων, οι οποίες έχουν
ιπποδύναµη µεγαλύτερη των 500 HP και χωρητικότητα άνω των 50.000 µ3.
8. Το Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και
µεταποιητικών
δραστηριοτήτων
και
επιχειρηµατικών
πάρκων
και
άλλες
διατάξεις»(ΦΕΚ143Α)
9. Το Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/11-3-2005)
καθώς και τις (α) ΚΥΑ Φ.15/οικ. 7814/614 «Καθορισµός παραβόλων» των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών – Ανάπτυξης, (β) Απόφαση Φ.15/οικ. 7815/615 του
Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισµός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την χορήγηση
αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ
542/Β/22-04-05),
καθώς και για την τροποποίηση αυτών», όπως η τελευταία
συµπληρώθηκε µε την 16318/727/Φ15/07-07-08 απόφαση (ΦΕΚ 1444/Β/23-07-08).
10. Το Β.∆. 15/21-10-1922 «Περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης µηχανολογικής εγκαταστάσεως» (ΦΕΚ 208/Α/21-10-22).
11. Το Β.∆. 16/17-03-1950 «Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της
λειτουργίας αυτών» (ΦΕΚ 82/Α/17-3-50)το οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε
µε το Β.∆. 24-11/17-12-1953 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από
16.3.1950 Β. ∆ιατάγµατος ‘περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών».
(ΦΕΚ346/Α/17-12-53).
12. Το Ν. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του
Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού»
(ΦΕΚ 412/Α/28-11-1934).
13. Το Π.∆. 274 / 25-9-1997 «Χαρακτηρισµός των Χηµικών Εγκαταστάσεων»(ΦΕΚ
195/Α/2-10-97).
14. Την ΚΥΑ 12044/613 (ΦΕΚ 376/Β/19-03-2007) όπως διορθώθηκε µε το ΦΕΚ
2259/Β/27-11-2007) «Καθορισµός µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση κινδύνων
από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης ».
15. Την
απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας 34628/85
«Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας διαµόρφωσης, σχεδίασης
και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίµων των εταιρειών
εµπορίας πετρελαιοειδών» (ΦΕΚ 799/Β/ 31/12/85) καθώς
και την ΥΑ Π7086/88/Φ5.2 (ΦΕΚ550/Β/3-8-1988).
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16. Την απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ανάπτυξης µε αριθ.∆3/Β/11131/30.8.2000, µε
την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την
∆3/Β/οίκ.13599/19.6.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και µε την
∆3/Β/15295/23.11.2010 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, στις εγκαταστάσεις
αποθήκευσης υγρών καυσίµων ορυκτελαίων και χηµικών, ανάµιξης και συσκευασίας
ορυκτελαίων της εταιρείας CORAL Α.Ε στο Πέραµα Αττικής.
17. Την από 23-7-2010 αίτηση της CORAL A.Ε., µε αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 15295/27.7.010,
καθώς και τις από 5.4.2011 και 30.9.2011 (Α.Π. ΥΠΕΚΑ 7725/5.4.2011 και
22936/7.10.2011 αντίστοιχα) όµοιες, µε τις οποίες η εταιρεία υπέβαλε συνηµµένα
δικαιολογητικά και ζήτησε άδεια εγκατάστασης µηχανολογικού εκσυγχρονισµού και
αλλαγή χρήσης των δεξαµενών Νο 1 και Νο 3, για τη διακίνηση καυσίµων ναυτιλίας,
στις εγκαταστάσεις της στο Πέραµα Αττικής.
18. Την από 19.1.2012
αίτηση της CORAL A.Ε., µε αριθµό πρωτ. ΥΠΕΚΑ
1265/19.01.2012, µε την οποία η εταιρεία υπέβαλε συµπληρωµατικά στοιχεία,
επαναπροσδιορίζοντας το ανωτέρω
αίτηµα,
σε εκσυγχρονισµό της δεξαµενής,
ασφάλτου, Νο 1, σε εκσυγχρονισµό, για τη διακίνηση καυσίµων ναυτιλίας, µόνο της
δεξαµενής Νο 3 και σε εκσυγχρονισµό αντίστοιχου µηχανολογικού εξοπλισµού.
19. Την τεχνική έκθεση, το αντίστοιχο σχεδιάγραµµα καθώς και τους πίνακες του
µηχανολογικού εξοπλισµού µε τη συνολική αξία.
20. Το από 6-8-2010 συµπληρωµένο και αρµοδίως θεωρηµένο Ερωτηµατολόγιο του
Παραρτήµατος Ι που προβλέπεται από την Απόφαση Φ.15/οικ.7815/615 του Υπουργού
Ανάπτυξης «Καθορισµός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την χορήγηση αδειών
εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Ν. 3325/2005 καθώς και για
την τροποποίηση αυτών» (ΦΕΚ 542/Β/22-04-2005).
21. Το έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµίας Πειραιά, της τέως Νοµαρχίας Πειραιά, µε αριθµό
Π2143/Β280/26.2.2008, σχετικά µε τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης στην εκτός σχεδίου
περιοχή του ∆ήµου Περάµατος.
22. Την απόφαση µε αριθµό Φ1626/7435/Περιβ.9/22.12.2010 του Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας
Αττικής,
µε
την
οποία
τροποποιήθηκε
η
απόφαση
Φ1626/9111/Περβ.909/09.3.2010,
περί
ανανέωσης
–τροποποίησης
των
περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία των εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών
καυσίµων ορυκτελαίων και χηµικών, ανάµιξης και συσκευασίας ορυκτελαίων της
εταιρείας CORAL Α.Ε στο Πέραµα Αττικής.
23. Την Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου ασφαλείας των εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε
την οποία, από τον αιτούµενο µηχανολογικό εκσυγχρονισµό της εν λόγω µονάδας δεν
προκύπτουν αλλαγές και δεν απαιτείται η τροποποίηση της υπάρχουσας µελέτης
ασφαλείας, του 2003.
24. Την Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, από την οποία
προκύπτει ότι, µε τον αιτούµενο εκσυγχρονισµό δεν θα πραγµατοποιηθούν οικοδοµικές
εργασίες που θα απαιτούν την έκδοση οικοδοµικής άδειας και οι πρόσθετες αιτούµενες
αντλίες θα εδρασθούν στο ήδη υπάρχον δάπεδο του αντλιοστασίου.
25. Τις υπεύθυνες δηλώσεις, ανάθεσης και ανάληψης εκπόνησης της µελέτης του
µηχανολογικού εκσυγχρονισµού και της επίβλεψης εκτέλεσής της, στις εγκαταστάσεις
υγρών καυσίµων της CORAL Α.Ε στο Πέραµα Αττικής.
26. Τα προβλεπόµενα παράβολα του ∆ηµοσίου, διπλότυπα είσπραξης ΣΤ 90069031, ΣΤ
92909324, ΣΤ 92909375 ύψους 146,42 ευρώ καθώς και τις αποδείξεις είσπραξης Νο
0114290 και 0114291/10.1.2012 της Εθνικής Τράπεζας ύψους 9.03 ευρώ, υπέρ Τ. Σ.
Μ. Ε. ∆. Ε. και Ε.Μ.Π. .
27. Την από 30 Νοεµβρίου 2011 έκθεση αυτοψίας της ∆/νσης Εγκαταστάσεων
Πετρελαιοειδών.
28. Την από 8 Φεβρουαρίου 2012 εισήγηση της ∆/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών.
29. Τα στοιχεία του σχετικού φακέλου.
30. Την οίκ. 52306/25.11.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον
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Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη»(ΦΕΚ
2741/Β/25-11-2011).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Στην εταιρεία CORAL Α.Ε., χορηγείται άδεια εγκατάστασης µηχανολογικού εκσυγχρονισµού,
διάρκειας τριών (3) ετών, για την ανακαίνιση και επισκευή, των υφισταµένων δεξαµενών
Νο1 και Νο3, για τη διακίνηση ασφάλτου και καυσίµων ναυτιλίας αντίστοιχα, του
αντίστοιχου µηχανολογικού εξοπλισµού καθώς και την αντικατάσταση και προσθήκη
αντλιών, µε συνολική αύξηση κινητήριας ισχύος 118,20HP, σύµφωνα µε την υποβληθείσα
τεχνική έκθεση και το σχεδιάγραµµα που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση, µε την
επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής,
καθώς και µε τους εξής όρους και περιορισµούς:
1. Κατά την διάρκεια των εργασιών υλοποίησης του έργου, να λαµβάνονται όλα τα
αναγκαία µέτρα προστασίας των εργαζοµένων, του περιβάλλοντος και της ευρύτερης
περιοχής.
2. Να τηρούνται οι διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Βιοµηχανίας Ενέργειας και
Τεχνολογίας 34628/85 «Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας
διαµόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών
καυσίµων των εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών » (ΦΕΚ 799/Β/ 31/12/85) καθώς
και της ΚΥΑ Π-7086/88.
3. Για την απαιτούµενη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Β∆ 16/17-03-1950 και Β∆ 2411/17-12-1953 υπεύθυνη επίβλεψη του έργου της ανωτέρω εγκατάστασης, πρέπει να
απασχολείται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόµενα προσόντα.
4. Να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισµοί, που έχουν εγκριθεί µε την
Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής όπως αναφέρεται στην παρ. 22
του προοϊµίου της παρούσας.
5. Να τηρούνται τα αναφερόµενα µέτρα πυροπροστασίας στη θεωρηµένη µελέτη,
σύµφωνα µε το 13929/φ.701.4/8778/14.1.2010 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας της
Π.Υ. Πειραιά.
6. Μετά την ολοκλήρωση του υπόψη µηχανολογικού εκσυγχρονισµού και του
εφοδιασµού της εγκατάστασης µε άδεια λειτουργίας, η ενεργειακή κατανάλωση δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει τα προβλεπόµενα όρια, από τις διατάξεις της παραγράφου 4 σε
συνδυασµό µε αυτές του εδαφίου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Ν.
3325/05.
7. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόµενη εταιρεία από την υποχρέωση να
εφοδιασθεί µε άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωσή
της.
8. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχετικών στοιχείων, υπολογισµών και
του σχεδιαγράµµατος, που περιέχει η Τεχνική Μελέτη, έχουν οι µελετητές. Σε
περίπτωση, που θα διαπιστωθεί ότι, η προαναφερθείσα Τεχνική Μελέτη δεν
εφαρµόζεται ή ότι, τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι ακριβή, η παρούσα απόφαση
µπορεί να ανακληθεί από την αρµόδια ∆/νση του Υπουργείου ΠΕΚΑ.
9.

Η θεώρηση της Τεχνικής Μελέτης –σχεδιαγράµµατος αφορά µόνο σε θέµατα σχετικά
µε την εφαρµογή της βιοµηχανικής νοµοθεσίας και γίνεται µε την προϋπόθεση
τήρησης των πολεοδοµικών διατάξεων.
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10. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής διατηρεί το δικαίωµα να
επιβάλλει την εκτέλεση µεταρρυθµίσεων, στην υπόψη εγκατάσταση, σε κάθε
περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τούτο είναι αναγκαίο, για να εκπληρωθούν οι
επιδιωκόµενοι σκοποί, που προβλέπονται από το άρθρο 2 του Β∆ 15/21-10-1922
όπως, αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
11.Η παρούσα άδεια χορηγείται υπό τον όρο της υποχρεωτικής µετεγκατάστασης της
εγκατάστασης της CORAL A.Ε., όταν και όπως αυτή αποφασισθεί για τις εταιρείες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών που βρίσκονται στο Πέραµα.

Ο Υφυπουργός

Ιωάννης Μανιάτης
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.
3.
4.

Γραφείο Υφυπουργού κου Γ. Μανιάτη.
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κου Κ. Μαθιουδάκη.
∆/νση ∆3/Β/ (3)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1.

CORAL Α.Ε.
Αγ. Κυριακής 6-8 & Χαρίτων
17564 Π. Φάληρο
(Τεχνική Έκθεση & σχεδιάγραµµα)

2. Υπουργείο Π.Ε. & Κ.Α
∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού
Πατησίων 147-11251 Αθήνα
3. Περιφέρεια Αττικής
∆/νση ΠΕΧΩ
Μεσογείων 239 & Παρίτση
15451 Ν. Ψυχικό
4. Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά
-∆/νση Ανάπτυξης
Γρ. Λαµπράκη 12 - 18532 Πειραιά
-∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας
Ηρ. Πολυτεχνείου 19-18510- Πειραιάς
5. ∆ήµο Περάµατος
Τµήµα Πολεοδοµίας
Λ. ∆ηµοκρατίας 28 -18863 Πέραµα
(Τεχνική Έκθεση & σχεδιάγραµµα )
6. Πυροσβεστική Υπηρεσία Πειραιά
Νοταρά 34
18531 Πειραιά
7. Κ.Ε.Π.Ε.Κ
Καθολικής Εκκλησίας 1
18531 Πειραιά
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