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2. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Θέµα :
Έκθεση Αυτοψίας για την µονάδα ποτοποιείου, συσκευασ τηρίου ποτώ ν,
εµφιαλω τηρίου οινοπνεύµατος, κατασκευής πλαστικώ ν φ ιαλιδίω ν και εµφιάλωσης
αλκοολούχου λοσιόν αφού βεβαιώθηκε η κατάθεση Υ. ∆. Λειτουργίας (σύµφω να µε την ΥΑ
οικ.483/35 Φ.15/03-02-2012).
Οι υπάλληλοι της ∆/ νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας
Κω νσταντινίδης Μιχαήλ
Μπατσούλης Παναγιώτης
Κατ’ εφαρµογή (του άρθρου 26) του Ν.3982/11 ( ΦΕΚ 143Α/ 17-06-11) «Απλοποίηση της
αδειοδότησ ης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικώ ν δρασ τηριοτήτων και
επιχειρηµατικώ ν πάρκω ν και άλλες διατάξεις», της Υ.Α. 483/35/Φ.15/ 12(ΦΕΚ 158Β/0302-2012) «Καθορισ µός τύπου, δικαιολογητικώ ν και διαδικασίας για την εγκατάσ ταση και
λειτουργία
τω ν
µεταποιητικώ ν
δραστηριοτήτω ν
του
Ν.3982/11(ΦΕΚ143Α),
την
τροποποίηση και την ανανέωση τω ν αδειώ ν, την προθεσµία για µεταφορά ή τεχνική
ανασυγκρότηση» και µετά από Εντολή του Προϊσ ταµένου της ∆/ νσης Ανάπτυξης
(σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ΚΥΑ αριθµ. οικ. 14684/914/ Φ15 ΦΕΚ3533Β/31- 12-2012,
περί καθορισµού παραβόλω ν του άρθρου 28 παρ.4 του Ν.3982/2011), διενέργησαν την
16/03/2017 επιθεώρηση σ τις εγκαταστάσεις της µονάδας, µε τα παρακάτω σ τοιχεία,
προκειµένου ελεγχθεί η υφ ιστάµενη κατάσταση της µονάδας.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μονάδα
ποτοποιείου,
συσκευασ τηρίου
ποτώ ν,
εµφ ιαλωτηρίου
οινοπνεύµατος,
κατασκευής πλαστικών φιαλιδίω ν και εµφ ιάλωσης αλκοολούχου λοσιόν.
Τοποθεσ ία: Θέση Μεγάλη Ράχη ∆.Ε. Οινοφύτω ν του ∆. Τανάγρας – Π.Ε. Βοιωτίας.
Επω νυµία: ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΙ∆Η Α. Ε. µε δ.τ. EXALCO AE
Κατάταξη : -

ΣΤΑΚΟ∆ 2008 : 11.01, 22.22 & 20.42
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑ∆Α 9η της ΚΥΑ1958/2012): Β κατηγορία.
ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012): Χαµηλή Όχληση.

ΑΦΜ : 094446231

∆.Ο.Υ: ΘΗΒΩΝ
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ :
Η ανωτέρω µονάδα λειτουργεί µε την Α.Π. 4380/2004 άδεια λειτουργίας αορίστου διάρκειας όπως είχε
τροποποιηθεί και ισχύει µε τελευταία τροποποίηση την Α.Π. 2395/23-07-2010 της υπηρεσίας µας, µε την
ίδια επωνυµία στην ίδια θέση. Με το Α.Π. 2842/21-06-2016 ερωτηµατολόγιο του Παραρτήµατος Ι του
Ν.3982/11 η ενδιαφερόµενη εταιρεία δια του εκπροσώπου της αιτήθηκε την τροποποίηση της άδειας
λειτουργίας λόγω διαρρύθµισης και αποξήλωσης µέρους του µηχανολογικού εξοπλισµού (Ν.4155/13) και
υπαγωγή σε Π.Π.∆. Από την Υπηρεσία µας βεβαιώθηκε για την κατάθεσή της η Α.Π. 6228/15-12-2016
Υ.∆.
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
Κατά την αυτοψία στην µονάδα λειτουργούσε το τµήµα εµφ ιάλωσης αλκοολούχου
λοσιόν και σ υσκευασ ίας φωτιστικού οινοπνεύµατος. Το τµήµα παραγωγής παραδοσιακού
τσίπουρου έχει αποξηλωθεί, παραµένει το ποτοποιείο το οποίο δεν βρέθηκε να
λειτουργεί.
Κτιριακά η µονάδα υφίσταται νόµιµα σύµφωνα µε τις αριθµ. 1118/82, 96/2004 και
110/2008 οικοδοµικές άδειες, την α/ α 3360651 δήλωση τακτοποίησ ης και την από 18-102016 Υ.∆.του πολιτικού µηχ/κού περί στατικής επάρκειας.
Μηχανολογικά η µονάδα είναι σύµφω να µε τα δηλω θέντα στο Α.Π. 2842/21-06-2016
Ερωτηµατολόγιο του παραρτήµατος Ι του Ν.3982/11 και την εγκριθείσ α µελέτη που
συνοδεύει την Α.Π.6228/15- 12-2016 Υ. ∆. Λειτουργίας.
Έχουν επισ υναφθεί τα επικαιροποιηµένα πισ τοποιητικά ελέγχου της δεξαµενής
υγραερίου, του ατµολέβητα και το Α.Π. 3725 Φ701.4.ΦΑΑΜΠΥ758/29- 09-2016
Πισ τοποιητικό πυροπροσ τασ ίας.
Τηρούνται οι Π.Π. ∆. όπως αυτές έχουν δηλωθεί από τον φορέα της δρασ τηριότητας
Κατά τα λοιπά υπάρχει αντιστοιχία της εγκατάστασ ης µε τα εγκεκριµένα βάση της
Α.Π. 6228/15-1- 2016 Υ.∆. Λειτουργίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ

ΚΩΝ/ΝΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
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Μ.Ε.Α. Π.Ε.Β.
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης
Χαρ. Ρουσέτης
Ηλ/γος Μηχκος Π.Ε. Α’
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