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Θέση “ Αγία Παρασκευή η Αγ. Αθανάσιος ”
Δ.Ε. Σχηματαρίου Δήμου Τανάγρας
32009 Σχηματάρι
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Γεν. Δ/νση Εσωτ. Λειτουργίας
Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Πλατεία Ελευθερίας 3
35131 ΛΑΜΙΑ

ΘΕΜΑ: Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 3982/2011.
Γενικά στοιχεία:
Είδος μονάδας
Κατασκευή θερμοηχομονωτικών κρυστάλλων
Φορέας
ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΛΕΚΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ
Θέση
Αγία Παρασκευή η Αγ. Αθανάσιος
Δ.Ε
Σχηματαρίου
Δήμος
Τανάγρας
ΑΦΜ/ Δ.Ο.Υ
999526620 / ΔΟΥ ΘΗΒΩΝ
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Νομίμου Λειτουργίας
Αιτούμενης επέκτασης
Αιτούμενης Διαρρύθμισης

Κινητήρια ισχύς

Θερμικής ισχύς

(KW)

(KW)

144,52
31,71
29,48

0,50

Αξία (ευρώ)
115.521,68
18.500,00
12.500,00

Κ.Α.Δ. : 23.12
ΟΧΛΗΣΗ : ΧΑΜΗΛΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Β
Πρόκειται για βιομηχανία με τα ανωτέρω στοιχεία για την οποία έχει χορηγηθεί με την με αριθμό πρωτ.
2582/28-07-2005 απόφασή μας άδεια λειτουργίας αορίστου διάρκειας .
Με το με αριθμό πρωτ. 4312/24-11-2014 έγγραφό μας εγκρίθηκαν σχεδ/τα για νομιμοποίηση αυθ/των .
Την 02-12-2016 η εταιρεία κατάθεσε υπεύθυνες δηλώσεις για εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού
σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 3982/2011 , διαρρύθμιση σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4155/2013 και
ερωτηματολόγιο με αριθμό πρωτ. 6064 για τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για
άδεια εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης και για την λειτουργία της υπάρχουσας
μονάδας μετά από μηχανολογική επέκταση .
Με το με αριθμό πρωτ. 6064/2016/08-03-2017 έγγραφό μας έγινε προσδιορισμός των δικαιολογητικών .

Με το με από 20-06-2017 έγγραφό τους ( αρ. Πρωτ. της υπηρεσίας μας 2873) μας γνωστοποίησαν
τη λειτουργία της δραστηριότητας μετά από μηχανολογική επέκταση σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.
4442/2016 και την αρίθμ. Οικ. 12684/92/2014 ΚΥΑ .
Με την με αριθμό πρωτ. 3079/04-08-2017 απόφασή μας χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης κτιριακής
και μηχανολογικής επέκτασης με παρέκκλιση ως προς τα πλευρικά όρια και το ποσοστό κάλυψης ισχύος
για τρία (3) χρόνια.
Για την αδειοδότηση της ανωτέρω μονάδας
( άδεια εγκατάστασης ) ακολουθείται η διαδικασία της
παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011 ΦΕΚ 143 Α/17-06-2011) και των άρθρων 3 ,4,6 και 7 της
αρίθμ. Οικ. 483/35/Φ.15 ( ΦΕΚ 158 Β/3-02-2012) Υ.Α.
Επιθεώρηση:
Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά από την από 27-09-2017 σχετική εντολή ελέγχου ο
υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Μπατσούλης Παναγιώτης πραγματοποίησε αυτοψία την 28-09-2017
στις εγκαταστάσεις της ανωτέρω βιομηχανίας προκειμένου να ελέγξουμε την ορθότητα του με αριθμό
πρωτ. 6064/02-12-2016 ερωτηματολόγιου, την καταλληλότητα του χώρου , όπου αυτός προϋπάρχει ,την
ισχύ της εγκατάστασης καθώς και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση
μονάδας για να κρίνουμε αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας της
δραστηριότητας σύμφωνα με τίς διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011 και των άρθρων 3 ,4,6 και 7
της αρίθμ. Οικ. 483/35/Φ.15 ( ΦΕΚ 158 Β/3-02-2012) Υ.Α. .
Διαπιστώσεις:
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα εξής :
1. Η ορθότητα του ερωτηματολογίου και η καταλληλότητα τού χώρου .
2. Δεν έχει αρχίσει καμιά οικοδομική εργασία για την επέκταση .
3. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός για τον οποίο έχουν καταθέσει τις από 30-11-2016 Υπεύθυνες
δηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 4 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 20 του Ν. 3982/2011
έχει εγκατασταθεί .
4. Τηρούνται οι όροι της με αριθμό πρωτ. 448/31-01-2012 ΑΕΠΟ της Υπηρεσίας μας και μας
υποδείχθηκαν παραστατικά διάθεσης αποβλήτων -συμβάσεις.
5. Τηρούνται τα γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας και τα κατασταλτικά μέσα
πυροπροστασίας που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ Κεφ. Α & Β της ΚΥΑ Αρίθμ. Φ 15/οικ.
1589/104/27-01-2006 ( ΦΕΚ 90 Β /2016 ).
6. Υπάρχουν οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 6 της αρίθμ. Οικ. 483/35/Φ.15
( ΦΕΚ 158 Β/3-02-2012) Υ.Α.
7. Η βιομηχανία λειτουργούσε κατά την αυτοψία .
Ως εκ τούτου τηρούνται οι όροι λειτουργίας της ανωτέρω μεταποιητικής δραστηριότητας (Ν. 3982/2011)
και είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της μετά την επέκταση - διαρρύθμιση .
Η Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην οποία
κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την ανάρτηση αυτής στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Ο διενεργήσας την επιθεώρηση

Μπατσούλης Παν.
Τ.Ε. Μηχ/γων Μηχ/κων με Α' Βαθμό
Ε.Δ
1. Χ.Α
2. Φ. 993

Ο Πρ/νος Δ/νσης

Ρουσέτης Χαρ.
ΠΕ Ηλ/γων Μηχανικών με Α' Βαθμό

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από SOFIA-ASPASIA

