
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                   Λιβαδειά,     09 /06/ 2016 
                 Αρ. πρωτ.:   1368 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ    

  ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΚΟΙΝ.:          1.      Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε  
   

Ταχ. Δ/νση            :   Φίλωνος 35-39   1ο χλμ Σχηματαρίου – Χαλκίδας 

Τηλ                      : 2261 3 50331   Σχηματάρι Βοιωτίας  

Πληροφορίες         : 
Email                    : 

Γ. Ζυγογιάννη  
Perivallon_05@yahoo.gr  

     
       2.     Τμήμα Πληροφορικής  

Ενταύθα 
 
 

    

ΘΕΜΑ: Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή του αρθ. 9 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15 ΦΕΚ 158 Β /3-2-2012. 
 
Σχετ.  
α) Τις αρ. πρωτ. 124/04-03-2003 , 2504/28-06-2005 και 555/11-04-2014 αποφάσεις περί αδείας λειτουργίας 

αορίστου χρόνου καθώς και την αρ. πρωτ. 4968/09-06-2016 έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή του αρθ. 9 

της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15 ΦΕΚ 158 Β /3-2-2012. 

β)  Η ΚΥΑ  αρ. οικ. 12684/92/27-11-2014 ΦΕΚ 3181/27-14-2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την 

άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση αδεία λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων». 

γ) Την αρ. πρωτ. 5392/04-11-2015 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας με την οποία δηλώνει την 

πρόθεσή της να εγκαταστήσεις μηχανολογικό εξοπλισμός σε εφαρμογή του αρθ. 20 του Ν. 3982/2011. 

δ) Η αρ. πρωτ. 1368/23-3-2016 αίτηση της εταιρείας με την οποία μας ενημερώνει ότι η δραστηριότητά της 

εμπίπτει στις διατάξεις της (β) σχετικής , εγκατέστησε τον μηχανολογικό εξοπλισμό που δήλωσε στο (γ) 

σχετικό και λειτουργεί. 

 
 

Σε συνέχεια του ανωτέρω (δ) σχετικού η υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Ζυγογιάννη Γεωργία, κατ’ 

εφαρμογή του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α οικ. 483/35 Φ 15/2012 διενήργησε την 07-06-2016 επιθεώρηση 

στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας του φορέα με την επωνυμία «Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε» που 

λειτουργεί στο 1ο χλμ Ε.Ο Σχηματαρίου – Χαλκίδας στη περιοχή της Δ.Ε Σχηματαρίου  Δήμου Τανάγρας 

Π.Ε Βοιωτίας με τα παρακάτω στοιχεία: 

 

Γενικά στοιχεία: 

Είδος μονάδας  Βιομηχανία κατασκευής μεταλλικών ραφιών   

Φορέας  Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε 

Θέση  1ο χλμ Ε.Ο Σχηματαρίου – Χαλκίδας  

Τ.Κ ή Δ.Ε  Σχηματάρι 



Δήμος  Τανάγρας  

ΑΦΜ/ Δ.Ο.Υ  094450742 / ΦΑΕ Αθηνών  

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

 Κινητήρια 

ισχύς (Hp) 

Θερμικής ισχύς 

(KW) 

Άεργος ισχύς 

(KVA) 

Αξία (ευρώ) 

Νομίμως  λειτουργούντα 475,91 - 61,0  406.565.00 € 

Επέκταση σύμφωνα με το 

αρθ. 20 του Ν. 3982/2011 

21,10 -     25.000.00 € 

 Σύνολο 497,01 - 61,0 KVA 431.565,00 € 

 

Ατμολέβητες / ατμογεννήτριες  Π.Π  Π.Υ.Δ  

- - - 

 

Δεξαμενές   Χωρητικότητα Π.Υ.Δ 

1 9.000 λίτρα  10.01.1883.05  EUROCERT  

αρ. σειράς 996/1997 

2 9.000 λίτρα  10.01.1883.04 EUROCERT 

αρ. σειράς 999/1997 

 

Η εν λόγω βιομηχανία λειτουργεί βάσει των αρ. πρωτ. 124/04.03.2003, 2504/28.06.2005, 555/11-04-2014 

αποφάσεις  περί αδείας λειτουργίας αορίστου διάρκειας και την αρ. πρωτ. 4968/09-06-2016 έκθεση 

επιθεώρησης σε εφαρμογή του αρθ. 9 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15 ΦΕΚ 158 Β /3-2-2012 . 

Η εν λόγω βιομηχανία κατατάσσεται στη μέση όχληση με κωδ. στακόδ (2008) 25.6 & 25.9 της ΚΥΑ 

3137/191/Φ.15 ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012) και στη Β περιβαλλοντική κατηγορία της ΚΥΑ Φ. 15/4187/2066 ΦΕΚ 

1275 / Β/10-4-2012). 

Επιθεώρηση:  

Η επιθεώρηση αφορούσε στον έλεγχο των μηχανολογικών εγκαταστάσεων μετά την εγκατάσταση νέου 

μηχανολογικού εξοπλισμού συνολικής ισχύος  Κ.Ι 21,10 Hp ισχύος 25.000 ευρώ 

 

Επεδείχθησαν τα παρακάτω έγγραφα δικαιολογητικά: 

 Το αρ. πρωτ. 3917 Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ 650 / 09-06-2015 έγγραφο της Π.Υ Οινοφύτων σύμφωνα με το 

οποίο η εν λόγω δραστηριότητα απαλλάσσεται από τη σύνταξη μελέτης ενεργητικής 

πυροπροστασίας και τη χορήγηση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας. 

 Υπεύθυνες δηλώσεις όπως προβλέπονται στην ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15 ΦΕΚ 158 Β /3-2-2012 . 



 

Διαπιστώσεις: 

Κατά την επιθεώρηση και αφού ελήφθησαν υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι: 

α) Κτιριακές εγκαταστάσεις 

Δεν είχε προβεί σε καμία κτιριακή επέκταση σε σχέση με την αρ. πρωτ. 555/11-04-2014 άδεια λειτουργίας 

αορίστου χρόνου της εν λόγω βιομηχανίας. 

β) Μηχανολογικός εξοπλισμός   

Έχει εγκατασταθεί ο νέος μηχανολογικός εξοπλισμός συνολικής ισχύος  K.I 21,10HP. 

. 

γ) Περιβαλλοντική αδειοδότηση 

Τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι οι οποίοι έχουν τεθεί με την αρ. πρωτ. 45/19-04-2012 Απόφαση 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Δ’ τμήματος της Δ/νσης Ανάπτυξης, 

 

και ως  εκ τούτου η εν λόγω βιομηχανία τηρεί τις προϋποθέσεις του τίθενται στο Ν. 3982/2011 στην ΚΥΑ  

αρ. οικ. 12684/92/27-11-2014 ΦΕΚ 3181/27-14-2014 και στο αρ. 8 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15 ΦΕΚ 158 

Β /3-2-2012 και συνεπώς δύναται να συνεχίσει την λειτουργίας της.  

 
 
Το τμήμα πληροφορικής της Π.Ε Βοιωτίας στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την 

ανάρτηση αυτής στο δικτυακό ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

 

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση                                                         Ο Πρ/νος Δ/νσης 

 

 

Γ. Ζυγογιάννη  

ΠΕ Χημικών Μηχ/κών με Α’ β                                                               Χαράλαμπος Ρουσέτης  

                                                                                                       ΠΕ Ηλ/γων Μηχανικών με Α’ β 

 
 
 
 

 

Ε.Δ  

1. Χ.Α 

 2. Φ.Β (Φ 113) 
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