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ΘΔΜΑ: Έθζεζε επηζεώξεζεο ζε εθαξκνγή ηνπ αξζ. 9 ηεο ΚΤΑ αξ. νηθ. 483/35/Φ 15 ΦΔΚ 158 Β /3-2-2012. 
 
σεη.  

α) Σν αξ. πξση. 5663/25-09-2014 σσμπληρωμένο ερωτηματολόγιο σας και το αρ. πρωτ. 1281/23-03-2017 

λέν εξσηεκαηνιόγην ηεο ΚΤΑ  αξ. νηθ. 483/35/Φ 15 ΦΔΚ 158 Β /3-2-2012. 

β) Σν αξ. πξση. 5663/25-09-2014 έγγξαθό καο κε ην νπνίν πξνζδηνξίζηεθαλ δηθαηνινγεηηθά 

γ)  Ζ ΚΤΑ  αξ. νηθ. 12684/92/27-11-2014 ΦΔΚ 3181/27-14-2014 «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ 

άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο – Καηάξγεζε αδεία ιεηηνπξγίαο κεηαπνηεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ». 

δ) Ζ αξ. πξση. 1285/24-3-2017 αίηεζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ νπνία ελεκέξσζε όηη έρεη ζπγθεληξώζεη θαη’ 

ηδίαλ ηα απαηηνύκελα εθ ηνπ λόκνπ δηθαηνινγεηηθά, θαζώο ε δξαζηεξηόηεηά ηεο εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

(γ) ζρεηηθήο θαη ιεηηνπξγεί. 

 
ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ (δ) ζρεηηθνύ νη ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο α) Επγνγηάλλε Γεσξγία θαη β) 

Πνηεηάξεο Παλαγηώηεο θαη’ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3982/2011 θαη ηεο Τ.Α νηθ. 483/35 Φ 15/2012 δηελήξγεζε ηελ 

31-3-2017 επηζεώξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο βηνηερλίαο  ηνπ θνξέα κε ηελ επσλπκία «ΚΩΣΑ 

ΙΑΜΙΓΗ Α.Δ» πνπ ιεηηνπξγεί ζηε ζέζε ΄πειηά ή Νηάκπαζε’ ζηε πεξηνρή ηεο Γ.Δ Οηλνθύησλ Γήκνπ 

Σαλάγξαο Π.Δ Βνησηίαο κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

Γεληθά ζηνηρεία: 

Δίδνο κνλάδαο  Βηνηερλία ύθαλζεο - πθαληήξην λεκάησλ 

Φνξέαο  ΚΩΣΑ ΙΑΜΙΓΗ Α.Δ 

Θέζε  πειηά ή Νηάκπαζε  

Σ.Κ ή Γ.Δ  Οηλνθύησλ  

Γήκνο  Σαλάγξαο  

ΑΦΜ/ Γ.Ο.Τ  094052893 / Θεβώλ  

 

 



Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά  

 Κινηηήπια ιζσύρ (HP) Θεπμικήρ ιζσύρ KW) Αξία (δπσ) 

Ννκίκσο  ιεηηνπξγνύληα 308,83   

ύνολο  308,83  420.000.000 

 

Πξόθεηηαη γηα πθηζηάκελε κνλάδα ύθαλζεο λεκάησλ ε νπνία ιεηηνπξγεί κε ηελ αξ. πξση. 85792/18-12-

1998 άδεηα ιεηηνπξγίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ ηεο ππεξεζίαο καο. 

Με ηελ αξ. πξση. 5663/25-09-2014 αίηεζε ηεο ε εηαηξεία δήηεζε ηελ ελαξκόληζε κε ηελ Πξόηππεο 

Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεύζεηο θαη κε ην αξ. πξση. 5663/25-09-2014 έγγξαθό καο πξνζδηνξίζηεθαλ 

δηθαηνινγεηηθά. 

ε εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ  αξ. νηθ. 12684/92/27-11-2014 ΦΔΚ 3181/27-14-2014 ε εηαηξεία θαηέζεζε ηελ αξ. 

πξση. 1285/24-3-2017 αίηεζε ηεο κε ηελ νπνία καο γλώξηζε όηη έρεη καδέςεη θαη’ ηδίαλ ηα απαηηνύκελα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ιεηηνπξγεί. 

Ζ ελ ιόγσ βηνκεραλία θαηαηάζζεηαη ζηε μέζη όσληζη  θαη ζηε Β πεπιβαλλονηική  

 

Δπηζεώξεζε:  

Καηά ηελ επηζεώξεζε επεδείρζεζαλ ηα παξαθάησ έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά: 

 Σεύρνο κε ηηο πξόηππεο πεξηβαιινληηθέο δεζκεύζεηο κε αλαγξαθή ηνπ ηξόπνπ εθαξκνγήο ηνπο πνπ 

θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ εξγνδόηε κε εκεξνκελία 23-3-2017. 

 Σν αξ. 3088 Φ.701.4 Φ.Α.Α.Μ.Π.Τ 461/14-02-2014 πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο Οηλνθύησλ. 

 Σελ από 15-3-2017 αίηεζε ηεο εηαηξείαο πξνο ην Γήκν Σαλάγξαο κε αίηεζε ηελ ρνξήγεζε άδεηαο 

ρξήζεο λεξνύ. 

 Ζ από 23-3-2017 ππεύζπλε δήισζε ηνπ δηπισκαηνύρνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ Κ. Καξαγηάλλε θαη ε 

από  22-03-2017 ππεύζπλε δήισζε ηεο Γηπισκαηνύρνπ Αξρηηέθηνλα Μεραληθνύ Μαξίαο 

Παπαδνπνύινπ πεξί ζηαηηθήο επάξθεηαο ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, όηη ν κεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο έρεη ηνπνζεηεζεί ζε ρώξν θύξηαο ρξήζεσο θαη δελ αηηείηαη ε έθδνζε άιιεο άδεηαο θαζώο 

όιεο νη απζαίξεηεο θηηξηαθέο θαηαζθεπέο έρνπλ ηαθηνπνηεζεί κε ηνλ Ν. 4178/2013 . 

 Τπεύζπλεο δειώζεηο όπσο πξνβιέπνληαη ζηελ ΚΤΑ αξ. νηθ. 483/35/Φ 15 ΦΔΚ 158 Β /3-2-2012. 

 πκβάζεηο κε ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. 

 

 Γηαπηζηώζεηο: 

Καηά ηελ επηζεώξεζε δηαπηζηώζεθε όηη: 

α) Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

Τπάξρνπλ απνθιίζεηο ζε όηη αθνξά ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα: 



Από ην αξρείν ηεο ππεξεζίαο καο πξνθύπηεη όηη ην ζηέγαζηξν κε ηηο δεμακελέο λεξνύ δίπια ζηελ 

αλεκνγελλήηξηα θαη ην θηίξην πιεζίνλ ηνπ ζηεγάζηξνπ δελ θαιύπηνληαη από νηθνδνκηθή άδεηα. ΄ 

β) Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο   

Γελ επεδείρζεηε ηερληθό ππόκλεκα θαη ζρεδηαγξάκκαηα θαηά ηελ επηζεώξεζε. 

γ) Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε 

Σεξνύληαλ νη ΠΠΓ όπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηελ αρ. Φ 15/4187/266/2012 ΚΥΑ 

 
Σν ηκήκα πιεξνθνξηθήο ηεο Π.Δ Βνησηίαο ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα παξαθαιείηαη γηα ηελ 

αλάξηεζε απηήο ζην δηθηπαθό ηζηόηνπν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 

 

 

 

Οη δηελεξγήζαληεο ηελ επηζεώξεζε                                                          Ο Ππ/νορ Γ/νζηρ 

Γ. Επγνγηάλλε  

ΠΔ Υεκηθώλ Μερ/θώλ κε Α’ Β                                                               Υαπάλαμπορ Ροςζέηηρ  

                                                                                                       ΠΔ Ηλ/γων Μησανικών με Α’ Β 

 
Π. Πνηεηάξεο  

ΠΔ Μεραληθώλ κε Α Β 

 

 

Δ.Γ  

1. Υ.Α 

 2. Φ.Β (Φ 783) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ      ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                       Ληβαδεηά       03-04-2017 
                      Αξηζκ. πξση.:   νηθ.1445           

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ    
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟ:      ΚΩΣΑ ΙΑΜΙΔΗ Α.Ε 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  Θέση ‘Σπηλιά ή Ντάμπαση’ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΩΣΗΑ   Οινόυστα  Βοιωτίας        
ΣΜΗΜΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ   
ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΚΟΙΝ.   Δ/νση Ηλεκτρονικής Διαυάνειας 
   
Σαρ. Γ/λζε           :    Φίισλνο 35-39   ΤΚ 35100 Λαμία  
Σει                       : 2261 3 50331    
Πιεξνθνξίεο        : Γ. Επγνγηάλλε  

 
  

  

 ΘΔΜΑ:   Γιαβίβαζη έκθεζη επιθεώπηζηρ     

 

αο δηαβηβάδνπκε έθζεζε απηνςίαο πνπ δηελήξγεζαλ αξκόδηνη ππάιιεινη ηεο ππεξεζία καο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ζαο ηελ 31-03-2017 γηα ελεκέξσζή ζαο θαη ελέξγεηεο ζαο. 

ε όηη αθνξά ηα ζρεδηαγξάκκαηα θαη ηελ ηερληθή έθζεζε πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ αξ. πξση. 85792/18-12-1998 

άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ηα νπνία δελ έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο κπνξείηε λα παξαιάβεηε αληίγξαθα από ηελ 

ππεξεζία καο.   

ηελ ππεξεζία πνπ θνηλνπνηείηε ε παξνύζα παξαθαιείηε γηα ηελ αλάξηεζε απηήο ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο 

Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 

                                                                                              Ο  ΠΡ/ΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
 
 
                                                                                                  Υαξάιακπνο Ρνπζέηεο  
                                                                                                Ζι/γνο Μεραληθόο κε Α’ β 
 
Δ.Γ  
1.Υ.Α  
2. Γ. Επγνγηάλλε   
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