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ΘΕΜΑ:  Έκθεση επιθεώρησης για την μονάδα οινοποιείου λόγω προσθήκης δραστηριότητας οξοποιείου, 
κατ’ εφαρμογή του Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143Α/ 17-06-11). 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

Βιομηχανία παραγωγής και εμφιάλωσης οίνου με προσθήκη δραστηριότητας οξοποιείου. 
Τοποθεσία:  Θέση ‘’Τράτζερα’’ Τ.Κ. Άρματος  Δ.Ε. Τανάγρας Δ. Τανάγρας  - Ν. Βοιωτίας. 
 
Επωνυμία: «ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
 
Κατάταξη  :   -      ΣΤΑΚΟΔ 2008  :   11.02, 10.8 

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑΔΑ 9η  της ΚΥΑ1958/2012):  Β κατηγορία.  
- ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012):    Χαμηλή  Όχληση. 

 
ΑΦΜ  :  078545073        Δ.Ο.Υ:  ΘΗΒΩΝ 
  
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ : 

     Πρόκειται για υφιστάμενη μονάδα με την επωνυμία ‘’ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ’’ που 
λειτουργεί με την αριθμ. 1197/13-04-2010  Άδεια Λειτουργίας που τροποποιήθηκε λόγω  αλλαγής φορέα  
με την 1421/28-03-2013 ( πρώην Παπακωνσταντίνου Μαρία συζ. Ευαγγέλου ) Απόφαση της Δ/νσης 
Ανάπτυξης της Π.Ε.Β. Εν συνεχεία και έπειτα από εκσυγχρονισμό (εσωτερική διαρρύθμιση χώρου-
δεξαμενών και υπαγωγής σε  ΠΠΔ) εκδόθηκε από την υπηρεσία μας η Α.Π. 3908/21-0-2014 Υ.Δ. 
Λειτουργίας και η Α.Π. 5048/06-11-2017 άδεια εγκατάστασης λόγω επέκτασης δραστηριότητας με κτιριακή 
και μηχανολογική επέκταση. 
   
 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ  -  ΚΤΙΡΙΑΚΑ  
Για το εν λόγω γήπεδο έχει εκδοθεί η αριθμ. 295/2006 Οικοδομική άδεια, έχει επισυναφθεί η Α.Π. 78/14-01-
2010 βεβαίωση περαίωσης των ανωτέρω εργασιών του τμήματος Πολεοδομίας Θήβας. Στην συνέχεια 
εγκρίθηκαν τα Α.Π. 58/14-01-2014 σχεδιαγράμματα για την εν λόγω μονάδα προκειμένου να ενημερωθεί ο 
πολεοδομικός φάκελος. Επισυνάφθηκε η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο 
Ν.4178/2013, με α/α δήλωσης 2412446, που αφορά την εσωτερική διαρρύθμιση και τα δύο εξωτερικά 
στέγαστρα και έχει επισυναφθεί η από 04-07-2014 Υπεύθυνη Δήλωση Πολιτικού Μηχ/κού περί στατικής 
επάρκειας, χώρων κύριας χρήσης και μη απαίτησης έκδοσης νέας οικοδομικής άδειας. 
 
 
 

 

     

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΚΑΙ  ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση       Φίλωνος 35-39       Λιβαδειά        
Ταχ. Κώδικας    32100      
Πληροφορίες :   Κων/νίδης Μ. 
Τηλέφωνο           22613 – 50335                                                                                                                                                                                                                                        
Τηλεομοιοτυπία    22613 – 50337 
e-mail     : mkonstantinidis@viotia.gr 
       

 

 
 

 Λιβαδειά:          12 - 03 - 2017 
 Αριθμ. Πρωτ.:      997 
 Σχετ.:                    
 

 Κοιν.:  
 

1. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ   
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ   
ΚΟΥΚΟΥΛΕΖΑ 44  /  Τ.Κ. 32009 
ΒΟΙΩΤΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 
 

 

2. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ   
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
ΛΑΜΙΑ 
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Οι κάτωθι υπάλληλοι της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Β. Βοιωτίας  
Κωνσταντινίδη Μιχαήλ  
Μπατσούλης Παναγιώτης  
Κατ’ εφαρμογή (των άρθρων 19 και 26) του Ν. 3982/11(ΦΕΚ 143 Α /17-06-11)                          
«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», της Υ.Α. 
483/35/Φ.15/12(ΦΕΚ 158Β/03 -02-2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και 
διαδικασίας για την εγκατάσταση  και λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του 
Ν.3982/11(ΦΕΚ143Α), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία 
για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση»,  
και μετά από Εντολή του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενέργησαν την                      
07 / 03 /2018  επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, με τα ανωτέρω  στοιχεία .   
Προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του χώρου και των συνθηκών που 

επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάστασης μονάδας  

  

 

Κατά τον έλεγχο της μονάδας διαπιστώθηκε ότι :   

-  Διαπιστώθηκε ότι  έχει εκδοθεί η αριθμ. 88/2017 Άδεια  Δόμησης και έχουν αρχίσει οι 
εργασίες δόμησης (βάση μπετόν με αγκίρια κλπ).  
-   Κατά τα λοιπά είναι κατάλληλος ο χώρος και οι συνθήκες της υπό εγκατάστασης 
μονάδας.  
 
Η Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  στην οποία κοινοποιείται η παρούσα 

παρακαλείται γ ια την ανάρτηση αυτής στο δικτυακό ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας.  

 

 

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση                                                        

Μ. Κων/νίδης 

Τ.Ε. Μηχ/κων Ε’ 
 
 
Π. Μπατσούλης  
ΤΕ Μηχανικών  
 

 

Ε.Δ  

 1. Χ.Α 

 2. Φ.Β (Φ 1256) 

Μ.Ε.Α. Π.Ε.Β. 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

K.A.A. 

 

 

              Γ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ 

       ΧΗΜ. ΜΗΧ/ΚΟΣ   Π.Ε.  A’ 
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