
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                   Λιβαδειά,    01/03/2018 

                  Αρ. πρωτ.: οικ. 800 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                     Σχετ.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ    
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΚΟΙΝ.:          1.    JACOBS DOUWE EGBERTS GR   
   
Ταχ. Δ/νση            :   Φίλωνος 35-39          Θέση ‘τεμπέλι’ –  Οινόφυτα  Βοιωτίας        
Τηλ                      : 2261 3 50331    
Πληροφορίες         : 
Email                    : 

Γ. Ζυγογιάννη  
Perivallon_05@yahoo.gr  

     
       2.     Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής  

Διακυβέρνησης   
 Καλυβίων 1 - ΤΚ 35100 Λαμία  

 
 

 
ΘΕΜΑ: Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή του αρθ. 9 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15 ΦΕΚ 158 Β /3-2-2012. 
 
Σχετ.  
α) Το αρ. πρωτ. 5050/13-10-2015 θεωρημένο  ερωτηματολόγιο της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15 ΦΕΚ 158 Β 
/3-2-2012 με αίτημα τροποποίηση αδείας λειτουργίας μετά από αλλαγή φορέα και μετά από εγκεκριμένη 
κτιριακή και μηχανολογική επέκταση (υλοποίηση της αρ. πρωτ. 4074/5-9-2012 απόφασης της υπηρεσίας 
μας). 
β) Το αρ. πρωτ. 5050/19-10-2015  έγγραφό μας με το οποίο προσδιορίστηκαν δικαιολογητικά 
γ) Την Ν. 4442 / 7-12-2016 (ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016) περί «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής  
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 
δ) Το γεγονός ότι η εν λόγω δραστηριότητα εμπίπτει στο αρθ.18 της (γ) σχετικής ΚΥΑ περί  γνωστοποίησης 
λειτουργίας. 
ε) Η αρ. οικ. 32790/392/Φ 15 ΦΕΚ 1061/Β/28-3-2017 ΥΑ Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών 
και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών 
γνωστοποίησης λειτουργίας. 
στ) Την αρ. 1036010 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας μας 5317/20-12-2017) γνωστοποίηση για τη λειτουργία της 
μονάδας. 
 
Σε συνέχεια του ανωτέρω (ε) 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 18-01-2018 επιθεώρηση 

στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας του φορέα με την επωνυμία «JACOBS DOUWE EGBERTS GR » που 

λειτουργεί στη θέση ΄τεμπέλι’ στη περιοχή της Δ.Ε Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας με τα 

παρακάτω στοιχεία: 

Γενικά στοιχεία: 

Είδος μονάδας  Βιομηχανία επεξεργασίας και συσκευασίας καφέ 

Φορέας  JACOBS DOUWE EGBERTS GR 

Θέση  ‘τεμπέλι’  

Τ.Κ ή Δ.Ε  Οινόφυτα 



Δήμος  Τανάγρας  

ΑΦΜ/ Δ.Ο.Υ  094012637 / ΦΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

 Κινητήρια ισχύς (KW) Θερμικής ισχύς KW) Αξία (ευρώ) 

Νομίμως  λειτουργούντα 53,70 3.160,00  203.805,00 

Νέα καταγραφή του Ν.Λ 38,28 1.900,00 248.050,00 

Αποξηλώθηκαν  27,09 1260,00  

Εγκεκριμένη εγκατάσταση 346,73 279,00 958.765,00 

Δεν εγκαταστάθηκαν 13,85   

Εγκαταστάθηκαν    658.850,00 

Αλλαγή κινητήρων  +185,48 -8,00  

Αυθαίρετα 21,40  27.100 

Σύνολο προς λειτουργία   543,69 2.171,00 934.000,00 

Παραγωγικά 393,93 956,00 778.150,00 

Βοηθητικά 122,55 265,00 61.500,00 

Ανάλυση 

Πρ. περιβάλλοντος  27,21 950,00 94.350,00 

 

Ατμολέβητες / ατμογεννήτριες  Π.Π Π.Υ.Δ 

- - - 

 

Δεξαμενές    Χωρητικότητα Π.Υ.Δ 

Αζώτου  3.000 λίτρα  PV/A-C-3522/15/5-8-2015 

 

Πρόκειται για υφιστάμενη μονάδα επεξεργασίας και συσκευασίας καφέ η οποία λειτουργεί βάσει της αρ. 

πρωτ. 3116/4-7-2013 αποφάσεως της υπηρεσία μας BRAVO GREECE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΤΣΑΓΙΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ BRAVO GREECE A.E. 

Έχει χορηγηθεί η αρ. πρωτ. 4074/5-9-2012 απόφαση περί α) Άδειας Μηχανολογικής διαρρύθμισης και 

β)Άδεια κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης. 

Η εν λόγω βιομηχανία κατατάσσεται στη Μέση όχληση (κωδ. ΣΤΑΚΟΔ 2008 10.83) της ΚΥΑ 

3137/191/Φ.15 ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012) και στη Β περιβαλλοντική κατηγορία της αρ. 1958/ΦΕΚ 21 Β/13-

01-2012, Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 

σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 



Επιθεώρηση:  
Η επιθεώρηση αφορούσε στον έλεγχο των κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και των 

Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων μετά από αίτηση της εταιρείας με την οποία μας γνωστοποίησε 

ότι λειτουργεί μετά από αλλαγή επωνυμίας και αλλαγή της ιπποδύναμης του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Προσκομίστηκαν τα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στο αρθ. 12 της αρ. οικ. 483/35/Φ.15 / ΦΕΚ 

158/3-2-2012 και αφορούν την αλλαγή επωνυμίας, ήτοι τροποποίηση και κωδικοποίηση καταστατικού της 

εταιρείας,   

 

 Επεδείχθησαν τα παρακάτω έγγραφα δικαιολογητικά: 

 Η αρ. πρωτ. 121/2012 οικοδομική άδεια όπως αναθεωρήθηκε στις 20-3-2015 και ενημερώθηκε στις 

03-01-2018 από την υπηρεσία δόμησης του Δήμου Θηβών 

 Το αρ. πρωτ. 75/18-1-2018 πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης 

του Δήμου Θηβών.  

 Το αρ. 3121 Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ 199/13-02-2018 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Οινόφυτων  περί 

απαλλαγής από εφοδιασμό με πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. 

 Σχεδιάγραμμα / κάτοψη βιομηχανικού εξοπλισμού το οποίο φέρει την υπογραφή του διπλ. 

Μηχανικού Ν. Σιδέρη καθώς έχει διαφοροποιηθεί η ισχύς του εγκεκριμένου εξοπλισμού σε σ΄χεση μ’ 

αυτή που τελικά εγκαταστάθηκε. 

 Τεύχος με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που φέρουν την υπογραφή του μηχανικού Ν. 

Σιδέρη όπου αναγράφεται και ο τρόπος υλοποίησης τους. 

  Συμβάσεις με τους φορείς διαχείρισης των στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων και συγκεκριμένα 

με την εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε .  

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

 Την από 22-12-2015 βεβαίωση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας για την εγκατάσταση εφεδρικού 

Η/Ζ ισχύος 330 KVA. 

 

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

α) Κτιριακές εγκαταστάσεις 

Οι κτιριακές εγκαταστά0σεις καλύπτονται από οικοδομικές άδειες με τελευταία την 121/2012. 

β) Μηχανολογικός εξοπλισμός   

Υπάρχει αντιστοιχία των αναφερομένων στην τεχνική έκθεση και σχεδιαγράμματα που μας επέδειξαν, κατά 

την ημέρα της επιθεώρησης. Επίσης στην τεχνική έκθεση καταγράφονται και οι διαφοροποιήσεις σε σχέση 

με την εγκεκριμένη εγκατάσταση (αυξομείωση ισχύος εγκεκριμένου εξοπλισμού, τοποθέτηση νέου 

εξοπλισμού κτλ).   

γ) Περιβαλλοντική αδειοδότηση 



Τηρούνταν οι ΠΠΔ όπως αυτές προβλέπονται στην αρ. Φ 15/4187/266/2012 ΚΥΑ και αναλυτικά 

αναφέρονται στο τεύχος που επιδείχθηκε αλλά και στην αρ. πρωτ. 4074/5-9-2012 απόφασή μας περί 

αδείας εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης. 

 

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

αριθμ. οικ. 32790/392/Φ.15 ΦΕΚ 1061/28-3-2017 και στην ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15 ΦΕΚ 158 Β /3-2-2012 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συνεπώς δύναται να συνεχίσει τη 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 
                                                                                                                             Κ.α.α 

Γ. Ζυγογιάννη  

ΠΕ Χημικών Μηχ/κών με Α’ Β                                                               Γεωργία Σερ. Ζυγογιάννη   

                                                                                                       ΠΕ Χημικών Μηχανικών με Α’ Β 
 
Ε.Δ  

1. Χ.Α 

 2. Φ.Β (Φ 84) 

 

 


		2018-03-07T11:00:53+0200
	ακριβές αντίγραφο




