
                                                                       
                                                                               

Θέμα :  Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 
Β/03-02-2012 ( Δραστηριότητα περίπτωση άρθρου 19.1 του Ν. 3982/2011 ).

Ο κάτωθι  υπάλληλος της  Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π. Εν. Βοιωτίας Ποιητάρης Παναγιώτης Π.Ε 
Μηχανικών με Α. Βαθμό.
Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 19-26 του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α  οικ. 483/35 Φ15/2012 και μετά την από 
22η Μαρτίου 2018 Εντολή της Υπηρεσίας διενήργησε την 22η Μαρτίου επιθεώρηση στις Εγκαταστάσεις 
της μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία:

Ειδος εγκ/σης : Αρτοποιείο με πρατήριο άρτου και είδη ζαχαροπλαστικής 

Τοποθεσία.     Δημοτική οδός Λεωφόρος Αθηνών    Αλίαρτος
Ιδιοκτήτης     Δήμητρα Παρασκευά

ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ σε KW ΑΞΙΑ   €

Νόμιμα Λειτουργούντα 7,35 31.000,00 €

Βαθμός Όχλησης :      Χαμηλή              Κατηγορία : Β              Κ.Α. Δ:    10.71        

Α.Φ.Μ   042345551          Δ.Ο.Υ  Λιβαδειάς

Π Α Ρ Α Τ  Η  Ρ Η Σ Ε Ι Σ              Πρόκειται για αρτοποιείο με πρατήριο το οποίο λειτουργεί νόμιμα βάσει 
των με αριθμών 127/30-9-2009 και 2023/22-6-2010 Ειδικών Δηλώσεων του Ν. 3325/*2005. Κατέθεσε το 
με  αριθμόν  4909/31-10-2017  ερωτηματολόγιο  και  ενημέρωσε  την  Υπηρεσία  ότι  προτίθεται  να 
προχωρήσει στην επέκταση του καυσίμου του κλιβάνου ( καύση ξύλου ). Η Υπηρεσία του προσδιόρισε τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά με το αριθμόν 4909/1-11-2017.  Κατέθεσε την με αριθμόν 1046293/14-2-
2018 γνωστοποίηση για την λειτουργία του αρτοποιείου του μετά από τροποποίηση της λειτουργίας του 
κλιβάνου ως προς το καύσιμο ( δυνατότητα λειτουργίας με πετρέλαιο , αέριο και με ξύλο ) σύμφωνα με 
την βεβαίωση του κατασκευαστή.                           

Διενέργεια επιθεώρησης προκειμένου να διαπιστωθεί :
Η ορθότητα του περιεχομένου της ως άνω Γνωστοποίησης.  Ο εν λόγω έλεγχος  αφορά τη  θέση,  τη 
δραστηριότητα, την ισχύ της εγκατάστασης, την τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων

Αναρτητέα στον διαδικτυακό τόπο της Π.Ε.Βοιωτίας
Λιβαδειά           30/3/2018
Αριθμός Πρωτ. Οικ  1359

Προς
Παρασκευά Δήμητρα
Λεωφόρος Αθηνών
Αλίαρτος   ΤΚ 32001
 
Κοινοποίηση
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
( προκειμένου να αναρτηθεί  στο Δικτυακό τόπο 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας )

     

 

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           32131     
Πληροφορίες : Παναγιώτης Ποιητάρης 
Τηλέφωνο     22613 – 50340 
FAX           22613 – 50337
e-mail     :  ppiitaris@viotia.gr

      



και η τήρηση των προϋποθέσεων της αρτοποιητικής νομοθεσίας ( Ν. 3526/2007 ) για τους χώρους του 
αρτοποιείου.

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε:
1. Η ορθότητα του περιεχομένου της γνωστοποίησης ως προς την θέση, τη δραστηριότητα, την ισχύ 
της εγκατάστασης και την τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.
2. Μηχανολογικός εξοπλισμός  .  Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του αρτοποιείου είναι σύμφωνος με τα 
εμφανιζόμενα  στα σχεδιαγράμματα. Χωρίς παρεκκλίσεις
3. Κτιριακά.  Η διαμόρφωση των χώρων είναι σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη. Το εμβαδόν και   
το ύψος των χώρων είναι σύμφωνα με την αρτοποιητική νομοθεσία ( Ν. 3526/2007 όπως τροποποιήθη-
κε από τον 3512/2018 και ισχύει ).. Ε¨χει διαμορφώσει και χώρο για τα στερεά καύσιμα ( ξύλα ) .  Χωρίς 
παρεκκλίσεις

Σε  φάκελο που διατηρεί στον χώρο της δραστηριότητας υπήρχαν

1. Γενικά Δικαιολογητικά:
α. Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης, 
β. Κάτοψη με το μηχανολογικό εξοπλισμό και τους χώρους.
 

2. Ειδικά δικαιολογητικά
• Βεβαίωση από την TEKMA για την καύσιμη ύλη του κλίβανου.
• Υ.Δ του ιδιοκτήτη για την λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας
• Υ.Δ του πολιτικού μηχανικού Ιωάννη Μάμαλη για την στατική επάρκεια , την εγκατάσταση του μη-
χανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κυρίας χρήσεως και ότι δεν αιτείται η έκδοση νέας οικοδομικής άδειας.
• Υ.δ της Παρασκευά Δήμητρας ότι ασκεί τα καθήκοντα του αρτοποιού μόνο στην συγκεκριμένη 
εγκατάσταση.
• Την με αριθμόν 1016/20-11-2017 έγκριση χρήσης δασοπονικού στερεού καυσίμου ως καύσιμη 
ύλη του κλιβάνου  από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της  Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρι-
κού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
• Την με αριθμόν 2023/22-6-2010 Ειδική Δήλωση για την απαλλαγή από εγκατάσταση & λειτουργία 

Να αναρτηθεί η παρούσα στο Δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Λιβαδειά   22η    Μαρτίου   2018

 
Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση                          
 

Παναγιώτης  Χρ.  Ποιητάρης             
Π.Ε Μηχανικών με Α βαθμό                                                                            Ο 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
α/α

      
 Εσωτερική Διανομή
1)  Χ.Α                                                     Γεωργία  Σερ.  Ζυγογιάννη
2) Φ.  Αρτ. 46

                                                    Π.Ε Χημικών  Μηχ/κων  με Α βαθμό
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