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Θέμα :   Έκθεση ελέγχου  για την βιομηχανία παραγωγής προϊόντων αλουμινίου με την 
επωνυμία ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ που βρίσκεται στην θέση Ντ άμπασι του Δ.  Τανάγρας .   
 
Ο υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας  
Κωνσταντινίδης Μιχαήλ  
Μπατσούλης Παναγιώτης  
 
Κατ’ εφαρμογή (του  άρθρου  26) του Ν.3982/11  (ΦΕΚ  143Α/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,  την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική 
ανασυγκρότηση» όπως ισχύει σήμερα και μετά από Εντολή του Προϊσταμένου της Δ/νσης 
Ανάπτυξης  (σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ αριθμ. οικ. 14684/914/Φ15 ΦΕΚ3533Β/31 -
12-2012, περί καθορισμού παραβόλων του άρθρου 28 παρ.4 του Ν.3982/2011 όπως 
ισχύει σήμερα) ,  διενέργησε  την  28/03/2018 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας ,  
με τα παρακάτω στοιχεία , προκειμένου ελεγχθεί η υφιστάμενη κατάσταση  του 
εργοστασίου.  
                             
                                
Γενικά στοιχεία :  
Βιομηχανία παραγωγής προϊόντων αλουμινίου .   
 
Τοποθεσία:  Θέση ‘ ’Ντάμπασι  ‘ ’  Δ.Ε. Οινοφύτων   Δ. Τανάγρας  - Ν. Βοιωτίας. 
 
Επωνυμία: « ALUMAN Α.Β.Ε.Ε.  ».  
 
Κατάταξη  :   -     ΣΤΑΚΟΔ 2008  :   24.53 & 25.50. 

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑΔΑ 9η  της ΚΥΑ1958/2012):  Α1 κατηγορία.  
- ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012):    Υψηλή  Όχληση. 
- Κατηγορία πυρόσβεσης (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 

αριθ.Φ15/οικ.1589/104/2006) :     Αα. 
 
 
ΑΦΜ  :  094183985            Δ.Ο.Υ:  ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 
 

     

 

 
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 
       

 

              

  

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                              

  
      Λιβαδειά:      28-03-2018 
      Α.Π.:            739 
          

 

ΚΟΙΝΟΠ.: 
1. ALUMAN Α.Β.Ε.Ε. 
 ΘΕΣΗ ‘’ΝΤΑΜΠΑΣΗ’’  - Δ.Ε.  ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ                             
 Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ  - Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 Τ.Κ. 32011  /    ΤΗΛ. 2262031531 
 
2. Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 

a.galanis@fthiotida.pste.gov.gr 

 ΠΡΟΣ.:  
 

«SEPTONA ΑΒΕΕ  » 

θέση ‘’Λύσια’’ Δ.Ε. Οινοφύτων του  

Δ. Τανάγρας - Ν. Βοιωτίας. 
Τ.Κ.32011  -  Τηλ. 22620 31544. 
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Ιστορικό:  
 Πρόκειται γ ια βιομηχανία με τα παραπάνω στοιχεία η οποία λειτουργεί σύμφωνα με την  
Α.Π. 6515 ΠΕ/18 -02-2004 Απόφαση χορήγησης Άδειας Λειτουργίας αορίστου διαρκείας 
και την Α.Π. 2554/14 -11-2013 τροποποίηση αυτής (με χορήγηση άδειας εγκατάστασης 
κτιριακής επέκτασης).  
Έχουν εκδοθεί:   Η αριθμ. πρωτ. 2554/14 -11-2013 άδεια εγκατάστασης, τριετούς  
διάρκειας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΛΟΥΜΑΝ  με δ.τ.  ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ» της υπηρεσίας  μας,  η  αριθμ.3006/10 -06-2014 
έγκριση σχεδιαγραμμάτων και η Α.Π. 1322 /05-04-2017 απόφαση παράτασης –  
τροποποίησης της υπηρεσίας μας.  
Έχουν κατατεθεί :  Η Α.Π. 3006/30 -05-2014 αίτηση μηχανολογικής επέκτασης με 
επισυναπτόμενη την Υ.Δ. περί επέκτασης με χρήση του άρθρου 20 του Ν.3982/11 και το 
Α.Π.5958/24-01-2017 ερωτηματολόγιο  του Παραρτήματος Ι του Ν.3982/11, σύμφωνα με το 
οποίο ζητήθηκε η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας μετά από εγκεκριμένη κτιριακή 
επέκταση και μηχανολογική επέκταση - εκσυγχρονισμό (με χρήση της Υ.Δ. του άρθρου 20 
του Ν.3982/11).  
 
 
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
-  Η εγκεκριμένη κτ ιρ ιακή επέκταση έχε ι  πραγματοποιηθε ί  σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και  την εκδοθείσα άδε ια δόμησης 94/14 όπως 
αναθεωρήθηκε την 02 -06-2017.  

-  Μετά από επιτόπιο έλεγχο του μηχανολογικού εξοπλ ισμού,  δ ιαπιστώ θηκε 
αντ ιστο ίχ ιση του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού με τα δηλωθέντα.     
-  Δεν δ ιαπιστώθηκαν παρεκκλίσε ις  από τους περιβαλλοντ ικούς όρους όπως έχουν 
τεθε ί  στην αριθμ.  187959/08 -11-2011 ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε και  ισχύε ι  με την 
Α.Π.  147402/11 -09-2015 ΑΕΠΟ. Ζητήθηκαν και  προσκομίστηκαν δε ιγματοληπτικά 
παραστατ ικά και  συμβάσεις δ ιαχε ίρ ισης των αποβλήτων .    

-  Τηρούνται τα γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας  καθώς και τα κατασταλτικά 
μέτρα όπως προβλέπονται γ ια την εν λόγω μονάδα από την Υ.Α. αριθμ. 
Φ15/οικ.1589/104/2006, υπάρχει μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας στο φάκελο του 
εργοστασίου, προσκομίστηκε και η από 16-02-2018 Υ.Δ. του φορέα της δραστηριότητας  
 

 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ                                                             

 

 
ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ    

 

 

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                              
 

 

Μ.Ε.Α. Π.Ε.Β. 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

K.A.A. 
 

 

  
                       Σ.  ΜΙΧΟΣ 
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