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Θέμα :   Έκθεση Αυτοψίας  για την μονάδα κατασκευής ξύλινων εμπορευματοκ ιβωτίων  
(εργαστήριο) , σύμφωνα με τον Ν.3982/11.  

 
Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας  

Κωνσταντιν ίδης 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.15/1 2(ΦΕΚ 158Β/03-
02-2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και 
λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/11(ΦΕΚ143Α)  όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει ,  την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών, την προθεσμ ία 
για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» 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), διενέργησε  την 04/05/2018 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας, 
με τα παρακάτω στοιχεία, προκειμένου ελεγχθεί η υφιστάμενη κατάσταση  της  
δραστηριότητας καθώς και η ορθότητα του περιεχομένου της Υ.Δ. (ο εν λόγω έλεγχος 
αφορά τη θέση, τη δραστηριότητα, την ισχύ της εγ κατάστασης και την τήρηση των 
Π.Π.Δ.).  
                             
                                
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  

Μονάδα (εργαστήριο)  κατασκευής ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων .  
 
Τοποθεσία:  Θέση Αχαμνό Πηγάδι Δ.Ε. Οινοφύτων Δ. Τανάγρας  – Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
Επωνυμία: « ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Ο.Ε.».  
 
Κατάταξη  :   -     ΣΤΑΚΟΔ 2008  :   46.73, 38.21 ΚΑΙ 16.24 . 

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑΔΑ 9η  της ΚΥΑ1958/2012):  Β κατηγορία.  
- ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012):    Χαμηλή  Όχληση. 
- Εμπίπτει στις δραστηριότητες του Ν.3982/11. 

 
 
ΑΦΜ  :  999026507          Δ.Ο.Υ:  ΘΗΒΑΣ 

 

     

 

 
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:        11-05-2018 
 Α.Π.:              1393 
 Σχετ.:       ---- 
 Αρ. Φακ.:   ΦΑ-89 (εργαστήριο)  
 

 

ΚΟΙΝΟΠ.: 
1.( ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Ο.Ε.)  
ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ  
Καπετάν Ιωάννη Λιάπη  
Οινόφυτα Βοιωτίας / 32011 

 

2. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ενταύθα) 
 

3.  Πολεοδομία Δ. Θηβαίων 
          
 

 ΠΡΟΣ.:  
 

«SEPTONA ΑΒΕΕ  » 

θέση ‘’Λύσια’’ Δ.Ε. Οινοφύτων του  

Δ. Τανάγρας - Ν. Βοιωτίας. 
Τ.Κ.32011  -  Τηλ. 22620 31544. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ :  
 
Πρόκειται για νέα  δραστηριότητα, με τα παραπάνω στοιχεία, για την οποία ο ενδιαφερόμενος κατέθεσε 

στην υπηρεσία μας την γνωστοποίηση εγκατάστασης με Α.Π.1392/02-04-2018 (σε αντικατάσταση της με 

Α.Π.1087/15-03-2018) εν συνεχεία αιτήθηκε με το (επικαιροποιημένο) Α.Π. 1391/02-04-2018 

ερωτηματολόγιο  τον προσδιορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την βεβαίωση της Υ.Δ. 

έναρξης λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης. Με το Α.Π. 1393/02-04-2018 έγγραφό μας 

θεωρήθηκε η Υ.Δ. έναρξης λειτουργίας του εν λόγω εργαστηρίου, η οποία παρελήφθη ιδιόχειρος δια του 

Μηχ/κού της δραστηριότητας. 

  
 
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
-    Εντοπίζονται κτιριακές εγκαταστάσεις (στέγαστρο -κονταίνερ) παρακείμενα του κτιρίου 
οι οποίες χρησιμοποιούντα ι  σαν παραγωγικός βιομηχανικός χώρος  κατασκευής παλετών  
και οι οποίες δεν καλύπτονται από την οικοδομική άδεια  –  Υ.Δ. του Πολιτικού μηχανικού 
Παν. Αναστασίου.  
-   Η ισχύς του  Μηχανολογικού εξοπλισμού δεν συμπίπτει με τα δηλωθέντα της 
Γνωστοποίησης Εγκατάστασης –  Ερωτηματολογίου –  Υ.Δ. Έναρξης Λειτουργίας  
(κομπρεσέρ –  καρφωτικά, κλπ) .  
-    Υπάρχουν αποθηκευμένες περιμετρικά του γηπέδου ξύλινες παλέτες σε μεγάλο ύψος 
(4-6 μ) με κίνδυνο να προκληθούν πιθανά ατυχήματα  από πιθανή πτώση αυτών.  Δεν 
προσκομίστηκε από τους υπευθύνους της μονάδας η μελέτη πυρασφαλείας για να 
διαπιστωθεί η κάλυψη  (πυροσβεστικά)  των εν λόγω υπαίθριων χώρων προσωρινής 
αποθήκευσης των παλετών.  
-   Δεν προσκομίστηκε στον έλεγχο η έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης από την 
αρμόδια υπηρεσία.  
 

 
Η παρούσα κοινοποιείται και στην Πολεοδομία Δ. Θηβαίων για δικές της ενέργειες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ                                                             

 
 
ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ        
 

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                          

 

 

 

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης 
 

 
ΣΕΡ.  ΜΙΧΟΣ 

ΤΕ Α’ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
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