
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                   Λιβαδειά,    11 /05/ 2018 

                 Αρ. πρωτ.:   οικ.2094 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ    
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΠΡΟΣ:          1.    Ι. Κ. ΤΑΓΚΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε  
   
Ταχ. Δ/νση            :   Φίλωνος 35-39          Θέση ‘κοκκίνη’ – Στεφάνη Βοιωτίας        
Τηλ                      : 2261 3 50331    
Πληροφορίες         : 
Email                    : 

Γ. Ζυγογιάννη  
Perivallon_05@yahoo.gr  

 ΚΟΙΝ    
       1.     Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής   

 Διακυβέρνησης  
 

Λ. Καλυβίων 1 / ΤΚ 35100 Λαμία  
 

       2.    ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ  
            ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ  

               Κύπρου 3 Θήβα  
 
     3.    Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

              ενταύθα 
 

    
ΘΕΜΑ: Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15 ΦΕΚ 158 Β /3-2-2012 όπως 
ισχύει. 
 
 
Σχετ.  
α)  Το αρ. πρωτ. 1316/28-03-2018 αίτησή σας με την οποία ζητήθηκε η έγκριση κτιριακού και 
μηχανολογικού εξοπλισμού. 
β) Η ΚΥΑ  αρ. οικ. 12684/92/27-11-2014 ΦΕΚ 3181/27-14-2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για 
την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση αδεία λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων». 
γ)  Τον Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17-01-2018) ‘Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις. 
δ) Την με αρ. 5540/71/Φ15/2018 (ΦΕΚ 60 Β/18-01-2018) Κ.Υ.Α. 
 

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) 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 διενήργησαν την 10-05-2018 επιθεώρηση 

στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας του φορέα με την επωνυμία «Ι. Κ. ΤΑΓΚΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε» που λειτουργεί 

στη θέση ΄κοκκίνη’, περιοχή της Τ.Κ Στεφάνης Δήμου Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας με τα παρακάτω στοιχεία: 

 

 

 

 



Γενικά στοιχεία: 

Είδος μονάδας  Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου  

Φορέας  Ι. Κ. ΤΑΓΚΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε 

Θέση  Κοκκίνη 

Τ.Κ ή Δ.Ε  Στεφάνης  

Δήμος  Δερβενοχωρίων 

ΑΦΜ/ Δ.Ο.Υ  999608810 / Θηβών  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

 Κινητήρια ισχύς 
(KW) 

Θερμικής ισχύς 
(KW) 

Αξία (ευρώ) 

Νομίμως λειτουργούντα 714,65 245,26 232.600,00 

Προς εγκατάσταση  77,67    

 

 

Πρόκειται για υφιστάμενη μονάδα επεξεργασίας ξύλου  η οποία λειτουργεί βάσει των:  

 αρ. πρωτ. 2929/07.06.2007 άδεια λειτουργίας - ανανέωση αορίστου διάρκειας μετά από 
μηχανολογική επέκταση και άδεια κτιριακής επέκτασης διάρκειας τριών ετών.   

 αρ. πρωτ. 4746/2007 απόφαση τροποποίησης της προηγούμενης απόφασης ως προς τα κτιριακά.  
 αρ. πρωτ. 1617/31-05-2011 άδεια λειτουργίας μετά από αυθαίρετη μηχανολογική επέκταση για 

247,55 HP επί συνολικής Κ.Ι 827,55 HP και Θ.Ι 20,50 KW. 
 αρ. πρωτ. 249/20-02-2013 αδείας λειτουργίας μηχανολογικής επέκτασης στα πλαίσια του 20 %. 
 Την αρ. πρωτ. 3322/14-07-2016 αίτηση της εταιρείας με την οποία ενημέρωσε για τη λειτουργία. 

 

Η εν λόγω βιομηχανία κατατάσσεται στη μέση όχληση με κωδ. στακόδ 2008 16.10, 16.24 σύμφωνα με την 

ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012) και στη Β περιβαλλοντική κατηγορία  - ομάδα 9η - α/α 62 και 

66 σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ. 15/4187/2066 ΦΕΚ 1275 / Β/10-4-2012. 

Με την αρ. πρωτ. 1316/28-03-2018 αίτησή της η εταιρεία αιτήθηκε τη χορήγηση αδείας κτιριακής και 

μηχανολογικής επέκτασης. Με το αρ. πρωτ. 1316/30-04-2018 έγγραφό μας προσδιορίστηκαν 

δικαιολογητικά και ζητήθηκε από την εταιρεία να κατατεθεί το νέο ερωτηματολόγιο σε εφαρμογή του (δ) 

σχετικού.  

 

Επιθεώρηση:  

Η επιθεώρηση αφορούσε την ορθότητα του ερωτηματολογίου και τις επικρατούσες στην περιοχή συνθήκες. 

 

Διαπιστώσεις: 

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι: 



α. Γύρω από την εγκατάσταση υπάρχουν δυο κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ενώ έχει απεικονιστεί μόνο η 

μία. 

β. Το κτίριο του φύλακα έχει ξανά μετακινηθεί εντός των 10 μέτρων από τα πλάγια όρια, παράβαση η οποία 

έχει διαπιστωθεί στο παρελθόν.   

γ. Έχει τοποθετηθεί και λειτουργεί δεξαμενή πετρελαίου με αντλία, η οποία στερείται αδείας λειτουργίας. 

δ. Ο αύλειος χώρος ήταν καλυμμένος με ά ύλες, παραπροϊόντα (πριονίδι) και κοντέινερ χωρίς να 

καλύπτεται από το υπάρχον πιστοποιητικό πυροπροστασίας. 

  

ε. Τα κοντέινερ χρησιμοποιούνται για αποθήκευση α’ υλών, μηχανολογικού εξοπλισμού, παραπροϊόντων 

και μπριγκέτας, και όχι όπως αποτυπώνονται στο διάγραμμα κάλυψης ως προσωρινή στάθμευση αυτών 

μέχρι να φορτωθούν για εξαγωγή.   

στ. Έχει κατασκευαστεί κλειστός χώρος φιλοξενίας αδέσποτων ζώων κατά δήλωση της κας Ταγκλή.    

 

Μετά τα παραπάνω η εταιρεία καλείται όπως καταθέσει νέα σχεδιαγράμματα στα οποία θα απεικονίζονται ο 

χώρος αποθήκευσης – κοντέινερ και η δεξαμενή πετρελαίου, εφόσον αποφασίσει να τα νομιμοποιήσει. Σε 

διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να φροντίσει να τα απομακρύνει. Επισημαίνεται ότι ειδικά για τα 

κοντέινερ η εταιρεία είχε δεσμευτεί ότι θα τα απομακρύνει. Επιπλέον θα πρέπει στο χάρτη γης να 

απεικονιστούν οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και η επωνυμία αυτών.   

Σε ότι αφορά το χώρο φιλοξενίας των ζώων θα πρέπει να φροντίσει για την απομάκρυνση του. 

Στη πολεοδομία Δήμου Θηβών και στην Δ/νση Μεταφορών της ΠΕ Βοιωτίας που κοινοποιείται η παρούσα 

παρακαλούνται για τις ενέργειες τους.   

 
Η Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται 

για την ανάρτηση αυτής στο δικτυακό ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση                                                            Ο Αν/της Πρ/νος  

 

Γ. Ζυγογιάννη                                                                                               Σεραφείμ Μίχος   

ΠΕ Χημικών Μηχ/κών με Α’ β                                                           ΤΕ Λογιστικού/Διοικητικού με ‘Α β                    

                                                                                                        
 

 

Ε.Δ  

1. Χ.Α 

 2. Φ.Β (Φ 1089) 
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