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ΘΔΜΑ: Έθζεζε επηζεώξεζεο ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 3982/2011.
Γεληθά ζηνηρεία:
Θέζε Γξαζηεξηόηεηαο

«Κακίλη»

Γ.Δ. Οηλνθύηωλ Γήκνπ Σαλάγξαο

Φνξέαο

GENERAL MILLS ΔΛΛΑ ΑΔ

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο

Παξαγωγή εηδώλ δαραξνπιαζηηθήο

Βαζκόο όριεζεο

ΥΑΜΗΛΗ

Καηεγνξία

Β

ΑΦΜ.: 094458579

ΓΟΤ : ΦΑΔ ΑΘΗΝΩΝ

Κ.Α.

10.71 & 10.72

Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ
Ννκ. Λεηηνπξγίαο

ΚΙΝΗΣΗΡΙΑ
ΙΥΤ(KW)
4.544,25

ΘΔΡΜΙΚΗ
ΙΥΤ (KW)
229,94

ΑΔΡΓΟ
ΙΥΤ (KVA)

ΑΞΙΑ (επξώ)
7.506.990,14

Γπλακηθόηεηα ωο πξνο ηηο
θύξηεο πξώηεο ύιεο
Δκβαδόλ
επηθάλεηαο

60 t/εκέξα

< 100t/εκέξα

ζηεγαζκέλεο Τθηζηάκελε

Νέα (εγθ/λε)

14.712,50 η.κ.

712,14 η.κ.

ΠΑΡΑΣ Ζ ΡΖΔΗ
Πξόθεηηαη γηα βηνκεραλία κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ε νπνία ιεηηνπξγεί βάζε ησλ κε αξηζκό πξση.
2191/200 , 3894/2004 , 3487/2005 , 2067/2013 απνθάζεώλ καο πεξί ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο
ανξίζηνπ δηάξθεηαο , ηελ κε αξηζκό πξση. 365/28-01-2016 αίηεζε γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ
αξίζκ. 1048264/27-02-2018 γλσζηνπνίεζε .
Με ηελ κε αξηζκό πξση. 1548/25-04-2018 απόθαζή καο ρνξεγήζεθε έγθξηζε εγθαηάζηαζεο ( ΑΓΑ:
ΧΣ0Κ7ΛΖ-Γ) δηάξθεηαο πέληε(5) ρξόληα.
Με ην κε αξηζκό πξση. 755/01-03-2018 έγγξαθό καο θνηλνπνηήζεθε ε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο
αλσηέξσ βηνκεραλίαο ζηηο ζπλαξκόδηεο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλώζε πεξί ηεο έλαξμεο
ιεηηνπξγίαο θαη λα δύλαληαη λα αζθνύλ ηνύο θαηά λόκν πξνβιεπόκελνπο ειέγρνπο .
Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο αλσηέξσ βηνκεραλίαο αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηεο αξίζκ.
Οηθ. 483/35/Φ.15 Τ.Α. (ΦΔΚ 158 Β/2012) όπσο ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη , ηνπ Ν. 4442/2016 (ΦΔΚ 230
Α/2016) θαη ηεο αξίζκ. Οηθ. 32790/392/Φ.15 Τ.Α. (ΦΔΚ 1061 Β /2017) .
Δπηζεώξεζε:
ύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ λνκνζεζία θαη κεηά από ηηο από 30-03-2018 θαη 16-05-2018 ζρεηηθέο
εληνιέο ειέγρνπ νη ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Μπαηζνύιεο Παλαγηώηεο θαη Κσλζηαληηλίδεο
Μηράιεο πξαγκαηνπνηήζακε απηνςία ηελ 30-03-2018 θαη 17-05-2018 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο αλσηέξσ
βηνκεραλίαο πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε ηελ νξζόηεηα ηνπ εξσηεκαηνιόγηνπ, ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
Γλσζηνπνίεζεο ,αλ ηεξεί θάθειν κε ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά ζην ρώξν ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο
βηνκεραλίαο θαη αλ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3982/2011 θαη ηνπ Ν. 4442/2016.
Γηαπηζηώζεηο:
Καηά ηελ επηζεώξεζε ηελ 30-03-2018 έγηλε έιεγρνο κόλν ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο δηαπηζηώζεθαλ
ηα εμήο :
1.
Τπάξρεη ε από 19-02-2018 ππεύζπλε δήισζε από ηνλ δηπισκαηνύρν Πνιηηηθό Μεραληθό
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΜΑΛΖ γηα ηα θηίξηα ησλ βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο κνλάδαο..
2.
Τπάξρεη αληηζηνηρία ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ην ζεσξεκέλν δηάγξακκα δόκεζεο ηεο από 05-122017 αλαζεώξεζεο ηεο αξίζκ. 106/2014 άδεηαο δόκεζεο
Καηά ηελ επηζεώξεζε ηελ 17-05-2018 δηαπηζηώζεθαλ ηα εμήο :
1.
Ο θνξέαο ηεξεί θάθειν κε ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά ζην ρώξν ηεο εγθαηάζηαζεο .
2.
Τπάξρεη αληηζηνηρία ηνπ ππάξρνληνο κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ κε απηόλ πνπ απεηθνλίδεηαη
ζηηο θαηόςεηο ρώξσλ ππνγεγξακκέλεο από ηνλ Ναππεγό Μεραλνιόγν Μεραληθό ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
ΜΑΓΟΤΛΑ σο πξνο ηελ ζέζε θαη ηελ ηζρύ ηνπ.
3.
Τπάξρνπλ νη ππεύζπλεο δειώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 6 ηεο ηεο αξίζκ. Οηθ.
483/35/Φ.15 Τ.Α. (ΦΔΚ 158 Β/2012) όπσο ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ αξίζκ. Οηθ.
5540/71/Φ.15 Τ.Α. ( ΦΔΚ 60Β/2018).
4.
Τπάξρεη πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ ηεο αηκνγελλήηξηαο θαη πηζηνπνηεηηθά - βεβαίσζε πεξηνδηθνύ
ειέγρνπ ησλ δεμακελώλ CO2 .
5.
Σεξνύληαη όινη νη Π.Π.Γ. , θαζνξηζκόο ησλ νπνίσλ έγηλε κε ηελ αξίζκ. 2067/30-09-2013 (ΑΓΑ:
ΒΛΛΟ7ΛΖ-ΕΚΦ) απόθαζή καο εθηόο από ηνλ όξν Δ2-9 … Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη έλα
δείγκα εκεξεζίωλ από ην επεμεξγαζκέλν απόβιεην πξηλ ηε ζύλδεζε απηώλ κε ηνλ
αγωγό ηεο ΒΙΟΚΟΣ ΑΔ θαη πξηλ ηε δηάζεζή ηνπο ζηνλ Αζωπό πνηακό ζην νπνίν ζα
δηελεξγνύληαη νη αλαιύζεηο ζύκθωλα κε ηνλ πίλαθα (6) ηεο ΚΤΑ 20488/2010 .
Γείγκα ιακβάλεηαη κία θνξά ηνλ κήλα θαη νη αλαιύζεηο δηελεξγνύληαη ζε έλα δείγκα ην
κήλα .

Ζ Γ/λζε Γηαθάλεηαο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα
παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζε απηήο ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.
Οη δηελεξγήζαληεο ηελ επηζεώξεζε
Μπαηζνύιεο Παλ.
Σ.Δ. Μερ/γσλ Μερ/θώλ κε Α’ Βαζκό

Ζ Αλ. Πξ/λνο Γ/λζεο

Επγνγηάλλε Γεσξγία
Π.Δ. Υεκηθόο Μερ/θόο
κε Α΄ βαζκό

Κσλζηαληηλίδεο Μηρ.
Σ.Δ. Μερ/γσλ Μερ/θώλ κε Α’ Βαζκό
Δ.Γ
1. Υ.Α
2. Φ.851
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