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ΠΡΟ   
            Medilco Hellas Α.Δ. 
            Δζληθήο Αληηζηάζεσο 7 
            152 32  ΥΑΛΑΝΓΡΙ 
ΚΟΙΝ. :   
           Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 
           Γελ. Γ/λζε Δζση. Λεηηνπξγίαο 
           Γ/λζε Γηαθάλεηαο θαη Ηιεθηξνληθήο 
           Γηαθπβέξλεζεο 
           Πιαηεία Διεπζεξίαο 3 
           35100 ΛΑΜΙΑ 
                                                                  

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

Θέζη Γπαζηηπιόηηηαρ «Λάκα Λύζη η Σπέπια η Λιούγκα»  

 Γ.Δ. σημαηαπίος Γήμος Σανάγπαρ 

Φοπέαρ Medilco Hellas ΑΔ    

Δίδορ δπαζηηπιόηηηαρ Παπαγωγή λιπαζμάηων με απλή ανάμειξη 

Βαθμόρ όσληζηρ ΜΔΖ 

Καηηγοπία Α2 

ΑΦΜ 998477382 

ΓΟΤ  ΦΑΔ  ΑΘΖΝΩΝ 

Κ.Α.   20.15 

 

Μησανολογικόρ εξοπλιζμόρ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΗΝΖΣΖΡΗΑ  

ΗΥΤ(KW) 

ΘΔΡΜΗΚΖ  

ΗΥΤ (KW) 

ΑΔΡΓΟ 

ΗΥΤ (KVA) 

ΑΞΗΑ (εςπώ) 

Αιηούμενηρ 

εγκαηάζηαζηρ 

400,00   1.600.000,00 

 

 
Π Α Ρ Α Σ  Η  Ρ Η  Δ Ι  
Πξόθεηηαη γηα ίδξπζε λέαο βηνκεραλίαο κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία γηα ηελ νπνία κε ηελ από 25-05-2018 
αίηεζή ηεο ε εηαηξεία θαηάζεζε εξσηεκαηνιόγην κε αξηζκό πξση. 2268 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 
θαηεγνξίαο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έθδνζε έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο . 
Με ην κε αξηζκό πξση. Οηθ. 2842/21-06-2018 έγγξαθό καο δεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο από ηελ ΓΑΟΚ Π.Δ. 
Βνησηίαο θαη ηνλ Γήκν Σαλάγξαο ζρεηηθά κε ηελ αδεηνδόηεζε ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο πνπ 
γεηηληάδεη κε ην γήπεδν ηεο ππό ίδξπζε βηνκεραλίαο . 
Με ην κε αξηζκό πξση. Οηθ. 3028/28-06-2018 έγγξαθό καο  δεηήζεθαλ νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο θαη 
από ην Α.Σ. ρεκαηαξίνπ . 



Με ην κε αξηζκό πξση. 6093/25-06-2018 έγγξαθό ηνπ ν Γήκνο Σαλάγξαο ελεκέξσζε ηνλ κεραληθό όηη 
δελ έρεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ε πηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε .  
Με ην  κε αξηζκό πξση.9494/25-06-2018 έγγξαθν ηεο  ε ΓΑΟΚ Π.Δ. Βνησηίαο καο ελεκέξσζε όηη δελ 
έρεη εθδώζεη άδεηα ζηελ θηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε . 
Με ηελ από 05-07-2018 αίηεζή ηεο ε εηαηξεία θαηάζεζε λέν εξσηεκαηνιόγην , ιόγσ αιιαγήο λνκνζεζίαο 
, κε αξηζκό πξση. 3140  γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θαηεγνξίαο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη 
γηα ηελ έθδνζε έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο . 
Με ην κε αξηζκό πξση. 3140/9-07-2018 έγγξαθό καο έγηλε πξνζδηνξηζκόο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ . 
Με ην κε αξηζκό πξση. 1016/20/40-α/10-07-2018 έγγξαθό ηεο ε Α.Γ. ρεκαηαξίνπ καο ελεκέξσζε όηη 
γηα ην πηελνηξνθείν έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξίζκ. 1020/1446/18-γ /2-6-1989 άδεηα ιεηηνπξγίαο ε νπνία 
αλαλεώζεθε κε ηελ ππ’ αξίζκ. 1020/1446/27-α/30-07-1992 άδεηα . 
Με ηελ από 17-07-2018 αίηεζή ηεο ε εηαηξεία θαηάζεζε λέν δηνξζσκέλν  εξσηεκαηνιόγην  κε αξηζκό 
πξση. 3322  γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θαηεγνξίαο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 
έθδνζε έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο . 
Με ην  κε αξηζκό πξση. 3322/24-07-2018 έγγξαθό καο έγηλε λένο πξνζδηνξηζκόο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ . 
Με ηελ από 20-09-2018 αίηεζή ηνπο (αξ. πξση. 4030) πξνζθόκηζαλ ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ  έγθξηζε 
εγθαηάζηαζεο . 
Γηα ηελ έγθξηζε εγθαηάζηαζεο  ηεο αλσηέξσ κνλάδαο    αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ   άξζξνπ 3  ηεο 
αξίζκ.  Οηθ. 64618/856/15-06-2018 Τ.Α.  ( ΦΔΚ 2278 Β/15-06-2018) . 
 
Δπηζεώξεζε:  
ύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ λνκνζεζία θαη κεηά από ηελ από  24-09-2018  ζρεηηθή εληνιή ειέγρνπ  νη 
ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Μπαηζνύιεο Παλαγηώηεο  θαη Κσλζηαληηλίδεο Μηράιεο 
πξαγκαηνπνηήζακε απηνςία  ηελ 25-09-2018 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο αλσηέξσ βηνκεραλίαο   
πξνθεηκέλνπ λα  ειέγμνπκε ηελ νξζόηεηα ηνπ   εξσηεκαηνιόγηνπ, ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ ρώξνπ , όπνπ 
απηόο πξνϋπάξρεη , θαζώο θαη ησλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή  ηεο ππό εγθαηάζηαζε  
κνλάδαο . 
 
Γηαπηζηώζεηο: 
Καηά ηελ επηζεώξεζε  δηαπηζηώζεθαλ ηα εμήο : 

1. Η νξζόηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε θαηαιιειόηεηα ηνύ ρώξνπ . 
2. Τπάξρεη γεηηληάδνπζα θηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε (πηελνηξνθείν) ηδηνθηεζίαο ΑΦΟΙ ΛΔΙΒΑΓΙΣΗ 

γηα ηελ νπνία είρε εθδνζεί από ην Α.Σ. ρεκαηαξίνπ ε ππ’ αξίζκ. 1020/1446/18-γ /2-6-1989 
άδεηα ιεηηνπξγίαο ε νπνία αλαλεώζεθε κε ηελ ππ’ αξίζκ. 1020/1446/27-α/30-07-1992 άδεηα. Η 
αλσηέξσ άδεηα , ζύκθσλα κε ην αξίζκ. 12790/7-09-2018 έγγξαθν ηεο ΓΑΟΚ  Π.Δ. Βνησηίαο 
δεν ιζσύει .  
Η δξαζηεξηόηεηα είλαη ζπκβαηή κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή (ιόγσ ηνπ όηη 
δελ ηζρύεη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο πηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο ). 

3. Γελ έρεη εγθαηαζηαζεί ε δεηνύκελε  βηνκεραλία. 
 

Η Γ/λζε Γηαθάλεηαο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα 
παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζε απηήο ζην δηθηπαθό  ηόπν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 
Οη  δηελεξγήζαληεο ηελ επηζεώξεζε                                                Ζ Αν. Ππ/νη  Γ/νζηρ 

Μπαηζνύιεο Παλ.  
Σ.Δ. Μερ/γσλ  Μερ/θώλ κε Α’ Βαζκό                                                Εςγογιάννη Γεωπγία  
                                                                                                        ΠΔ Υημικόρ Μησανικόρ 
                                                                                                                με Α’ Βαθμό      
Κσλζηαληηλίδεο  Μηρ. 
Σ.Δ. Μερ/γσλ  Μερ/θώλ κε Α’ Βαζκό  
 

Δ.Γ  
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