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ΠΡΟ   

Ι. ΛΔΜΠΔΗ ΑΒΔΔ 
Θέζε «Ληνύγθα» 
Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ  Γήκνπ Σαλάγξαο 
32009 ΥΗΜΑΣΑΡΙ 
Email : vivi@lebesis.com 
 

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 «Λιούγκα»   

Γ.Δ. σημαηαπίος  Γήμος Σανάγπαρ 

Φοπέαρ Η. ΛΔΜΠΔΖ ΑΒΔΔ    

Δίδορ δπαζηηπιόηηηαρ Δπεξεπγαζία ζιδήπος και παπαγωγή  Panels   

Βαθμόρ όσληζηρ ΜΔΖ 

Καηηγοπία Β 

ΑΦΜ 094220900 

ΓΟΤ  Υαλκίδαρ 

Κ.Α.   25.11 

 

Μησανολογικόρ εξοπλιζμόρ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΗΝΖΣΖΡΗΑ  

ΗΥΤ(KW ) 

ΘΔΡΜΗΚΖ  

ΗΥΤ (KW) 

ΑΔΡΓΟ 

ΗΥΤ (KVA) 

ΑΞΗΑ (εςπώ) 

Νομίμος λειηοςπγίαρ 493,62   1.380.831,00 

 
 

 
 

Π Α Ρ Α Σ  Η  Ρ Η  Δ Ι  
Πξόθεηηαη γηα βηνκεραλία κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία γηα ηελ νπνία έρεη ρνξεγεζεί κε ηελ κε αξηζκό πξση. 
6948/06/30-01-2007 απόθαζή καο άδεηα ιεηηνπξγίαο ανξίζηνπ δηάξθεηαο . 
 



Με ηελ κε αξηζκό πξση. 2948/14-07-2014 απόθαζή καο ρνξεγήζεθε ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο σο πξνο ηα θηηξηαθά θαη ηνλ κεραλνινγηθό εμνπιηζκό θαη άδεηα εγθαηάζηαζεο θηηξηαθήο θαη 
κεραλνινγηθήο επέθηαζεο . 
 
Με ηηο από 09-02-2017 θαη 24-09-2018 αηηήζεηο ηνπ ν θνξέαο πξνζθόκηζε δηθαηνινγεηηθά γηα ρνξήγεζε 
άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο επέθηαζεο . 
 
Γηα ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο (ιόγσ επέθηαζεο) ε εηαηξεία θαηάζεζε  Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία 
κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  (Μεηαβνιή) κε αξηζκό γλσζηνπνίεζεο 26/17-11-2018 (αξ. πξση. 4661) . 
 
Γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο  ηεο αλσηέξσ κνλάδαο   ( επέθηαζε ) αθνινπζείηαη 
ε δηαδηθαζία ηνπ   άξζξνπ 6  ηεο αξίζκ.  Οηθ. 64618/856/15-06-2018 Τ.Α.  ( ΦΔΚ 2278 Β/15-06-2018) . 
 
Με ην κε αξηζκό πξση. 4661/05-11-2018  έγγξαθό καο θνηλνπνηήζεθε ε αλσηέξσ γλσζηνπνίεζε 
ιεηηνπξγίαο ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίαο γηα λα ιάβνπλ γλώζε πεξί ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο (κεηαβνιή) θαη 
λα  αζθήζνπλ ηνπο θαηά λόκν πξνβιεπόκελνπο ειέγρνπο . 
 
 
Δπηζεώξεζε:  
ύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ λνκνζεζία θαη κεηά από ηελ από  15-11-2018  ζρεηηθή εληνιή ειέγρνπ  νη 
ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Μπαηζνύιεο Παλαγηώηεο  θαη Κσλζηαληηλίδεο Μηράιεο 
πξαγκαηνπνηήζακε έιεγρν  ηελ 15-11-2018 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο αλσηέξσ βηνκεραλίαο   γηα ηε 
δηαπίζησζε  ηεο ηήξεζεο ησλ όξσλ ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο  , ηελ δηαπίζησζε ηεο νξζόηεηαο ησλ 
ζηνηρείσλ γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο  , ηελ ηήξεζε ησλ Π.Π.Γ. θαζώο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθά  
κε ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία  ηεο εγθαηάζηαζεο . 
 
Γηαπηζηώζεηο: 
Καηά ηελ επηζεώξεζε  δηαπηζηώζεθαλ ηα εμήο : 

1. Η νξζόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο γλσζηνπνίεζεο θαη ε ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο αξίζκ. 2948/14-
07-2014 άδεηαο εγθαηάζηαζεο. 

2. Έρεη πινπνηεζεί ε επέθηαζε .  
3. Τπάξρεη αληηζηνηρία ηνπ ππάξρνληνο  κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ κε απηόλ πνπ απεηθνλίδεηαη 

ζηηο θαηόςεηο ρώξσλ ππνγεγξακκέλεο από ηνλ Ηιεθηξνιόγν  Μεραληθό  ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΜΠΟΤΡΗ     
σο πξνο ηελ ζέζε  θαη ηελ ηζρύ . 

4. Σεξνύληαη νη Π.Π.Γ. θαη έρεη ππνβιεζεί έθζεζε απνβιήησλ ζην ΗΜΑ γηα ην έηνο  2017 
 
 

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/νορ 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  

1. Υ.Α 
2. Φ. 1073 
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