
 
                                                                                                      ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
                                                                                                      Ληβαδεηά 4-2-2018 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ      ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                   Λιβαδειά,      06 /03/2018 
                  Αρ. πρωη.: οικ. 885 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ                     Στεη.  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΤΥΞΖΣ    

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΧΣΗΑ    

ΣΜΗΜΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ    

ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΚΟΙΝ.:             1.    ΒΙΟΚΤΣ ΤΚΔΤΑΙΔ Α.Δ.Β.Δ   
   

Τατ. Γ/νζη            :    Φίλωνος 35-39          Θέζη ‘ράτη’ –  Στημαηάρι Βοιωηίας        

Τηλ                      : 2261 3 50331    

Πληροθορίες         : 
Email                    : 

Γ. Ζσγογιάννη  
Perivallon_05@yahoo.gr  

     
       2.     Γ/νση Γιαυάνειας & Ηλεκτρονικής  

Γιακσβέρνησης   

 Καλσβίων 1 - ΤΚ 35100 Λαμία  
 

 

 
ΘΔΜΑ: Έθζεζε επηζεώξεζεο ζε εθαξκνγή ηνπ αξζ. 9 ηεο ΚΤΑ αξ. νηθ. 483/35/Φ 15 ΦΔΚ 158 Β /3-2-2012. 
 
Σσεη.  
α) Σν αξ. πξση. 6003/28-12-2017 ζεσξεκέλν  εξσηεκαηνιόγην ηεο ΚΤΑ αξ. νηθ. 483/35/Φ 15 ΦΔΚ 158 Β 

/3-2-2012 κε αίηεκα γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο εγθεθξηκέλεο θηηξηαθήο θαη κεραλνινγηθήο επέθηαζεο θαη 

δηαξξύζκηζεο ππάξρνληνο κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ (πινπνίεζε ηεο αξ. πξση. 717/03-03-2015 ε νπνία 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. πξση. 1000/25-4-2017 απόθαζεο ηεο ππεξεζίαο καο). 

β) Σν αξ. πξση. 6003/08-01-2018 έγγξαθό καο κε ην νπνίν πξνζδηνξίζηεθαλ ηα απαηηνύκελα 

δηθαηνινγεηηθά. 

γ) Σελ Ν. 4442 / 7-12-2016 (ΦΔΚ 230/Α/7-12-2016) πεξί «Νέν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο  

δξαζηεξηόηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

δ) Σν γεγνλόο όηη ε ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηα εκπίπηεη ζην αξζ.18 ηεο (γ) ζρεηηθήο ΚΤΑ πεξί  γλσζηνπνίεζεο 

ιεηηνπξγίαο. 

ε) Σελ αξ. νηθ. 12684/92/ΦΔΚ 3181/27-11-2014 ΤΑ πεξί «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο – θαηάξγεζε αδείαο ιεηηνπξγίαο κεηαπνηεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ». 

 

 
ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ (ε) ζρεηηθνύ ε ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Επγνγηάλλε Γεσξγία θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ Ν. 3982/2011 θαη ηεο Τ.Α νηθ. 483/35 Φ 15/2012 δηελήξγεζε ηελ 12-02-2018 επηζεώξεζε 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο βηνκεραλίαο ηνπ θνξέα κε ηελ επσλπκία «ΒΙΟΚΤΣ ΤΚΔΤΑΙΔ Α.Δ.Β.Δ » πνπ 

ιεηηνπξγεί ζηε ζέζε ΄ξάρε’ ζηε πεξηνρή ηεο Γ.Δ ρεκαηαξίνπ Γήκνπ Σαλάγξαο Π.Δ Βνησηίαο κε ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

Γεληθά ζηνηρεία: 

Δίδνο κνλάδαο  Βηνκεραλία θαηαζθεπήο θπκαηνεηδνύο ράξηνπ θαη 

ραξηνθηβσηίσλ  



Φνξέαο  ΒΙΟΚΤΣ ΤΚΔΤΑΙΔ Α.Δ.Β.Δ 

Θέζε  ‘ξάρε’  

Σ.Κ ή Γ.Δ  ρεκαηάξη 

Γήκνο  Σαλάγξαο  

ΑΦΜ/ Γ.Ο.Τ  095076298 / ΘΖΒΧΝ 

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά  

 Κινηηήπια ιζσύρ (KW) Θεπμικήρ ιζσύρ KW) Αξία (εςπώ) 

Ννκίκσο  ιεηηνπξγνύληα 1.979,05  10.361.604,03 

Δγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε 1.789,22 + 66,80 =1.856,02  1.495.000,00 + 

8.000 

=1.503.000,00 

Αιιαγή ηζρύνο εγθεθξηκέλεο 

εγθαηάζηαζεο  

-202,88  - 

Απνμήισζε 651,51  2.270.465,22 

Σύνολο ππορ λειηοςπγία  2.980,68  9.594.138,81 

 

Γεξαμενέρ    Φωπηηικόηηηα Π.Υ.Γ 

   

 
Αημολέβηηερ / αημογεννήηπιερ   Π.Υ.Γ Π.Π 

ΘΔΡΜΟΧΛ ΑΣΜΟΛΔΒΖΣΔ Α.Δ 

Αξ. ζεηξάο 2892 Α’ θαηεγνξίαο  

10.07.0625 Ζ/Σ/19-5-2017 

EUROCERT 

10.01.3636/28-2-2018 

EUROCERT 

 
Οι δφο προχπάρχοντεσ ατμολζβητεσ και ςυγκεκριμζνα  
Α) Λεβητοποιείο ΚΑΡΑΛΗΣ Αρ. Κατ. 169 
21572/05/ΕΙΤ  06-10-2008 & 5057/14/ΕΓΧ/22-07-2014 
Β) Λεβητοποιείο ΚΑΡΑΛΗΣ Αρ. Κατ. 117 
21573/05/ΕΙΤ  06-10-2008 & 5058/14/ΕΓΧ/22-7-2014 αποξηλώθηκαν.  
 

Πξόθεηηαη γηα πθηζηάκελε κνλάδα θαηαζθεπήο θπκαηνεηδνύο ράξηνπ θαη ραξηνθηβσηίσλ ε νπνία ιεηηνπξγεί 

βάζεη ηεο αξ. πξση. 4792/07-12-2001 απόθαζεο πεξί αδείαο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο καο όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. πξση. 4199/31-12-2008 απόθαζε καο θαη δπλάκεη ηεο αξ. πξση. 7712/13-01-

2015 έθζεζεο επηζεώξεζεο ζύκθσλα ηνπ αξζ. 9 ηεο ΚΤΑ αξ. νηθ. 483/35/Φ 15 ΦΔΚ 158 Β /3-2-2012.  

 

Ζ ελ ιόγσ βηνκεραλία θαηαηάζζεηαη ζην ζύλνιν ζηε Μέζη όσληζη [(θσδ. ΣΑΚΟΓ 2008 17.21 (ρακειή), 

18.12 (κέζε)] ηεο ΚΤΑ 3137/191/Φ.15 ΦΔΚ 1048/Β/4-4-2012) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη ζηε Β’ 

πεπιβαλλονηική θαηεγνξία ηεο αξ. 1958/ΦΔΚ 21 Β/13-01-2012 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη,  



 

 

 

Δπιθεώπηζη:  

Ζ επηζεώξεζε αθνξνύζε ζηνλ έιεγρν ησλ θηηξηαθώλ θαη κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαζώο θαη ησλ 

Πξόηππσλ Πεξηβαιινληηθώλ Γεζκεύζεσλ κεηά από αίηεζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ νπνία καο γλσζηνπνίεζε 

όηη ιεηηνπξγεί. 

Καηά ηελ επηζεώξεζε επεδείρζεζαλ ηα παξαθάησ έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά: 

 Ζ αξ. πξση. 27-2015 έγθξηζε δόκεζεο θαη ε αξ. πξση. 39/2015 νηθνδνκηθή άδεηα όπσο 

αλαζεσξήζεθε ζηηο 13-7-2017 θαζώο θαη ην αξ. πξση. 76/18-1-2018 πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ 

θαηαζθεπήο από ηελ ππεξεζία δόκεζεο ηνπ Γήκνπ Θεβώλ.  

 Σν αξ. 3145 Φ.701.4 Φ.Α.Α.Μ.Π.Τ 567/21-2-2018 πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Οηλόθπησλ  δηάξθεηαο ηζρύνο κέρξη 21-2-2026. 

 ρεδηάγξακκα / θάηνςε βηνκεραληθνύ εμνπιηζκνύ (θάηνςε ηζνγείνπ) θαη ηεύρνο ηζρύνο – 

πξνππνινγηζκνύ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ην νπνίν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ δηπι. Μεραληθνύ Π. 

Μαγνπιά θαζώο έρεη δηαθνξνπνηεζεί ε ηζρύο ηνπ εγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνύ ζε ζρέζε κ’ απηή πνπ 

ηειηθά εγθαηαζηάζεθε. 

 Σεύρνο κε ηηο Πξόηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεύζεηο πνπ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ κεραληθνύ Π. 

Μαγνπιά όπνπ αλαγξάθεηαη ν ηξόπνο πινπνίεζεο ηνπο. 

 Σν πηζηνπνηεηηθό πδξαπιηθήο δνθηκήο γηα ην λέν αηκνιέβεηα (ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ηνπο παιηνύο)  

No 10.07.0625 ηεο EUROCERT. 

 Ζ αξ. πξση. 13677/20-9-2017 απόθαζε ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο πεξί «Σξνπνπνίεζε έγθξηζεο 

εηζόδνπ – εμόδνπ νρεκάησλ επί δεκνηηθήο νδνύ ζηελ εηαηξεία ΒΗΟΚΤΣ ΑΔΒΔ» θαζώο θαη ε αξ. 

πξση. 2150/20-02-2018 βεβαίσζε γηα ηελ θαιή θαηαζθεπή ηεο εηζόδνπ – εμόδνπ νρεκάησλ επί 

δεκνηηθήο νδνύ ηεο ηδίαο ππεξεζίαο. 

 πκβάζεηο κε ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ κε επηθηλδύλσλ απνβιήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε 

ηελ εηαηξεία ΑΦΟΗ ΗΑΚΑΝΓΑΡΖ Δ.Π.Δ, γηα ηα επηθίλδπλα απόβιεηα ηνπ θσδηθνύ ΔΚΑ 05 02 02* 

ζύκβαζε κε ηελ εηαηξεία SUK θαη γηα ηελ ηιύ πνπ πξνθύπηεη από ηελ επεμεξγαζία ησλ πγξώλ 

απνβιήησλ ζύκβαζε κε ηελ εηαηξεία ΓΚΔΚΑ Γ. – ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ Α.  Ο.Δ.  

 Τπεύζπλεο δειώζεηο όπσο πξνβιέπνληαη ζηελ ΚΤΑ αξ. νηθ. 483/35/Φ 15 ΦΔΚ 158 Β /3-2-2012. 

 Απνδεηθηηθό θαηαρώξεζεο εγθαηάζηαζεο ζην ΖΜΑ  

 

Γιαπιζηώζειρ: 

Καηά ηελ επηζεώξεζε θαη αθνύ ειήθζεζαλ ππόςε ηα αλσηέξσ δηαπηζηώζεθε όηη: 

α) Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηά0ζεηο θαιύπηνληαη από νηθνδνκηθέο άδεηεο κε ηειεπηαία ηελ 121/2012. 



β) Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο   

Τπάξρεη αληηζηνηρία ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ηερληθή έθζεζε θαη ζρεδηαγξάκκαηα πνπ καο επέδεημαλ, ήηνη 

ε κνλάδα.  

γ) Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε 

Σεξνύληαλ νη ΠΠΓ όπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηελ αξ. Φ 15/4187/266/2012 ΚΤΑ θαη αλαιπηηθά 

αλαθέξνληαη ζην ηεύρνο πνπ επηδείρζεθε. 

 Λόγσ αλαβάζκηζεο ηεο Φ/Υ επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε απηήο ηα 

πγξά απόβιεηα (λεξά πιύζεο κεραλεκάησλ) πξνζσξηλά δελ ζα επεμεξγάδνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο εηαηξείαο πξνο αλαθύθισζε ζηε παξαζθεπή ακπιόθνιιαο αιιά αλεπεμέξγαζηα ζα ζπιιέγνληαη 

θαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ εηαηξεία ΓΚΔΚΑ Γ. – ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ Α. Ο.Δ.  

 

 

θαη σο εθ ηνύηνπ ε ελ ιόγσ βηνκεραλία ηεξεί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ ηίζεληαη ζην Ν. 3982/2011, ζηελ ΤΑ 

αξηζκ. νηθ. 32790/392/Φ.15 ΦΔΚ 1061/28-3-2017 θαη ζηελ ΚΤΑ αξ. νηθ. 483/35/Φ 15 ΦΔΚ 158 Β /3-2-2012 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη ζςνεπώρ δύναηαι να ζςνεσίζει ηη λειηοςπγίαρ ηηρ.  

Σν ηκήκα πιεξνθνξηθήο ηεο Π.Δ Βνησηίαο ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα παξαθαιείηαη γηα ηελ 

αλάξηεζε απηήο ζην δηθηπαθό ηζηόηνπν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 

Οη δηελεξγήζαληεο ηελ επηζεώξεζε                                                          Ο Ππ/νορ Γ/νζηρ 

                                                                                                                             κ.α.α 

Γ. Επγνγηάλλε  

ΠΔ Υεκηθώλ Μερ/θώλ κε Α’ Β                                                             Γεωπγία Σεπ. Εςγογιάννη  

                                                                                                       ΠΔ Φημικών Μησανικών με Α’ Β 

 
Δ.Γ  

1. Υ.Α 

 2. Φ.Β (Φ 860) 
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