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ΔΛΛΖΝΗΚΖ      ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                    
     

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ    Ληβαδεηά,      09 - 05 - 2019 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗ   Αξ. πξση.:   νηθ. 1821 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΩΣΗΑ    
  ΣΜΗΜΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ                               

ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                               
 

  Ππορ: SOL HELLAS Α.Δ 
 
Θέζε «ΠΑΥΖ ΠΑΣΖΜΑ» ηεθάλε Βνησηίαο 

Σαρ. Γ/λζε           :    Φίισλνο 35-39    

Σει                      : 2261 3 50331    
Πιεξνθνξίεο       :   
Email                   : 

Γ. Επγνγηάλλε  
perivallon_05@yahoo.gr  

     
   Κοιν.: Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 

Γελ. Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 
            Γ/λζε Γηαθάλεηαο &  Ζιεθηξνληθήο  
             Γηαθπβέξλεζεο 

              ΣΚ 35100 Λακία 
 

 
 
 
ΘΔΜΑ: Έθζεζε επηζεώξεζεο ζε εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ αξ. νηθ. 483/35/Φ 15/ΦΔΚ 158 Β/03-02-2012 
όπσο ηζρύεη.  
 
σεη.: Σν αξ. πξση. 1476/17-4-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αδεηνδόηεζεο θαη επηρεηξεκαηηθώλ Πάξθσλ  
   
 
ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ 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 03-05-2019 

επηζεώξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο βηνκεραλίαο ηνπ θνξέα κε ηελ επσλπκία «SOL HELLAS Α.Δ» πνπ 

ιεηηνπξγεί ζηε ζέζε ‘ΠΑΥΖ ΠΑΣΖΜΑ’ ζηε πεξηνρή ηεο ηεθάλεο Γήκνπ Σαλάγξαο Π.Δ Βνησηίαο κε ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 

 
ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: 
 
Θέζη Γπαζηηπιόηηηαρ:       Θέζε ‘ΠΑΥΤ ΠΑΣΖΜΑ’ 

Γ. Γ ηεθάλεο Γήκνπ Σαλάγξαο Π.Δ Βνησηίαο  
 
 
Φοπέαρ:    SOL HELLAS A.E 
Δίδορ δπαζηηπιόηηηαρ:   Απνζήθεπζε θαη εκθηάισζε βηνκεραληθώλ αεξίσλ, ηαηξηθώλ αεξίσλ θαη 

ςπθηηθώλ πγξώλ, απνζήθεπζε ηνμηθώλ νπζηώλ (SO2), παξαγσγή αεξίσλ 
κηγκάησλ θαη μεξνύ πάγνπ θαη θέληξνπ επαλειέγρνπ ραιύβδηλσλ θηαιώλ 
ρσξίο ξαθή θαη θηαιώλ αζεηηιίλεο. 

 
ΚΑΓ 2008: 20.11, 20,59, 33.11,  52.10, 46.71 
Βαθμόρ όσληζηρ: Μέζε (α/α 277, 278, 280, 281, 282, 87, 101, 258) 
Πεπιβαλλονηική Καηηγοπία: Β 

  Δκπίπηεη ζηε νδεγία 172058/2016 (ΦΔΚ 354 Β 2016) 
ΑΦΜ/Γ.Ο.Τ: 094058260/Θεβώλ  
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Παπαγωγικόρ μησανολογικόρ εξοπλιζμόρ  

 Κινηηήπια ιζσύρ 
(KW) 

Θεπμική ιζσύρ  
(KW) 

Αξία (εςπώ) 

Ννκ. ιεηηνπξγίαο   113,125 14,00 341.100,00 

Δγθεθξηκέλνο  43,30 10,00 61.500,00 

Δγθαηεζηεκέλνο  49,30  86.500,00 

 162,425  14 427.600,00 

ηε κνλάδα έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο γηα ηελ εμππεξέηεζε θηηξίσλ θαη 
εξγαδνκέλσλ ζπλνιηθή ΚΗ 58,45 KW θαη αμίαο 19.500 επξώ  
 
Λίζηα δεξαμενών  

α/α α/α (αποηύπωζη 
ζηο ζσέδιο) 

Πεπιγπαθή 
δεξαμενήρ  

Υωπηηικόηηηα 
δεξαμενήρ (lt) 

1 1 Νεξνύ  5.000 

2 2 Γηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα  

29.450 

3 5 Πξσηνμεηδίνπ ηνπ 
αδώηνπ 

21.125 

4 6 Ομπγόλνπ 30.000 

5 7 Ομπγόλνπ 30,000 

6 8 Αδώηνπ  10.000 

7 9 Φξένλ 1.000 

8 10 Φξένλ 1.000 

9 11 Φξένλ 30.000 

10 12 Φξένλ 30.000 

11 13 Αδώηνπ  20.000 

12 14 Αξγνύ  30.000 

 
 
 
Π Α Ρ Α Σ  Η  Ρ Η  Δ Ι  
Πξόθεηηαη  γηα βηνκεραλία κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία γηα ηελ νπνία έρεη ρνξεγεζεί ε αξ. πξση. 
31888/436/Φ6.153/20-03-2015 ππεύζπλε δήισζε γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 3 
εηώλ θαη ε αξ. πξση. νηθ. 29950/311/Φ.153/16-3-2016 ππεύζπλε δήισζε κεηά από εθζπγρξνληζκό 
δηάξθεηαο 3 εηώλ,  
Με ηελ αξ. πξση. Φ6.153/33784/473/23-3-2018 απόθαζε ρνξεγήζεθε έγθξηζε εγθαηάζηαζεο γηα 
πξνζζήθε δξαζηεξηόηεηαο θηηξηαθό θαη κεραλνινγηθό εθζπγρξνληζκό. 
Με ηελ αξ. πξση.  106400/10-10-2018 απόθαζε ηνπ Αλ/ηε Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 
ζεσξήζεθε θάθεινο θνηλνπνίεζε ζύκθσλα κε ηελ αξ. 172058 ΚΤΑ (ΦΔΚ 3548/2016) ηεο εηαηξείαο 
SOL HELLAS A.E. 
 
Με ην αλσηέξσ ζρεηηθό ε Γ/λζε αδεηνδόηεζεο επηρεηξήζεσλ κεηαβηβάζηεθε ην αίηεκα ηεο εηαηξείαο γηα 
ρνξήγεζε έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο ζηελ ππεξεζία καο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4605/2019 
(ΦΔΚ Α 52). 
Γηα ην ελ ιόγσ αίηεκα ηεο εηαηξείαο έρεη δηελεξγεζεί έιεγρνο ζηηο 15-2-2019 από ην όξγαλν ειέγρνπ 
πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ Α.Π Φ6.153/ΟΗΚ.43980/615/24-4-2018 απόθαζε ηνπ Γ.Γ.Β θαη ππάξρεη ε από 
15-2-2019. 
 
Δπί ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ πξναλαθεξζείζα έθζεζε ε εηαηξεία απάληεζε 
πξνζθνκίδνληαο ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά. 
 
Γηαπηζηώζεηο: 
Καηά ηελ επηζεώξεζε ηεο κνλάδαο δηαπηζηώζεθε ε νξζόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
Δπηπιένλ δηαπηζηώζεθε ε νξζόηεηα ηεο ηερληθήο έθζεζεο θαη ησλ ζρεδηαγξακκάησλ.  
Ζ εηαηξεία δεζκεύηεθε κέρξη 31-12-2019 λα πξνβεί ζε άξζε ηεο παξαηήξεζεο πνπ ηεο έγηλε από ην 
όξγαλν ειέγρνπ πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ Α.Π Φ6.153/ΟΗΚ.43980/615/24-4-2018 απόθαζε ηνπ Γ.Γ.Β 
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ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε πνιιώλ θηαιώλ απνζήθεπζεο δηαθόξσλ αεξίσλ ηνπνζεηεκέλεο ζηνπο ρώξνπο 
απνζήθεπζεο θαη ζηηο ζέζεηο πιήξσζεο ρσξίο λα είλαη δεκέλεο ή πξνζηαηεπκέλεο από πηζαλή πηώζε 
ηνπο. 
Σεξνύληαη νη ΠΠΓ θαη πξνζθνκίζηεθαλ ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά. 
Τπήξραλ ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ησλ θνξέσλ ειέγρνπ ησλ δεμακελώλ ππό πίεζε. 
 Ζ εηαηξεία ππνρξενύηαη λα αλαλεώλεη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά πξηλ ηε ιήμε ησλ θαη λα απνζηέιιεη 
ηηο αλαλεώζεηο ησλ ζηελ ππεξεζία καο. 
Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαιύπηνληαη από νηθνδνκηθή άδεηα ζύκθσλα κε ηελ ππεύζπλε δήισζε 
αξκνδίνπ κεραληθνύ. 
 
 
ηε Γ/λζε ειεθηξνληθήο δηαθάλεηαο ηεο ΠΔ ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα παξαθαιείηαη γηα ηελ 

αλάξηεζε απηήο ζην δηθηπαθό ηζηόηνπν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 

 

 

 

 

Οη δηελεξγήζαληεο ηελ επηζεώξεζε                                                          Ο Αλ/ηεο Πξ/λνο Γ/λζεο 

                                                                                                                             

Γ. Επγνγηάλλε  

ΠΔ Υεκηθώλ Μερ/θώλ MSc Α’β                                                                  Γεσξγία εξ. Επγνγηάλλε      

                                                                                                            ΠΔ Υεκηθώλ Μεραληθώλ MSc A’β 

 
 
 
Δ.Γ  

1. Υ.Α 
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