
     
 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                     
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ      
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ  ΑΝΑΠΣΤΞΗ   
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΙΧΣΙΑ                                                                                                                                    
ΣΜΗΜΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ        
 Σαρ. Γ/λζε   Φίισλνο 35-39        
Σαρ. Κώδηθαο           32100      
Πιεξνθνξίεο : Μπαηζνύιεο Παλ.                                                                  
Σειέθσλν     22613 - 50329                                                                                                                                                                                                                                        
FAX              22613 - 50337                                                                                                                                                                                                                                       
Email         :batsoulis@viotia.gr 

 
                    ΛΙΒΑΓΔΙΑ    17 -07-2019 
                    ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. : Οηθ.2979  
 

 
ΠΡΟ   
            ΑΦΔΝΣΑΚΗ  ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ & ΙΑ Δ.Δ.  
            Θέζε “Αγ. Γεκήηξηνο” 
            Γ.Δ. Οηλνθύησλ  Γήκνπ Σαλάγξαο 
            32011 ΟΙΝΟΦΤΣΑ 
            Email : ecorecycling.evia@gmail.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 «Αγ. Γημήηπιορ»  Γ.Δ. Οινοθύηων  Γήμος 

Σανάγπαρ 

Φοπέαρ ΑΦΔΝΣΑΚΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ & ΗΑ ΔΔ    

Δίδορ δπαζηηπιόηηηαρ Μεηαλλικέρ καηαζκεςέρ , καηαζκεςέρ 

εξοπλιζμού ςδπαςλικήρ ενέπγειαρ , διακίνηζηρ 

θοπηίων , γεωπγικών και δαζοκομικών 

μησανημάηων , μεπών και εξαπηημάηων για 

μησανοκίνηηα οσήμαηα , λοιπού εξοπλιζμος 

μεηαθοπών , επιζκεςή μησανημάηων και 

καηαζκεςή αμαξωμάηων (επέκηαζη )   

Βαθμόρ όσληζηρ ΜΔΖ 

Καηηγοπία Β 

ΑΦΜ 800399227 

ΓΟΤ  ΥΑΛΚΗΓΑ 

Κ.Α.   25.1 ,28.1 ,28.2 ,28.3 , 29.3 , 30 , 33.1 και 29.20 

 

 

Μησανολογικόρ εξοπλιζμόρ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 
 

ΚΗΝΖΣΖΡΗΑ  
ΗΥΤ(KW) 

ΘΔΡΜΗΚΖ  
ΗΥΤ (KW) 

ΑΔΡΓΟ 
ΗΥΤ (KVA) 

ΑΞΗΑ (εςπώ) 

Νομ. Λειηοςπγίαρ 51,78  10,00 32.500,00 



 

 
Π Α Ρ Α Σ  Η  Ρ Η  Δ Ι  
Πξόθεηηαη γηα βηνκεραλία κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ε νπνία ιεηηνπξγεί βάζε ηεο κε αξηζκό πξση. 510/03-
02-2014 Τπεύζπλεο Γήισζεο Έλαξμεο Λεηηνπξγίαο ηεο νπνίαο βεβαηώζεθε ε θαηάζεζε ηεο από ηελ 
ππεξεζία καο ηελ 06-02-2014 . 
Με ηελ κε αξηζκό πξση. 62/24-01-2019  (ΑΓΑ ΦΗΡΛ7ΛΗ-Β1Π ) απόθαζε ρνξεγήζεθε έγθξηζε 
εγθαηάζηαζεο  δηάξθεηαο πέληε (5) ρξόληα  ζηελ βηνκεραλία κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ιόγσ επέθηαζεο 
δξαζηεξηόηεηαο . 
 
Σελ 31-01-2019 ππνβιήζεθε γλσζηνπνίεζε  ιεηηνπξγίαο (κεηά από επέθηαζε δξαζηεξηόηεηαο) γηα ηελ 
αλσηέξσ βηνκεραλία κε αξηζκό γλσζηνπνίεζεο 1095530 από ηνλ θνξέα . 
 
 
Κνηλνπνίεζε ηεο γλσζηνπνίεζεο  έγηλε ζηηο ζπλαξκόδηεο ππεξεζίεο  κε ην κε αξηζκό πξση. 323/05-02-
2019 έγγξαθό καο . 
 
Γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο   ηεο αλσηέξσ κνλάδαο    αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ   άξζξνπ 6  
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  05-06-2019  ζρεηηθή εληνιή ειέγρνπ  νη 
ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Μπαηζνύιεο Παλαγηώηεο  θαη Κσλζηαληηλίδεο Μηράιεο 
πξαγκαηνπνηήζακε απηνςία  ηελ 06-06-2019 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο αλσηέξσ βηνκεραλίαο      
πξνθεηκέλνπ λα  ειέγμνπκε   ηελ νξζόηεηα ηνπ  πεξηερνκέλνπ ηεο Γλσζηνπνίεζεο ,αλ ηεξεί θάθειν κε ηα 
πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά ζην ρώξν ηεο εγθαηάζηαζεο   θαη  αλ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο 
ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο . 
 
Γηαπηζηώζεηο: 
Καηά ηελ επηζεώξεζε  δηαπηζηώζεθαλ ηα εμήο : 
1. Η νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ  γλσζηνπνίεζεο  ιεηηνπξγίαο . 
2. Ο θνξέαο ηεξεί θάθειν κε ηα  πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά ζην ρώξν ηεο εγθαηάζηαζεο .  
3. Τπάξρεη αληηζηνηρία ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απνηππώλνληαη ζην  ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα κε ηηο 
ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο.  
4. Τπάξρεη αληηζηνηρία ηεο απνηύπσζεο ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ  ζηηο θαηόςεηο  ησλ ρώξσλ   κε 
ηελ ππάξρνπζα εγθαηάζηαζε . 
5. Τπάξρεη ππεύζπλε δήισζε ηνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ Γεώξγην Μάκαιε  (παξ. 1 β ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 
ΤΑ νηθ. 64618/856//Φ15 /2018 ΦΔΚ 2278 Β). 
6. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο βηνκεραλίαο ππάξρεη ε αξίζκ. 3558/139190/29-07-2013 ( ΑΓΑ ΒΛΧΒΟΡ10-058 ) 
ΑΔΠΟ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ ηεξεάο Διιάδαο ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο θαη ε αξίζκ. Οηθ. 3627/201216/28-11-2018 ( ΑΓΑ ΦΞΦ2ΟΡ10-
3ΓΛ)  ηξνπνπνίεζή ηεο . Σεξνύληαη νη όξνη πνπ έρνπλ ηεζεί κε ηελ αλσηέξσ ΑΔΠΟ όπσο απηή έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη . 
7. Τπάξρνπλ όιεο νη άδεηεο δόκεζεο κε ην ζύλνιν ησλ ζπλνδεπηηθώλ κειεηώλ θαη ζρεδίσλ . ( ηειεπηαία 
νηθνδνκηθή άδεηα  81/2013 κε ηειεπηαία αλαζεώξεζε ηελ  16-07-2018  ). 
8. Τπάξρνπλ νη ππεύζπλεο δειώζεηο αλάζεζεο- αλάιεςεο ηεο επίβιεςεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 
ηεο κνλάδαο . 
9. Τπάξρεη ην κε αξηζκό πξση. 165/ΦΜΠ 388/09-10-2017  πηζηνπνηεηηθό ππξνπξνζηαζίαο ηεο Π.Τ. 
Θεβώλ ηζρύνο κέρξη 09-10-2025 . 
10. Τπάξρεη ε αξίζκ. 2701/26-02-2004 απόθαζε θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ 
Τπεξεζηώλ ηεο Ν.Α, Βνησηίαο θαη ην αξίζκ. 5224/14-12-2004  έγγξαθν πεξαίσζεο εξγαζηώλ 
θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο . 
11.  



 
 
Σεξνύληαη νη  δηαηάμεηο ηνπ  Ν 3982/2011 όπσο ηξνπνπνηήζεθε ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη γηα ηε    
            ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηεο αλσηέξσ κνλάδαο . 
 
 
 
Γηαπηζηώζεηο: 
Καηά ηελ επηζεώξεζε  δηαπηζηώζεθαλ ηα εμήο : 

12. Η νξζόηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε θαηαιιειόηεηα ηνύ ρώξνπ . 
13. Η δξαζηεξηόηεηα είλαη ζπκβαηή κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή  
14. Γελ έρεη εγθαηαζηαζεί ε δεηνύκελε δξαζηεξηόηεηα. 

 
 
 

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. 865 


		2019-07-17T11:45:34+0300
	ακριβές αντίγραφο




