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ΠΡΟ   

  ΣΤΛΗΑΝΟ ΚΛΑΓΚΟ 
          “P.C.T. HELLAS” 
          Θέζη «Κοππιζιά»  
Γ.Δ. σημαηαπίος Γήμος Σανάγπαρ 
          32009 ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

            Email : cp_ees_klag@yahoo.com 

 
ΚΟΗΝ. :   
           Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ 
           Γεν. Γ/νζη Δζυη. Λειηοςπγίαρ 
           Γ/νζη Γιαθάνειαρ και Ζλεκηπονικήρ 
           Γιακςβέπνηζηρ 
           Πλαηεία Δλεςθεπίαρ 3 
           35100 ΛΑΜΗΑ 
                                                                  

 
ΘΔΜΑ: Έκθεζη επιθεώπηζηρ ζε εθαπμογή ηος άπθπος 26 ηος Ν. 3982/2011. 
 
Γενικά ζηοισεία: 

Θέζη Γπαζηηπιόηηηαρ «Κοππιζιά»   Γ.Δ. σημαηαπίος  Γήμος 

Σανάγπαρ 

Φοπέαρ ΣΤΛΙΑΝΟ ΚΛΑΓΚΟ “P.C.T. HELLAS”    

Δίδορ δπαζηηπιόηηηαρ Κένηπο ελέγσος μεηαλλικών θιαλών αεπίων  

Βαθμόρ όσληζηρ ΥΑΜΗΛΗ 

Καηηγοπία Β 

ΑΦΜ.:  116155357 ΓΟΤ :  Β΄Πεπιζηεπίος 

Κ.Α.   52.10 & 71.20 

 

Μησανολογικόρ εξοπλιζμόρ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ 
Νομ. Λειηοςπγίαρ 

ΚΙΝΗΣΗΡΙΑ  
ΙΥΤ(KW) 

ΘΔΡΜΙΚΗ  
ΙΥΤ (KW) 

ΑΔΡΓΟ 
ΙΥΤ (KVA) 

ΑΞΙΑ (εςπώ) 

Παπαγωγικά  44,00 80,00   

Πποζηαζίαρ 
Πεπιβάλλονηορ  

13,49    

Δξςπηπέηηζηρ 
κηιπίος 

  1,49    

ΤΝΟΛΟ 58,98 80,00  89.000,00 

 

 

 



Π Α Ρ Α Σ  Ζ  Ρ Ζ  Δ Η  
 
Ππόκειηαι για βιομησανία με ηα ανυηέπυ ζηοισεία η οποία λειηοςπγούζε βάζη ηηρ απίθμ. 2468/05-06-
2018 Τπεύθςνηρ Γήλυζηρ  Έναπξηρ Λειηοςπγίαρ Μεηαποιηηικήρ Μονάδαρ Υαμηλήρ Όσληζηρ (ζςνέσιζη 
λειηοςπγίαρ μεηά από πποζδιοπιζμό Π.Π.Γ. ) ζηο θοπέα με ηην επυνςμία AIR LIQUIDE HELLAS ΑΔΒΑ  
και Βεβαιώθηκε η καηάθεζή ηηρ ζηην ςπηπεζία μαρ ηην 18-06-2018. 
 
 
Με ηην από12-02-2019 αίηηζή ηος ο θοπέαρ με ηην επυνςμία ΣΤΛΗΑΝΟ ΚΛΑΓΚΟ “P.C.T. HELLAS”    
καηάθεζε επυηημαηολόγιο με απιθμό ππυη. 535 για ηον πποζδιοπιζμό ηυν δικαιολογηηικών για ηην 
αλλαγή θοπέα  . 
 
Με ηο με απιθμό ππυη. 535/04-03-2019 έγγπαθό μαρ έγινε πποζδιοπιζμόρ ηυν δικαιολογηηικών . 
 
Σην 07-05-2019 ςποβλήθηκε γνυζηοποίηζη  λειηοςπγίαρ  για ηην ανυηέπυ βιομησανία με απιθμό 
γνυζηοποίηζηρ 1108997 από ηον θοπέα AIR LIQUIDE HELLAS ΑΔΒΑ   . 
Σην 09-05-2019 ςποβλήθηκε γνυζηοποίηζη  λειηοςπγίαρ  για ηην ανυηέπυ βιομησανία με απιθμό 
γνυζηοποίηζηρ 1108997 (ver. 1)  από ηον θοπέα ΣΤΛΙΑΝΟ ΚΛΑΓΚΟ “P.C.T. HELLAS”  .    
Κοινοποίηζη ηηρ γνυζηοποίηζηρ ζηιρ ζςναπμόδιερ ςπηπεζίερ έγινε με ηο με απιθμό ππυη. 1817/15-05-
2019 έγγπαθό μαρ . 
Σην 30-07-2019 ςποβλήθηκε γνυζηοποίηζη  λειηοςπγίαρ (μεηαβολή λόγυ παποπλιζμού ηος ημήμαηορ 
εμθιάλυζηρ..) για ηην ανυηέπυ βιομησανία με απιθμό γνυζηοποίηζηρ 1108997 (ver. 2)  από ηον θοπέα 
ΣΤΛΙΑΝΟ ΚΛΑΓΚΟ “P.C.T. HELLAS”  .    
Κοινοποίηζη ηηρ γνυζηοποίηζηρ ζηιρ ζςναπμόδιερ ςπηπεζίερ έγινε με ηο με απιθμό ππυη. 3159/02-05-
2019 έγγπαθό μαρ . 
 
Για ηην γνυζηοποίηζη λειηοςπγίαρ (μεηαβολή)  ηηρ ανυηέπυ μονάδαρ    ακολοςθείηαι η διαδικαζία ηος   
άπθπος 6  ηηρ απίθμ.  Οικ. 64618/856/15-06-2018 Τ.Α.  ( ΦΔΚ 2278 Β/15-06-2018) . 
 

 
 
Δπιθεώπηζη:  
ύμθυνα με ηην ανυηέπυ νομοθεζία και μεηά από ηην από 02-08-2019  ζσεηική ενηολή ελέγσος  οι 
ςπάλληλοι ηηρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ Μπαηζούληρ Παναγιώηηρ  και Κυνζηανηινίδηρ Μισάληρ 
ππαγμαηοποιήζαμε αςηοτία  ηην 02-08-2019 ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ ανυηέπυ βιομησανίαρ πποκειμένος 
να  ελέγξοςμε   ηην οπθόηηηα ηος  πεπιεσομένος ηηρ Γνυζηοποίηζηρ ,αν ηηπεί θάκελο με ηα 
πποβλεπόμενα δικαιολογηηικά ζηο σώπο ηηρ εγκαηάζηαζηρ   και  αν ζςνηπέσοςν οι πποϋποθέζειρ 
λειηοςπγίαρ ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ ζύμθυνα με ηιρ κείμενερ διαηάξειρ . 
 
Γιαπιζηώζειρ: 
Καηά ηην επιθεώπηζη  διαπιζηώθηκαν ηα εξήρ : 
1. Ζ οπθόηηηα ηυν ζηοισείυν  γνυζηοποίηζηρ  λειηοςπγίαρ . 
2. Ο θοπέαρ ηηπεί θάκελο με ηα  πποβλεπόμενα δικαιολογηηικά ζηο σώπο ηηρ εγκαηάζηαζηρ .  

 Τπεύθςνερ δηλώζειρ θευπημένερ για ηο γνήζιο ηηρ ςπογπαθήρ ηος νόμιμος εκπποζώπος ηος 
παλαιού και ηος νέος θοπέα ζηιρ οποίερ δηλώνεηαι ο νόμιμορ ηπόπορ με ηον οποίο πεπιήλθε η 
κςπιόηηηα  η ηο δικαίυμα εκμεηάλλεςζηρ ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ και ηος μησανολογικού εξοπλιζμού  
ζηο νέο θοπέα καθώρ και ςπεύθςνη δήλυζη ηος νέος θοπέα όηι αναλαμβάνει ηην εςθύνη ηηρ 
νόμιμηρ λειηοςπγίαρ ηηρ εγκαηάζηαζηρ . 

 Παπάβολο, ύτοςρ    60    εςπώ  .  

 Παπαζηαηικά Μίζθυζηρ . 

 Αποδεικηικό εγγπαθήρ ζηο ΖΜΑ . 

 Πιζηοποιηηικό Έγκπιζηρ ςζηήμαηορ Ποιόηηηαρ ( ΔΒΔΣΑΜ Νο MIRTEC01-30-
00506712.2061900983 ) ιζσύορ μέσπι   18-06-2022 . 

 Τπεύθςνη Γήλυζη  παποπλιζμού ηος ημήμαηορ εμθιάλυζηρ διοξειδίος ηος άνθπακα . 



 
Ωρ εκ ηούηος  ηηπούνηαι οι  όποι λειηοςπγίαρ ηηρ ανυηέπυ μεηαποιηηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ (Ν. 3982/2011) 
και  είναι δςναηή η ζςνέσιζη  λειηοςπγία ηηρ μονάδαρ. 
 

 
 

Ζ Γ/νζη Γιαθάνειαρ και Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ  ζηην οποία κοινοποιείηαι η παπούζα 
παπακαλείηαι για ηην ανάπηηζη αςηήρ ζηο δικηςακό  ηόπο ηηρ Πεπιθέπειαρ ηεπεάρ Δλλάδαρ. 
 

                                                                                    Μ.Δ.Α/Π.Π.Δ.Βοιυηίαρ 
Οι  διενεπγήζανηερ ηην επιθεώπηζη                                             Ζ Αν. Ππ/νη Γ/νζηρ 

                                                                                                                                

Μπαηζούληρ Παν.  
Σ.Δ. Μησ/γυν  Μησ/κών με Α’ Βαθμό                                               Εςγογιάννη Γευπγία 
                                                                                                  Π.Δ. Υημικόρ Μησανικόρ 
                                                                                                                 με Α΄βαθμό      
 

Κυνζηανηινίδηρ  Μισ. 
Σ.Δ. Μησ/γυν  Μησ/κών με Α’ Βαθμό  
 

Δ.Γ  

1. Υ.Α 
2. Φ.697 
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