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ΠΡΟΣ.:
1. ΑΦΟΙ ΤΑΜΠΑΚΗ ΑΕΒΕ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – Σ.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Τ.Κ.32131

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα : Έκθεση Επιθεώρησης για την μονάδα κατασκευής χάρτινων
(σύμφωνα με την ΥΑ οικ.483/35 Φ. 15/03 - 02-2012). «SEPTONA ΑΒΕΕ »

προϊόντων

θέση ‘’Λύσια’’ Δ.Ε. Οινοφύτων του

Οι υπάλληλοι της Δ/ νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας
Δ. Τανάγρας - Ν. Βοιωτίας.
Κωνσταντ ινίδη ς Μιχαήλ
Τ.Κ.32011 - Τηλ. 22620 31544.
Μπατσούλης Παναγιώτης
Κατ’ εφαρμογή (του άρθρου 26) του Ν.3982/11 ( ΦΕΚ 143Α/ 17 -06-11) «Απλοποίηση της
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», της Υ.Α. 483/35/Φ.15 / 12(ΦΕΚ 158Β/03 02-2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και
λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/11(ΦΕΚ143Α) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει , την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών, την προθε σμία
για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» και μετά από Εντολή του Προϊσταμένου της
Δ/ νσης Ανάπτυξης (σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ αριθμ. οικ. 14684/ 914/Φ15
ΦΕΚ3533Β/31-12-2012, περί καθορισμού παραβόλων του άρθρου 28 παρ.4 του
Ν.3982/2011), διενέργησ αν την 01/10/2019 και 01/08/ 19 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις
της μονάδας, με τα παρακάτω στοιχεία, προκειμένου ελεγχθεί η υφιστάμενη κατάσταση
της δραστηριότητας .
Η αυτοψία έλαβε χώρα παρουσία του υπεύθυνου εργοστασίου και του Μηχανικού Βασίλη
Σκλαβούνου.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μονάδα κατασκευής χάρτινων προϊόντων .
Τοποθεσία: θέση ‘’ Δευτερ εύουσα Εθνική Οδό Λιβαδειάς – Σ.Σ. Λιβαδειας‘’ Δ. Λεβαδεω ν
Π.Ε. Βοιωτίας.
Επωνυμία: «ΑΦΟΙ ΤΑΜΠΑΚΗ ΑΕΒΕ».
Κατάταξη : -

ΣΤΑΚΟΔ 2008 : 17.21, 17.29 και 18.12.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑΔΑ 9η της ΚΥΑ1958/2012): Β.
ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012): Χαμηλή Όχληση.

ΑΦΜ : 099263925

Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ :
Η εν λόγω μονάδα εγκαταστάθηκε σε βιομηχανικό κτίριο της πρώην δραστηριότητας εκκοκκιστηρίου
με την επωνυμία ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ( παλαιά άδεια Α.Π. 5320/12-10-2005). Με το
Α.Π. 5435/27- 11-18 ο φορέας της παραπάνω δραστηριότητας αιτήθηκε την έγκριση
εγκατάστασης. Μετά και από τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον μηχανικό της εταιρείας
κο Β. Σκλαβούνο ακολούθησε το Α.Π. 5435/18 -12-2018 έγγραφό μας προσδιορισμού των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και την λειτουργία της
δραστηριότητας. Εν συνεχεία κ ατατέθηκαν από τον φορέα της δραστηριότητας οι αριθμ.
1093978 και 1098261 γνωστοποιήσεις
εγκατάστασης και λειτουργίας αντίστοιχα , οι
οποίες κοινοποιήθηκαν στις συναρμόδιες υπηρεσίες με τα Α.Π. 184/31 - 01-19 και Α.Π.
679/18- 03-19 έγγραφά μας.
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
- Υπάρχει καταλληλότητα του χώρου και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή
σύμφωνα με τα δηλωθέντα σε ερωτηματολόγιο και στην ληφθείσα βεβαίωση χρήσεων γης.
- Τηρείται ο φάκελος των κάτωθι απαιτούμενων δικαιολογητικών στη ν μονάδα σύμφ ωνα
με την ΥΑ αριθμ. οικ. 64618/856/Φ15(ΦΕΚ2278Β/2018) και όπως έχουν καθοριστεί με το
Α.Π. : 5435/18-12-2018 έγγραφό μας:











Βεβαίωση χρήσεων γης με Α. Π. 946/25 -05-2018.
Τα παράβολα.
Τεχνική περιγραφή εγκατάστασης.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης – ανάληψης του ιδιοκτήτη και του μηχανικού
αντίστοιχα.
Η υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη περί τήρησης των καθορισμένων Π.Π. Δ.
Το Α.Π. 2451/Φ.701.4 138.19/09 - 10-2019 Πιστοποιητικ ό Πυροπροστασίας, με ισχύ
έως 09-10-2024, της Πυροσβεστικής Υ πηρεσίας Λιβαδειάς.
Έχει επισυναφθεί η από 01 -10- 2019 Υπεύθυνη Δήλωση περί στατικής επάρκειας του
Μηχ/κού Δ. Τουρκοχωρίτη, η οποία όμως είναι ελλιπής ως προς το κείμενο της
δήλωσής της.
Η από 01-10- 19 Υπεύθυνη Δήλωση της πολιτικού Μηχ/κού Γκιγκέλου Ιωάννα περί της
διαμόρφωσης κόμβου σύμφωνα με την Α.Π. 5554/240383/ 23 -11-18 απόφασης της
Δ/ νσης Τεχνικών έργων Π. Ε.Β.
Η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του Ν.4178/2013 με αριθμ.
δήλωσης 2550564.
Το αποδεικτικό εγγραφής στο ΗΜΑ , το ιδιωτικό συμφωνητι κό από 27-09-19 με την
εταιρεία polyeco , τα παραστατικά αποστολής άδειων δοχείων προς τους προμηθευτές
του, η σύμβαση με τον Περγαντά Βασίλειο από 04 -09-19 για συλλογή των στερεών μη
επικινδύνων.

- Ο κτιριακός- μηχανολογικός εξοπλισμός είναι σύμφωνα με τα δηλωθέντα στο Α.Π.
4025/19-09-2018 ερωτηματολόγιο του παραρτήματος Ι του Ν.3982/11.
- Τηρούνται οι πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.
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