
 
 
 
 
                                                                        
                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέμα :  Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρου 6 & 10 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 
158 Β/03-02-2012. 

 
Οι κάτωθι  υπάλληλος της  Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π. Εν. Βοιωτίας Γεωργία Ζυγογιάννη Π.Ε 
Χημικών Μηχανικών με Α βαθμό και Ποιητάρης Παναγιώτης Π.Ε Μηχανικών με Α βαθμό. 
Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 19-40 του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α  οικ. 483/35 Φ15/2012 και μετά τις  από 
20 και 25η Ιουνίου 2019 Εντολές της Υπηρεσίας διενήργησαν  την 20η & 25η Ιουνίου επιθεώρηση στις 
Εγκαταστάσεις της μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία: 
 
Γενικά Στοιχεία  
 
Είδος εγκ/σης : Μονάδα Παραγωγής Τσιμέντου 
 
Τοποθεσία.  Θέση «Καμάρι»  Τοπική Κοινότητα Στεφάνης   Δ.Ε. Δερβενοχωρίων    Δήμου Τανάγρας 
 
Ιδιοκτήτης      Α.Ε  ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ   
 

 
 

ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ σε Hp ΑΞΙΑ   € 

Νομίμου  Λειτουργίας 81.209,23 25.860.195,17 

Προς Λειτουργία  BY PASS   1.809.63       ( 1.613,37 )     2.300.000,00  

 Προς Λειτουργία  DEBALER      67.13       300.000,00  

Προς Λειτουργία   DSS - ASF    173,56       300.000,00  

Υπόλοιπο Προς Εγκατάσταση       430,37  1.644.252,00 € 

 
 
ΒΑΘΜΟΣ   ΟΧΛΗΣΗΣ :      Υψηλή             ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Α1     Κ.Α. Δ:  23.51            
 
Α.Φ.Μ  094014004    Δ.Ο.Υ  Φ.Α.Ε  ΑΘΗΝΩΝ                                                             
 
προκειμένου να διαπιστωθεί : 
Η τήρηση των όρων της αριθμ. 4112/2014 άδειας εγκαταστάσεως, όπως τροποποιήθηκε από τις αριθμ. 
2058/2015, 5358/2015, 1681/11-5-2017, 5531/2016 και την αριθμ. 2099/2-5-2018 έγκριση 
Εγκατάστασης, η ορθότητα των στοιχείων της αριθμ. 1103374/30-3-2019 Γνωστοποίησης λειτουργίας, 

Αναρτητέα στον διαδικτυακό τόπο της 
Π.Ε.Βοιωτίας 
 
Λιβαδειά        18 / 10 / 2018 
Αρ. Πρωτ.  Οικ.  4107 
 
Προς 

ΤΙΤΑΝ ΑΕ 
Θέση Καμάρι 
Στεφάνη  Δερβενοχωρίων  Δήμου Τανάγρας  

 Email  pan.vasiliou@gmail.com 

stamatisn@titan.gr  
  
Κοινοποίηση 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 ( προκειμένου να αναρτηθεί  στο Δικτυακό τόπο 
της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ) 

 
 

     

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΚΑΙ  ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ 
Ταχ. Δ/νση   Φίλωνος 35-39        
Λιβαδειά         Ταχ. Κώδικας           32131      
Πληροφορίες : Παναγιώτης Ποιητάρης                                                                  
Τηλέφωνο     22613 – 50340                                                                                                                                                                                                                                        
FAX           22613 – 50337 
e-mail     :  ppiitaris@viotia.gr   
          
 

mailto:pan.vasiliou@gmail.com
mailto:stamatisn@titan.gr


για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα σχετικά με την ασφαλή 
λειτουργία της εγκατάστασης 
 
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε  : 

1) Η εγκατάσταση του By Pass, η Εγκατάσταση του DEBALER, και του ASF   έχει ολοκληρωθεί και 
λειτουργεί χωρίς παρεκκλίσεις. 
2) Η Τήρηση των όρων της ΑΕΠΟ με αριθμόν 143830/5-11-2007, όπως τροποποιήθηκε από τις αριμθ. 
162308/25-5-2009,170166/25-1-2011, 183618/17-6-2013, 162875/20-5-2014 και 17090/4-4-2017. 
3) Η Τήρηση των μέτρων Πυροπροστασίας. 
4)  Η μονάδα υπάγεται σε καθεστώς έγκρισης εγκατάστασης. 
 

Κατά την επιθεώρηση επεδείχθησαν τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία τηρούνται σε φάκελο. 

1. Γενικά Δικαιολογητικά: 
α. Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο 
μηχανικό, με περιεχόμενο: 
• Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες 
πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου. 
• Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, 
διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.). 
• Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των 
μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους. Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους 
υποστήριξης του ελέγχου και τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην κάτοψη 
δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης, εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας. 
β. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η 
βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή 
τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού 
εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο). 
γ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)  
δ. Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των 
τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των σχετικών 
βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων. 
 
2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα): 
α. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας από 
τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς της 
μονάδας υπερβαίνει τα 59 kW (80 HP). 
β.  Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση 
αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με 
τα εγκεκριμένα σχέδια.  
γ.  Παράβολα 180,00 €  δυνάμει της ΚΥΑ αριθμ. 14684/914/Φ.15/31-12-2012 ΦΕΚ 3533 Β¨. 

 
Λιβαδειά   17    Οκτωβρίου   2018 
  
Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση                           
  

 Η Αν Προϊστάμενη της Διεύθυνσης 

Παναγιώτης  Χρ.  Ποιητάρης              

Π.Ε Μηχανικών με Α΄ βαθμό                                                                                        
                                                                                                                                                                                               
 
Εσωτερική Διανομή 
1)  Χ.Α                                                 Γεωργία Σερ.  Ζυγογιάννη  
2) Α.Φ  276 

                                                  Π.Ε  Χημικών Μηχανικών  με Α βαθμό 
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