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Θέμα :  Έκθεση Επιθεώρησης για την μονάδα (εργαστηρίου) κατασκευής και επισκευής 
κοπτικών εργαλείων    (σύμφωνα με τον Ν. 3982/11 όπως ισχύει σήμερα) .  
 
Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας  
Κωνσταντινίδης Μιχαήλ  
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 δ ιατάξεις», 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 προθεσμία 
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), διενέργησαν την 16-10-2019 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας, 
με τα παρακάτω στοιχεία, προκειμένου ελεγχθεί η υφιστάμενη κατάσταση  της  
δραστηριότητας  μετά από γνωστοποίηση λειτουργίας .  
                                
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

Μονάδα κατασκευής και επισκευής κοπτικών εργαλείων .  
 
Τοποθεσία:  θέση  Περιφερειακή οδός  Οινοφύτων του Δ. Τανάγρας Π.Ε. Β.  
 
Επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΡΑΒΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» .  

 
Κατάταξη  :   -     ΣΤΑΚΟΔ 2008  :  25.73. 

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑΔΑ 9η  της ΚΥΑ1958/2012):  Β.  
- ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012):   Χαμηλή Όχληση. 
- Εξαιρείται Π.Π.Δ. 

 
ΑΦΜ  :  996883038.                         Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ.  
 
 
 
 

     

 

 
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  :  32100      
Πληροφορίες :    Κων/νίδης Μ. 
Τηλέφωνο :         22613 – 50335                                                                                                                                                                                                                                        
Τηλεομοιοτυπία:  22613 – 50337 
e-mail     : mkonstantinidis@viotia.gr 
       

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                              

  
Λιβαδειά:       18-11-2019 
Α.Π.: οικ.:    4645 
          

ΠΡΟΣ. 
1.  (ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 
ΚΑΡΑΒΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) 
 
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΝΤΑΖΗ 
ΩΡΟΠΟΣ ΠΕΥΚΩΝ 8   ΑΤΤΙΚΗ 
Τ.Κ. 19015 
 
 
 2.   ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 
35100- ΛΑΜΙΑ 
a.galanis@fthiotida.pste.gov.gr 
    
 
 ΚΟΙΝ.:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

«SEPTONA ΑΒΕΕ  » 

θέση ‘’Λύσια’’ Δ.Ε. Οινοφύτων του  

Δ. Τανάγρας - Ν. Βοιωτίας. 
Τ.Κ.32011  -  Τηλ. 22620 31544. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ :  

 
   Η μονάδα λειτουργούσε σύμφωνα με την Α.Π. 6417/02-02-2005 Άδεια Λειτουργίας αορίστου διάρκειας 
της υπηρεσίας μας με την επωνυμία ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΙΑΣ, εν συνεχεία μας κοινοποιήθηκε η αριθμ. 
1126494 (ver. 0,1,2) γνωστοποίηση λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα με νέα επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΡΑΒΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ . 

 
 
 

Ελέγχθηκε η πληρότητα του φακέλου των δικαιολογητικών ως  κάτωθι: 

-Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό 

(σύμφωνα με την ΥΑ αριθμ.οικ.64618/856/Φ15/2018). 

-Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η 

βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου … (σύμφωνα με την ΥΑ αριθμ.οικ.64618/856/Φ15/2018). 

-Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων και τακτοποιήσεων. 

-Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας από τον 

κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα. 

-Υπεύθυνη  Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου για την τήρηση των μέτρων πυρασφαλείας σύμφωνα με τις 

ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, τιμολόγια αναγόμωσης πυροσβεστήρων. 

-Οι υπεύθυνες δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου του παλαιού 

και του νέου φορέα στις οποίες δηλώνεται ο νόμιμος με τον οποίο περιήλθε η κυριότητα ή το δικαίωμα 

εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού στο νέο φορέα καθώς και η υπεύθυνη 

δήλωση του νέου φορέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της νόμιμης λειτουργίας της εγκατάστασης  

      
-Το προβλεπόμενο παράβολο δυνάμει της  ΚΥΑ   οικ. 14684/914/Φ15/31-12-2012. 

 

- Έχει γίνει η εγγραφή στο ΗΜΑ, τηρούνται οι συμβάσεις με τους φορείς των αποβλήτων της μονάδας.          

 

 

Το τμήμα πληροφορικής της Π.Ε Βοιωτίας στην οποία κοινοποιείται η παρούσα 

παρακαλείται γ ια την ανάρτηση αυτής στο δικτυακό ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας.  

 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ                                                             

 
ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ   

                                                              

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
 

 

H Αν Προϊσταμένη Δ/νσης 
 
 
 

Γ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ 
Χημ. Μηχαν.  Π.Ε.  A’ 
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