
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ      ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                    

  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ    

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗ    

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΩΣΗΑ    

  ΣΜΗΜΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ                                 Λιβαδειά       27  - 11 - 2019 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                              Απ. ππυη.  οικ. 4747 

 
          Προς:    ΒΙΟΚΤΣ ΤΚΔΤΑΙΔ Α.Δ.Β.Δ 

Τατ. Δ/νση            :    Φίλωνος 35-39                   Θέζη ‘ΡΑΥΖΛΗ’  σημαηάπι Βοιυηίαρ  

Τηλ                      : 2261 3 50331   Chrisa.Chontzia@dunapack-packaging.com 

Πληροφορίες         : 
Email                    : 

Γ. Ζσγογιάννη  
perivallon_05@yahoo.gr  

                 pmag.express@gmail.com 
          
          Κοιν.:   Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ 

Γεν. Γ/νζη Δζυηεπικήρ Λειηοςπγίαρ 
Γ/νζη Γιαθάνειαρ &               
Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ 
 

 

ΘΕΜΑ: Έκθεζη επιθεώπηζηρ ζε εθαπμογή ηηρ ΚΤΑ απ. οικ. 483/35/Φ 15/ΦΔΚ 158 Β/03-02-2012 όπυρ 
ιζσύει. 
 
σεη.  

α) Ζ απ. 135133 / 15-11--2019 γνυζηοποίηζη λειηοςπγίαρ (απ. ππυη. ςπηπεζίαρ μαρ 4616/15-11-2019). 
β) Ο Ν. 3982/2011 ΦΔΚ Α-143/17-6-2011, «Απλοποίηζη ηηρ αδειοδόηηζηρ ηεσνικών επαγγελμαηικών 
και μεηαποιηηικών δπαζηηπιοηήηυν και επισειπημαηικών πάπκυν και άλλερ διαηάξειρ» όπυρ ιζσύει. 
γ) Ο Ν. 4442/2016 «Νέο θεζμικό πλαίζιο για ηην άζκηζη οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ» όπυρ ιζσύει. 
δ) Σο Ν. 4549/ΦΔΚ 105/14-6-2018, Γιαηάξειρ για ηην ολοκλήπυζη ηηρ ζςμθυνίαρ δημοζιονομικών 
ζηόσυν και διαπθπυηικών μεηαππςθμίζευν – μεζοππόθεζμο πλαίζιο δημοζιονομικήρ ζηπαηηγικήρ 
2019-2022 και λοιπέρ διαηάξειρ» 
ε)Ζ απ. οικ. 64618/856/Φ15/ΦΔΚ 2278/15-6-2018 ΤΑ. 

 

ε ζςνέσεια ηος ανυηέπυ (α) ζσεηικού η ςπάλληλορ ηηρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ Εςγογιάννη Γευπγία καη’ 

εθαπμογή ηος Ν. 3982/2011 και ηηρ Τ.Α οικ. 483/35 Φ 15/2012 διενήπγηζε ηην 22-11-2019 επιθεώπηζη 

ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ βιομησανίαρ ηος θοπέα με ηην επυνςμία «ΒΙΟΚΤΣ ΤΚΔΤΑΙΔ Α.Δ.Β.Δ» πος 

λειηοςπγεί ζηη θέζη ΄ΡΑΥΖΛΗ’ ζηη πεπιοσή ηηρ Γ.Δ σημαηαπίος Γήμος Σανάγπαρ Π.Δ Βοιυηίαρ με ηα 

παπακάηυ ζηοισεία: 

 

Γενικά ζηοισεία: 

Δίδορ μονάδαρ  Βιομησανία καηαζκεςήρ σαπηοκιβυηίυν  

Φοπέαρ  ΒΙΟΚΤΣ ΤΚΔΤΑΙΔ Α.Δ.Β.Δ 

Θέζη  ‘ΡΑΥΖΛΗ’  

Σ.Κ ή Γ.Δ  σημαηάπι 

Γήμορ  Σανάγπαρ  

ΑΦΜ/ Γ.Ο.Τ  095076298 / ΘΖΒΩΝ 
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Σεσνικά σαπακηηπιζηικά  

ΙΥΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ  
 
Δγκ. εγκαηάζηαζη:      K.I 108.23 KW + Θ.Η 4,87 KW 
Νομ. λειτοσργίας:      K.I 116.90 KW + Θ.Η 5.95 KW 
 
 
ΑΞΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 
  
Ππορ εγκαηάζηαζη: 337.316,00 εςπώ 
Νομ. λειτοσργίας:  337.316,00 εςπώ 
 

 
Κ.Α.Γ : 17.2,  
ΟΥΛΖΖ: Υαμηλή 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: B 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Για ηην εν λόγυ βιομησανία έσει σοπηγηθεί η απ. ππυη. 451/02-05-2019 απόθαζη πεπί έγκπιζηρ 

εγκαηάζηαζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ μαρ. 

Ζ εηαιπεία καηέθεζε ηην απ. 1135133 γνυζηοποίηζη για ηη λειηοςπγία ηηρ η οποία με ηο απ. ππυη. 4616/18-

11-2019 έγγπαθο ηηρ ςπηπεζία μαρ διαβιβάζηηκε ζηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ ζε εθαπμογή ηος απθ. 6 παπ.4 

ηηρ απ. οικ. 64618/856/Φ15/ΦΔΚ 2278/15-6-2018 Τ.Α. ηη ζςνέσεια και λόγυ ηςπογπαθικού λάθοςρ η 

εηαιπεία καηέθεζε ηην απ. 1135133 ver.1 γνυζηοποίηζη για ηη λειηοςπγία ηηρ η οποία με ηο απ. ππυη. 

4754/27-11-2019 έγγπαθο ηηρ ςπηπεζία μαρ διαβιβάζηηκε εκ νέος ζηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ για 

ενημέπυζη. 

Για ηην γνυζηοποίηζη λειηοςπγίαρ ακολοςθείηαι η διαδικαζία ηος απθ. 6 ηηρ απ. οικ. 64618/856/Φ15/15-6-

2018(ΦΔΚ 2278 Β)  Τ.Α. 

 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ – ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ  

Ζ επιθεώπηζη αθοπούζε ηον έλεγσο ηυν εγκαηαζηάζευν ηηρ ανυηέπυ μονάδαρ πποκειμένος να 

διαπιζηυθεί η οπθόηηηα ηυν ζηοισείυν γνυζηοποίηζηρ λειηοςπγίαρ, ηην ηήπηζη ηυν πεπιβαλλονηικών 

όπυν, καθώρ και για κάθε άλλο θέμα ζσεηικά με ηην αζθαλή λειηοςπγία ηηρ εγκαηάζηαζηρ. 

 

Καηά ηην επιθεώπηζη διαπιζηώθηκαν ηα εξήρ: 

 Ζ οπθόηηηα ηηρ γνυζηοποίηζηρ λειηοςπγίαρ. 

 Ζ εηαιπεία ηηπεί θάκελο με ηα δικαιολογηηικά όπυρ αςηά πποζδιοπίζηηκαν με ηην απ. ππυη. 

5529/12-11-2014 απόθαζη ηηρ ςπηπεζία μαρ λαμβανομένος ςπότη και ηυν απαιηήζευν ηηρ νέαρ 

νομοθεζίαρ. 

 Σηπεί ηιρ ππόηςπερ πεπιβαλλονηικέρ δεζμεύζειρ όπυρ αςηέρ έσοςν πποζδιοπιζηεί με ηην απ. ππυη. 

451/02-05-2019 απόθαζη πεπί έγκπιζηρ εγκαηάζηαζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ μαρ. 



Δπιδείσθηκαν:  

1. ιδιυηικό ζςμθυνηηικό επγολαβίαρ με ηην εηαιπεία ΟΤΚ ΔΛΛΑ ΔΠΔ για ηην παπαλαβή 

αποβλήηυν 15 01 10* ( κενά ζςζκεςαζίαρ). 

2. ιδιυηικό ζςμθυνηηικό αποκλειζηικήρ ζςνεπγαζίαρ   με ηην εηαιπεία ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΦΘΗΩΣΗΓΟ 

Α.Δ για 15 01 01 (ζκπαπ σαπηιού). 

Δπιδείσθηκαν επίζηρ: 

- Τπεύθςνη δήλυζη ηος διπλυμαηούσος μησανικού Γευπγανηά Ηυάννη πεπί καηαζκεςή 

ειζόδος – εξόδος ζύμθυνα με ηα εγκεκπιμένα ζσεδιαγπάμμαηα. 

- Βεβαίυζη ζηαηικήρ επάπκειαρ ηος διπλυμαηούσος πολιηικού μησανικού Κ. Γιαμανηή. 

- Αποδεικηικό εγγπαθήρ ζηο ΖΜΑ 

- Σο απ. ππυη. 4703 Φ.701.4 Φ.Α.Α.Μ.Π.Τ 1305/03-10-2019 πιζηοποιηηικό ενεπγηηικήρ 

πςποπποζηαζίαρ διάπκειαρ ιζσύορ 03-10-2024. 

 
ηη Γ/νζη ηλεκηπονικήρ διαθάνειαρ ηηρ ΠΔ ζηην οποία κοινοποιείηαι η παπούζα παπακαλείηαι για ηην 

ανάπηηζη αςηήρ ζηο δικηςακό ιζηόηοπο ηηρ Πεπιθέπειαρ ηεπεάρ Δλλάδαρ. 

 

 

 

Οι διενεπγήζανηερ ηην επιθεώπηζη                                                     Ζ Αν/ηπια Ππ/νη Γ/νζηρ 

                                                                                                                            

Γ. Εςγογιάννη  

ΠΔ Υημικών Μησ/κών με Α’ Β                                                               Γευπγία επ. Εςγογιάννη     

                                                                                                         ΠΔ Υημικών Μησανικών MSc A’β 

 
 
 
 
 
Δ.Γ  

1. Υ.Α 

Φ 1008 
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