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ΘΕΜΑ: Έθζεζε επηζεώξεζεο ζε εθαξκνγή ηνπ αξζ. 26 ηεο ΚΤΑ αξ. νηθ. 483/35/Φ 15/ΦΔΚ 158 Β/03-02-

2012 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

 

 

 
 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Είδοσ δραςτηριότητασ   Βιομηχανία καταςκευήσ μηχανημάτων ςιδηροφ οπλιςμοφ  

Φορζασ  ΠΡΑΣΣΩ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ MΗΧΑΝΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (δτ PRATTO A.E)  

Θζςη  KONTITA 

Τ.Κ ή Δ.Ε  Σχηματάρι  

Δήμοσ  Τανάγρασ  

ΑΦΜ/ Δ.Ο.Υ  099759955/φαε Πειραιά  

      
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΣΙΜΟΣ  

 Κινητηρια (KW) Θερμική (KW) Άεργος (KVA) Αξία (ευρώ) 

Νομίμου 
λειτουργίας 

67.53   39.200 

 
 
 
 



 
 
 
 

 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Πξόθεηηαη γηα λέα κνλάδα ε νπνία εγθαηαζηάζεθε απζαίξεηα ζε θηίξην ηεο ΣΖΛ ΣΔΚ ΑΔΒΔ ζηε ζέζε 

‘θόληηηα’ ηεο ΓΔ ρεκαηαξίν Γήκνπ Σαλάγξαο. Γηα ηελ ελ ιόγσ κνλάδα ρνξεγήζεθε ε αξ. πξση. 4362/09-

10-2018 έγθξηζε εγθαηάζηαζεο ηεο ππεξεζία καο. 

Ζ εηαηξεία θαηέζεζε ηελ αξ. 1120776 (ver. 1)  γλσζηνπνίεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ε νπνία κε ην αξ. πξση. 

3120/31-7-2019 έγγξαθό καο δηαβηβάζηεθε ζηηο ζπλαξκόδηεο ππεξεζίεο. 

Γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ αξζ. 6 ηεο αξ. νηθ. 64618/856/Φ15/15-6-

2018(ΦΔΚ 2278 Β)  Τ.Α. 

 

 ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

ε εθαξκνγή ηεο παξ. 6 ηνπ αξζ. 6 ηεο αξ. νηθ. 64618/856/Φ15/15-6-2018(ΦΔΚ 2278 Β)  Τ.Α. θαη θαηόπηλ 

εληνιήο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρνπ ΠΔ Βνησηίαο ζηηο 4 θαη 15/10/2019 αξκόδηα ππάιιεινο ηεο ππεξεζίαο καο 

δηελήξγεζε έιεγρν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο αλσηέξσ κνλάδαο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ηελ νξζόηεηα 

ησλ ζηνηρείσλ γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο, ηελ ηήξεζε ησλ Πξόηππσλ Πεξηβαιινληηθώλ δεζκεύζεσλ, 

θαζώο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

Καηά ηελ επηζεώξεζε δηαπηζηώζεθαλ ηα εμήο: 

 Ζ νξζόηεηα ηεο γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο. 

 Ζ εηαηξεία ηεξεί θάθειν κε ηα δηθαηνινγεηηθά όπσο απηά πξνζδηνξίζηεθαλ κε ηελ αξ. πξση. 4362/9-

10-2018 απόθαζε ηεο ππεξεζία καο. 

 Σεξεί ηηο πξόηππεο πεξηβαιινληηθέο δεζκεύζεηο όπσο απηέο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε ηελ αξ. πξση. 

4362/9-10-2018 απόθαζε ηεο ππεξεζία καο. 

- Σν ζθξάπ ζηδήξνπ ζπιιέγεηαη θαη παξαδίδεηαη ζε αδεηνδνηεκέλν θνξέα γηα πεξαηηέξσ 

δηαρείξηζε.  

- Ζ εηαηξεία έρεη θάλεη εγγξαθή ζην Ζιεθηξνληθό κεηξών απνβιήησλ (ΖΜΑ). 

 Σεξνύζε ηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαλ ζηελ κειέηε ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο. 

Τπήξρε κόληκν πδξνδνηηθό δίθηπν ζηελ εγθαηάζηαζε θαη επηδείρζεθε δήισζε ηνπ Γ. Μαληδή ηνπ 

Κσλ/λνπ ζρεηηθά κε ηε πξόζβαζε θαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ππξνζβεζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζε θηίξην ηδηνθηεζίαο ηνπ εληόο ηνπ ηδίνπ γεπέδνπ.  

 Δπηδείρζεθαλ επίζεο: 

- Τπεύζπλε δήισζε ηνπ δηπισκαηνύρνπ κεραληθνύ θν Φ. Σπξελόπνπινπ πεξί θαηαζθεπή 

εηζόδνπ – εμόδνπ ζύκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρεδηαγξάκκαηα. 

- πκβόιαην πδξνιεςίαο γηα ηελ ύδξεπζε ηεο κνλάδαο κε ην Γήκν Σαλάγξαο. 

- Βεβαίσζε ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ δηπισκαηνύρνπ πνιηηηθνύ κεραληθνύ Γ. Κόθθηλνπ. 



 

 
ηε Γ/λζε ειεθηξνληθήο δηαθάλεηαο ηεο ΠΔ ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα παξαθαιείηαη γηα ηελ 

αλάξηεζε απηήο ζην δηθηπαθό ηζηόηνπν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 

 

 

Οη δηελεξγήζαληεο ηελ επηζεώξεζε                                                     Ζ Αλ/ηξηα Πξ/λε Γ/λζεο 

                                                                                                                            

Γ. Επγνγηάλλε  

ΠΔ Υεκηθώλ Μερ/θώλ κε Α’ Β                                                               Γεσξγία εξ. Επγνγηάλλε     

                                                                                                         ΠΔ Υεκηθώλ Μεραληθώλ κε A’β 

 
 
 
Δ.Γ  

1. Υ.Α 

Φ 997 
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