
 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ      ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                    
    Αλάξηεζε ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο ΠΔ Βνησηίαο               

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ    

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗ    

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΩΣΗΑ    

ΣΜΗΜΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ                                 Ληβαδεηά      16 - 12 - 2019 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                              Αξ. πξση.    νηθ. 5110 
 
 

 
          Προς:  PRIME SOLUTIONS ΑΝΩΝΤΜΗ     

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ  

Τατ. Δ/νση            :    Φίλωνος 35-39                   Θέζε ‘θαιηκπάθη’ Διαηώλαο   

Τηλ                      : 2261 3 50331        e-mail: a.tsandi@springair.gr 

Πληροφορίες         : 

Email                    : 

Γ. Ζσγογιάννη  

perivallon_05@yahoo.gr  
     

           Κοιν.: Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 
Γελ. Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 
Γ/λζε Γηαθάλεηαο &               
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

 
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.  

 

ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ ε ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Επγνγηάλλε Γεσξγία, θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ Ν. 3982/2011 θαη ηεο Τ.Α νηθ. 483/35 Φ 15/2012 δηελήξγεζε ζηηο 21 θαη 23-11-2019 

επηζεώξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο βηνκεραλίαο ηνπ θνξέα κε ηελ επσλπκία «PRIME SOLUTIONS 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ» πνπ ιεηηνπξγεί ζηε ζέζε ‘θαιηκπάθη’ ζηε 

πεξηνρή ηνπ Διαηώλα Γήκνπ Θεβώλ Π.Δ Βνησηίαο κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ: 

Σνπνζεζία:  Θέζε ‘θαιηκπάθη’ Διαηώλαο Θεβώλ                                                              

Ηδηνθηεζία:    PRIME SOLUTIONS ΑΝΩΝΤΜΖ  ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΩΝ 

                                                                                                                          
ΚΙΝ. ΔΥΝΑΜΗ  ΗΛ/ΡΕΣ                                                            
ΝΟΜΙΜΑ  ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤΝΣΑ:         Κ.Ι    225,49 KW + Θ.Ι  6,00 KW 
ΕΓΚΕΚΡ. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ                   Κ.Ι    68,93 KW 
ΑΠΟΞΗΛΩΘΗΚΑΝ                           Κ.Ι      0.86 KW 
ΕΓΚ. ΠΡΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ                   Κ.Ι    (16.54 KW + 15,00 KW)=31,54 KW 
ΑΤΘΑΙΡΕΣΑ                                       Κ.Ι     2.93 KW + Θ.Ι  5.00 KW 
ΤΝΟΛΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ                    Κ.Ι    259.1 KW  + Θ.Ι  11.00 KW 
ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ  Κ.Ι    56,03 KW 
 
                  
ΑΞΙΑ ΜΗΧ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  



ΝΟΜΙΜΑ  ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤΝΣΑ             877.527,50 € 
ΕΓΚΕΚΡ. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ                      167.900,00 € 
ΠΡΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ:                         (41.356.54 + 47.500,00) € 
ΑΤΘΑΙΡΕΣΑ                                            67.200,00 € 
ΤΝΟΛΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ                   1.033.584,04 €          
 
 
Α.Φ.Μ. : 999312604    Δ.Ο.Τ  ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ    
Κ.Α.Δ (2008) : 10.86, 20.20, 20.41, 20.42, 20.59, 32.99   
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: A2 
ΟΧΛΗΗ: ΜΕΗ 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Γηα ηελ ελ ιόγσ βηνκεραλία έρεη ρνξεγεζεί ε αξίζκ. πξση. 6911/15.12.2005 απόθαζε πεξί αδείαο 

κεραλνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξίζκ. πξση. 2511/27.06.2006 θαη 

4488/18.10.2007 απνθάζεηο ηεο ππεξεζία καο σο πξνο ηα θηηξηαθά. Με ηελ αξίζκ. 4496/23.12.2008 

απόθαζε ρνξεγήζεθε παξάηαζε θαη ηξνπνπνίεζε θηηξηαθήο θαη κεραλνινγηθήο επέθηαζεο δηάξθεηαο έσο 

ηελ 15.06.2009 θαη ελ ζπλερεία  κε ηελ αξίζκ. πξση. 2189/2009 απόθαζε ηεο ππεξεζίαο καο ρνξεγήζεθε 

κεξηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο κε αιιαγή επσλπκίαο από SPRAY SOLUTIONS  AE  ζε  PRIME  SOLUTIONS 

Α.Β.Δ.Δ. θαη παξάηαζε ηεο αξίζκ. 6911/15.12.2005 απόθαζε αδείαο εγθαηάζηαζεο.  Με ηελ αξ. πξση. 

3319/21-10-2011 απόθαζε ηξνπνπνηήζεθε ε 2189/24-6-2009 άδεηα ιεηηνπξγίαο κεηά από επέθηαζε 

δξαζηεξηόηεηαο. Με ηελ αξ. πξση. 5529/06-11-2014 απόθαζε καο ρνξεγήζεθε άδεηα εγθαηάζηαζεο ε 

νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. πξση.  3527/19-9-2017 απόθαζε ηεο ππεξεζία καο. Με ηελ από ηελ από 

03-11-2017 αίηεζή ηνπο νη  ελδηαθεξόκελνη δήηεζαλ παξάηαζε αξ. πξση. 5529/06-11-2014 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. πξση. 3527/19-9-2017 απόθαζε ηεο ππεξεζίαο καο ε νπνία θαη ηεο ρνξεγήζεθε 

κε ηελ αξ. πξση. 5046/27-11-2017 απόθαζε ηεο ππεξεζία καο.   

Ζ εηαηξεία θαηέζεζε ηελ αξ. 1129148 γλσζηνπνίεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο.  Γηα ηελ γλσζηνπνίεζε 

ιεηηνπξγίαο αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ αξζ. 6 ηεο αξ. νηθ. 64618/856/Φ15/15-6-2018(ΦΔΚ 2278 Β)  Τ.Α. 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ – ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ  

Ζ επηζεώξεζε αθνξνύζε ηνλ έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο αλσηέξσ κνλάδαο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηώζεη ηελ νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο, ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

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

Καηά ηελ επηζεώξεζε δηαπηζηώζεθαλ ηα εμήο: 

 Ζ νξζόηεηα ηεο αξ. 1129148 γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο. 

 Ζ εηαηξεία ηεξεί θάθειν κε ηα δηθαηνινγεηηθά όπσο απηά πξνζδηνξίζηεθαλ κε ηελ αξ. πξση. 

5529/12-11-2014 απόθαζε ηεο ππεξεζία καο ιακβαλνκέλνπ ππόςε θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο λέαο 

λνκνζεζίαο. 

 Σεξεί ηνπο πεξηβαιινληηθνύ όξνπο όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζηελ αξ. πξση. νηθ. 225/15063/29-1-

2019 ΑΔΠΟ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο ΑΓΘΣΔ. 

Δπηδείρζεθαλ επίζεο: 



- Τπεύζπλε δήισζε ηνπ δηπισκαηνύρνπ κεραληθνύ Κ. Γηακαληή πεξί θαηαζθεπή εηζόδνπ – 

εμόδνπ ζύκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρεδηαγξάκκαηα. 

- Βεβαίσζε ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ δηπισκαηνύρνπ πνιηηηθνύ κεραληθνύ Κ. Γηακαληή. 

- Ζ αξ. 10153735 βεβαίσζε πεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ππαγσγήο ζην Ν. 4495/2017 θαζώο θαη 

αξ. 89186/13-12-2019 πξάμε Οηθνδνκηθή άδεηα θαηεγνξίαο 3 ηεο ΤΓΟΜ Θεβαίσλ νη νπνίεο 

θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, γηα ηηο νπνίεο είρε αδεηνδνηεζεί ε εηαηξεία 

θαη νη νπνίεο κε εμαίξεζε ηε βηνκεραληθή απνζήθε έρνπλ πινπνηεζεί. 

- Πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο κε αξ. πξση. 84 Φ.Μ.Π.842α/30-3-2017 8-εηνύο 

δηάξθεηαο ηζρύνο. 

- Πηζηνπνηεηηθά πεξηνδηθνύ ειέγρνπ Νν L18135/2018 /10-9-2018 θαη Νν L18136/2018 /10-9-2018 

ηεο TUV HELLAS γηα ηηο δεμακελέο πγξαεξίνπ. 

- Σν έληππν εγγξαθήο ζην Ζιεθηξνληθό Μεηξών Απνβιήησλ (ΖΜΑ) θαη εηήζηα έθζεζε 

παξαγσγνύ απνβιήησλ γηα ην έηνο 2018 

- Αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επηθηλδύλσλ απνβιήησλ ηεο κνλάδαο ηεο 

εηαηξείαο Interamerican αμίαο 500.000 επξώ. 

 

 
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 1230 
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