
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Τμήμα: Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης,
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Π.Σ.Ε

Λαμία 11 / 12 / 2019

Αριθμ. πρωτ. ΔΑΠΕΦ/Φ.14.774/5003

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-Mail

: Υψηλάντη 1
: 351 31 ΛΑΜΙΑ
: Παναγιώτης Ροϊνάς
: 22313 51261
: 22313 51260
: p.roinas@fth.pste.gov.gr

KOIΝ: α) Βασίλειος Πιλάτος
(πριστήριο ξυλείας)
351 00 Λιανοκλάδι

β) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Λ. Καλυβίων 2, 351 32 Λαμία
E-mail : ddhd@pste.gov.gr
(Για ανάρτηση)

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση έκθεσης ελέγχου/ επιθεώρησης.

ΣXETIKA : α) Ο Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/17.6.2011) ‘Απλοποίηση της αδειοδότησης .’.
β) Η Υ.Α. αριθ. οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3.2.2012) ‘Καθορισμός τύπου δικ/κών’
όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 64618/856/Φ15/2018 (ΦΕΚ 2278/Β).

γ) Η Κ.Υ.Α. αριθ. 14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ 3533/Β/31.12.2012) ‘Καθορισμός παραβόλων’
όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 132895/1752/2017 (ΦΕΚ 4493/Β).

δ) Η ΚΥΑ 12684/92/2014 (ΦΕΚ 3181/Β/27.11.2014) ‘Κατάργηση άδειας λειτουργίας .’.
ε) Ο Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/07.12.2016) ‘Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση
οικονομικής δραστηριότητας’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4512/2018 (ΦΕΚ
5/Α) & Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α).

στ) Το αριθ. 6463/22-12-2014 έγγραφο Προσδιορισμού δικαιολογητικών & ΠΠΔ.
ζ) Η από 27/11/2019 αίτηση με ερωτηματολόγιο του Βασιλείου Πιλάτου.
η) Η από 04/12/2019 έκθεση διενέργειας ελέγχου/ επιθεώρησης.

Σας ενημερώνουμε ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του παραπάνω (α) σχετικού και της

(γ) σχετικής, στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης /

επέκτασης της μεταποιητικής και συναφούς δραστηριότητας (ξυλουργική βιοτεχνία / πριστήριο

ξυλείας) με την επωνυμία ‘ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΠΙΛΑΤΟΣ’ που βρίσκεται επί δημοτικής οδού εντός

σχεδίου της Τ.Κ. Λιανοκλαδίου, Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας,

παρεμβλήθηκε και συντάχθηκε η παραπάνω (η) σχετική και ότι η εν λόγω έκθεση ελέγχου /

επιθεώρησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ακριβές Αντίγραφο Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. Τσακωνίτης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
-Φ.14.774
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Τμήμα: Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης,
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Π.Σ.Ε

Αριθμός Φακέλου : Φ.14.774

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες

Αρ. τηλεφ.

Αρ. FAX
E-Mail

: Υψηλάντη 1
: 351 31 ΛΑΜΙΑ
: Παναγιώτης Ροϊνάς
Χρυσάνθη Καραγιάννη
Ευαγγελία Καραγκούνη
: 22313 51261
22313 51268
22310 51276
: 22313 51260
: p.roinas@fth.pste.gov.gr
x.karagianni@fth.pste.gov.gr
e.karagkouni@fth.pste.gov.gr

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ / Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν.3982/2011

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Νόμου)

ΘΕΜΑ : «Έκθεση ελέγχου / επιθεώρησης για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης / επέκτασης
της μεταποιητικής και συναφούς δραστηριότητας (ξυλουργική βιομηχανία / πριστήριο
ξυλείας) με την επωνυμία ‘ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΠΙΛΑΤΟΣ’ που βρίσκεται επί δημοτικής οδού
εντός σχεδίου της Τ.Κ. Λιανοκλαδίου, Δήμου Λαμιέων της Π.Ε. Φθιώτιδας».

1. Στοιχεία Επιθεωρητών της Δ.Α. της Π.Ε. Φθιώτιδας – Ημερομηνία Επιθεώρησης

Παναγιώτης Ροϊνάς
Χρυσάνθη Καραγιάννη
Ευαγγελία Καραγκούνη

– Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ
– Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
– Περιβαλλοντολόγος ΠΕ

Ημερομηνία :
Ημέρα :

04 / 12 / 2019
Τετάρτη

2. Στοιχεία Επιχείρησης :

Επωνυμία : Βασίλειος Γ. Πιλάτος

Είδος Εγκατάστασης : Ξυλουργική Βιομηχανία / Πριστήριο Ξυλείας

Κ.Α.Δ. 2008 : 16.21.22, 16.24.11

Θέση ή Οδός : Δημοτική οδός Λιανοκλαδίου - Στύρφακας

Τ./Δ. Κοινότητα : Λιανοκλαδίου

Ταχ. Κώδικας : 351 00

Δήμος : Λαμιέων

Π.Ε. : Φθιώτιδας

Τηλέφωνο / Fax : 2231079250

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : 043935200 / Λαμίας

mailto:danap-fth@pste.gov.gr
mailto:p.roinas@fth.pste.gov.gr
mailto:x.karagianni@fth.pste.gov.gr
mailto:e.karagkouni@fth.pste.gov.gr


Υπεύθυνος : Βασίλειος Πιλάτος

Έτος ίδρυσης : 1983

Προσδιορισμός δικαιολογητικών
& Π.Π.Δ. :

6463/22-12-2014

3. Νομική Βάση της Επιθεώρησης :

Νομοθεσία : Ν.3325/2005, N.3526/2007, Ν.3982/2011, N.4014/2011, Ν.4403/2016,
Ν.4442/2016, Ν.4512/2018, Ν.4549/2018.

Σκοπός Επιθεώρησης : Έλεγχος της ορθότητας του Ερωτηματολογίου καθώς και των
συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάστασης /
επέκτασης δραστηριότητας.

Αριθμός Εντολής : ΔΑΠΕΦ/Φ.Ε.Ε./4853/04-12-2019

4. Ιστορικό δραστηριότητας και προηγούμενων Επιθεωρήσεων (εάν υπάρχει) :

 Ανανέωση άδειας λειτουργίας, διάρκειας πέντε (5) ετών, στο όνομα του Γεωργίου Πιλάτου
αριθ. ΕΒΚΕΛ-4/Φ.14.774/1736/31-03-1983.

 Επιβολή προστίμου αριθ. 198/19-01-2016 (ΑΔΑ : Ω9Ρ77ΛΗ-ΚΘ1).
 Προσδιορισμός δικαιολογητικών λειτουργίας μεταποιητικής δραστηριότητας της ΚΥΑ
12684/92/2014 (ΦΕΚ 3181/Β/27.11.2014) ‘Κατάργηση άδειας λειτουργίας’ & Πρότυπων
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) αριθ. πρωτ. 6463/22-12-2014 στο όνομα του Βασιλείου
Γ. Πιλάτου.

 Η αριθ. ΔΑΠΕΦ/Φ.14.774/3944/07-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΦΖ7ΛΗ-ΔΙ2) απόφαση επιβολής
προστίμου.

 Η αριθ. ΔΑΠΕΦ/Φ.14.774/4434/07-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΨ97ΛΗ-Θ1Υ) απόφαση προσωρινής
διακοπής λειτουργίας.

 Η από 27/11/2019 αίτηση με ερωτηματολόγιο του Βασιλείου Πιλάτου.

5. Βασικά τεχνικά στοιχεία δραστηριότητας (Ισχύς, Παραγόμενα προϊόντα, Δυναμικότητα, κ.λπ.) :

Ι σ χ ύ ς (παραγ. μηχ/των) : Κινητήρια (KW) Θερμική (KW) Αξία Μηχ/κού Εξοπλ. (€)

Νόμιμα λειτουργούσα : 63,24 124.500,00

(Σύμφωνα με το Ερωτηματολόγιο αριθ. 6463 από 18/11/2014)

Επέκτασης : 200 < Ρ < 500 200.000 < Αξία < 400.000

Ισχύς μηχανημάτων
προστασίας περιβάλλοντος :

-- -- --

Κατηγορία όχλησης : ΜΕΣΗ

6. Ευρήματα Ελέγχου Φακέλου :

Α. Η νόμιμα λειτουργούσα δραστηριότητα όπως έχει σήμερα διαθέτει : ΝΑΙ ΟΧΙ
Προσδιορισμός δικαιολογητικών & Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων

(ΠΠΔ) για τη λειτουργία μεταποιητικής δραστηριότητας
(Κατάργηση άδειας λειτουργίας)

Χ

Έγκριση εγκατάστασης για την επέκταση (κτιριακή & μηχανολογική). Χ

Β. Υποβολή αιτήματος του φορέα της μονάδας ή άλλος λόγος Επιθεώρησης : ΝΑΙ ΟΧΙ
Έγκριση εγκατάστασης για την επέκταση (κτιριακή & μηχανολογική). Χ

Για τη διαπίστωση της ορθότητας του από 27/11/2019
ερωτηματολόγιο που έλαβε αριθ. πρωτ. 4744.

Χ

Έλεγχος των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της μονάδας. Χ

7. Ευρήματα Ελέγχου / Επιθεώρησης - Παρατηρήσεις :

Κατά την επιθεώρηση της μονάδας (ξυλουργείο / πριστήριο ξυλείας) διαπιστώθηκε ότι:



- Δεν υπήρχε στο χώρο της μονάδας σχετικός φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τόσο
για την εγκατάσταση / επέκταση της δραστηριότητας όσο και για τη λειτουργίας αυτής.

- Ο φορέας της υφιστάμενης δραστηριότητας έχει προβεί σε κτιριακή επέκταση, χωρίς την
απαιτούμενη αδειοδότηση αυτής.

- Επίσης ο φορέας της δραστηριότητας έχει προβεί και σε μηχανολογική επέκταση, χωρίς την
απαιτούμενη αδειοδότηση αυτής.

- Το υποβληθέν Ερωτηματολόγιο δεν αντικατοπτρίζει την ορθότητα των ευρημάτων του ελέγχου
καθότι : α) δεν αναφέρει το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού & β) η αύξηση αυτού
συνεπάγεται και την αλλαγή της όχλησης της δραστηριότητας (από Χαμηλή μεταπίπτει στη
Μέση).

- Για τον αν μπορεί μεταποιητική δραστηριότητα Μέσης όχλησης να εγκατασταθεί στην εντός
σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Λιανοκλαδίου, έχουν ζητηθεί από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου
Λαμιέων σχετικές διευκρινήσεις με το έγγραφό μας αριθ. ΔΑΠΕΦ/Φ.14.774/4610/29-11-2019.

- Δεν υπήρχαν προστατευτικά περιφράγματα προ των ιμάντων και των στοιχείων των
μηχανημάτων (επανάτρηση, κορδέλες) που κινούνται επικίνδυνα.

- Δεν υπήρχε ασφαλής εσωτερικός τρόπος για τη μετακίνηση του εργαζόμενου προσωπικού εντός
του κύριου κτιρίου της εγκατάστασης με κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
κατά την εργασία.

- Η κτιριακή & μηχανολογική επέκταση, χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση, είχε αναφερθεί και
στην από 03/04/2019 (ΑΔΑ: 6ΒΞΗ7ΛΗ-ΤΑΕ) έκθεση επιθεώρησης της Υπηρεσίας.

- Για τις παραπάνω παραβάσεις (αυθαίρετη κτιριακή & μηχανολογικής επέκταση), επιβλήθηκαν
στο φορέα της δραστηριότητας οι διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο) του άρθρου 29 του
ν.3982/2011 (Σχετική απόφαση αριθ. ΔΑΠΕΦ/Φ.14.774/3944/07-11-2019 - ΑΔΑ : ΩΙΦΖ7ΛΗ-
ΔΙ2).

- Επίσης για την εγκατάσταση και λειτουργία του φούρνου αποξήρανση ξύλου και η οποία είχε
καταγγελθεί από περίοικο για όχλησή του, επιβλήθηκε η προσωρινή διακοπή λειτουργίας
(Σχετική απόφαση αριθ. ΔΑΠΕΦ/Φ.14.774/4434/07-11-2019 - ΑΔΑ : ΩΝΨ97ΛΗ-Θ1Υ).

- Οι εργασίες κοπής και επεξεργασίας ξυλείας δεν γίνονται με κλειστές τις πόρτες του κτιρίου για
τη μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου, όπως επισημάνθηκε και στην από 03/04/2019 (ΑΔΑ:
6ΒΞΗ7ΛΗ-ΤΑΕ) έκθεση επιθεώρησης της Υπηρεσίας.

8. Υπογραφές και Ονοματεπώνυμο των Επιθεωρητών

Παναγιώτης Ροϊνάς

Χρυσάνθη Καραγιάννη

Ευαγγελία Καραγκούνη

Η Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Σ.Ε., στην οποία κοινοποιείται
η παρούσα παρακαλείτε για την ανάρτηση αυτής στο δικτυακό ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.

Εσωτερική Διανομή :
1) Φ.14.774
2) Φ. Επιθεωρήσεων
3) Αρμόδιους Επιθεωρητές
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