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Θέμα :   Έκθεζη Αςηοτίαρ  για ηην βιομησανία επένδςζηρ ζιδηποζυλήνυν .  
 
                                
ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ:  

Μονάδα επένδςζηρ έηοιμυν ζιδηποζυλήνυν με μπεηόν .  
 

Σοποθεζία:  ΒΗΠΔ ΘΗΒΖ Γ. ΘΖΒΑΗΩΝ .   

 

Δπυνςμία :  :   ‘’  WASCO COATINGS EUROPE BV ’’. 
 
Καηάηαξη  :   -     ΣΑΚΟΓ 2008  :   23.69. 

 

 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ (ΠΗΝΑΚΑ1, ΟΜΑΓΑ 9η  ηηρ ΚΤΑ1958/2012): Β καηηγοπία.  

 ΟΥΛΖΖ (ΚΤΑ3137/191/Φ.15/2012):    Μέζη  Όσληζη. 
 
ΑΦΜ  :  997024543            Γ.Ο.Τ:  Α’ ΑΘΖΝΩΝ 
 
 

 
Οι κάηυθι ςπάλληλοι  ηηρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ ηηρ Π.Δ.Β. Βοιυηίαρ  
Κυνζηανηινίδηρ Μισαήλ  
Μπαηζούληρ Παναγιώηηρ  
Καη’ εθαπμογή (ηυν άπθπυν 19 και 26) ηος Ν. 3982/11(ΦΔΚ 143 Α /17-06-11)                          
«Απλοποίηζη ηηρ αδειοδόηηζηρ ηεσνικών επαγγελμαηικών και μεηαποιηηικών 
δπαζηηπιοηήηυν και επισειπημαηικών πάπκυν και άλλερ διαηάξειρ», ηηρ Τ.Α. 
483/35/Φ.15/12(ΦΔΚ 158Β/03 -02-2012) «Καθοπιζμόρ ηύπος, δικαιολογηηικών και 
διαδικαζίαρ για ηην εγκαηάζηαζη και λειηοςπγία ηυν μεηαποιη ηικών δπαζηηπιοηήηυν ηος 
Ν.3982/11(ΦΔΚ143Α), ηην ηποποποίηζη και ηην ανανέυζη ηυν αδειών και ηην πποθεζμία 
για μεηαθοπά ή ηεσνική αναζςγκπόηηζη»,  όπυρ έσοςν ηποποποιηθεί και ιζσύοςν  
και μεηά από Δνηολή ηος Πποφζηαμένος ηηρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ, διενέπγηζαν  ηην 19-12-
2019  επιθεώπηζη  ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ μονάδαρ, με ηα ανυηέπυ  ζηοισεία.  
 
 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΗΣΟΡΗΚΟ :  

  Ζ μονάδα με ηα ανυηέπυ ζηοισεία έσει εγκαηαζηαθε ί  ενηόρ ηηρ ΒΗΠΔ Θίζβηρ ηος Γ. 
Θηβαίυν (  ζύμθυνα με ηην παπ.1 ηος άπθπος 20 ηος Ν.3982/11 δεν απαιη είηαι άδεια 

     

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  ΣΔΡΔΑ  ΔΛΛΑΓΑ 
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ  ΒΟΗΩΣΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ    ΚΑΗ  ΦΤΗΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ 
 
Σασ. Γ/νζη:        Φίλυνορ 35-39   /    Λιβαδειά        
Σασ. Κώδικαρ  :  32100      
Πληποθοπίερ :    Κυν/νίδηρ Μ. 
Σηλέθυνο :         22613 – 50335                                                                                                                                                                                                                                        
Σηλεομοιοηςπία:  22613 – 50337 
e-mail     : mkonstantinidis@viotia.gr 
       

 

 
 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ                                                                              

  
Λιβαδειά:   23   -12-2019 
Α.Π.:      οικ.  5220 
σεη.:                
 

ΚΟΗΝΟΠ.: 
1. WASCO COATINGS EUROPE BV 
Β.Η.Π.Δ.  ΘΗΒΖ     
Σ.Κ. 32001 
ΣΖΛ. 2102848237 / 6980691458 
e-mail:  ikonstantios@daseike.com 
 
2. Γ/ΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 
ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 
ΠΛΑΣΔΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 3 
35100 – ΛΑΜΗΑ 
a.galanis@fthiotida.pste.gov.gr 

 
 

          
 

 ΠΡΟ.:  
 

«SEPTONA ΑΒΕΕ  » 

θέση ‘’Λύσια’’ Δ.Ε. Οινουύτων τοσ  

Δ. Τανάγρας - Ν. Βοιωτίας. 
Τ.Κ.32011  -  Τηλ. 22620 31544. 
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εγκαηάζηαζηρ) .  Με ηο Α.Π. 1387/08 -04-2019 επυηημαηολόγιο ηος παπαπηήμαηορ Η 
αιηήθηκε ηην γνυζηοποίηζη λειηοςπγίαρ, με ηο Α.Π. 1387/18 -04-19 έγγπαθό μαρ 
πποζδιοπίζηηκαν ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά. Δν ζςνεσεία η  εηαιπεία δήλυζε ηην 
λειηοςπγία ηηρ με ηην απιθμ. 1106854(ver.1) 23-04-2019  γνυζηοποίηζη λειηοςπγίαρ και 
με ηο Α.Π 16444/08-05-2019 διαβιβαζηικό κοινοποιήθηκε ζηιρ ζςναπμόδιερ Τπηπεζίε ρ.  
 
 
Καηά ηην επιθεώπηζη διαπιζηώθηκαν ηα κάηυθι: 

-    Ζ οπθόηηηα ηηρ Γνυζηοποίηζηρ λειηοςπγίαρ με απιθμ.  1106854(ver.1) 23-04-2019  
όπυρ έσει καηαηεθεί ηλεκηπονικά από ηον θοπέα ηηρ βιομησανίαρ.  
-   Ζ πληπόηηηα ηος θακέλος ηυν δικαιολογηηικών όπυρ έσοςν πποζδιοπιζηεί ζηο  απιθμ. 
ππυη. 1387/18-04-19 έγγπαθο πποζδιοπιζμού δικαιολογηηικών  ηηρ ςπηπεζίαρ μαρ.  
-  Οι κηιπιακέρ ςποδομέρ ε ίναι ζύμθυνα με ηην απιθμ. 81/13 άδεια δόμηζηρ και ηην από 
02-2019  Τ.Γ. ηος  πολιηικού  Μησ/κού  πεπί ζηαηικήρ επάπκειαρ και μη απαίηηζηρ έκδοζηρ 
νέαρ οικοδομικήρ αδείαρ.  
-   Έσει ζςνηασθεί μελέηη πςποπποζηαζίαρ  από ηον απμόδιο μησανικό  –  ζσέδιο  κάηοτηρ.  
Σηπούνηαι ηα  πποληπηικά μέζα πςποπποζηαζίαρ ζύμθυνα με ηην Τ.Α. απιθμ. 
Α.Π.136860/1673/Φ15 (ΦΔΚ6210Β/2018)  
-   Ο μησανολογικόρ εξοπλιζμόρ είναι ζύμθυνα με ηα δηλυθένηα ζε ζσεδιαγπάμμαηα και 
ηην ηεσνική έκθεζη ηος θακέλος αδειοδόηηζηρ.  
-    Πεπιβαλλονηικά ηηπούνηαι οι Π.Π.Γ.  όπυρ έσοςν ηεθεί ζηο  απ. ππυη. 1387/18-04-19  
έγγπαθό μαρ πποζδιοπιζμού δικαιολογηηικών .  

  Έσει γίνει εγγπαθή και ηήπηζη ηος ηλεκηπονικού μηηπώος αποβλήηυν όπυρ 
πποέκςτε από δειγμαηοληπηικό έλεγσο.  

  Σηπούνηαι οι ζςμβάζειρ  με ηοςρ θοπείρ διασείπιζηρ ηυν αποβλήηυν.  
 
 
Σο ημήμα πληποθοπικήρ ηηρ Π.Δ Βοιυηίαρ ζηην οποία κοινοποιείηαι η παπούζα 

παπακαλείηαι γ ια ηην ανάπηηζη αςηήρ ζηο δικηςακό ιζηόηοπο ηηρ Πεπιθέπειαρ ηεπεάρ 

Δλλάδαρ.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ                                                             

 
 
ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ   

                                                              

 

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

H Αν Πποφζηαμένη Γ/νζηρ 
 
 

Γ. ΕΤΓΟΓΗΑΝΝΖ 
Υημ. Μησαν.  Π.Δ.  A’ 
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