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     EUROCATERING AE 
Θέζη « Κοςπούπι» 

        Γ.Δ Λιβαδειάρ Γήμος Λεβαδέυν 
32131 ΛΙΒΑΓΔΙΑ 

     Email : accounting@eurocateringsa.com 

 

 
ΚΟΙΝ. :   
           Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ 
           Γεν. Γ/νζη Δζυη. Λειηοςπγίαρ 
           Γ/νζη Γιαθάνειαρ και Ηλεκηπονικήρ 
           Γιακςβέπνηζηρ 
           Πλαηεία Δλεςθεπίαρ 3 
           35100 ΛΑΜΙΑ 
 
                                                                  

ΘΔΜΑ: Έκθεζη επιθεώπηζηρ ζε εθαπμογή ηος άπθπος 26 ηος Ν. 3982/2011. 
 
Γενικά ζηοισεία: 

Θέζη Γπαζηηπιόηηηαρ  Θέζη « Κοςπούπι» 

Γ.Δ Λιβαδειάρ Γήμος Λεβαδέυν 
 

Φοπέαρ EUROCATERING ΑΔ ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΗΑΓΩΓΩΝ 
ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΚΑΗ 
ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Δίδορ δπαζηηπιόηηηαρ επεξεπγαζία και ζςνηήπηζη θπούηυν , 

λασανικών και παηαηών    

Βαθμόρ όσληζηρ ΥΑΜΖΛΖ 

Καηηγοπία Β  

ΑΦΜ 099004349 

ΓΟΤ  ΦΑΔ ΠΔΗΡΑΗΑ 

Κ.Α.   10.31  & 10.39 

 

Μησανολογικόρ εξοπλιζμόρ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 
 

ΚΗΝΖΣΖΡΗΑ  
ΗΥΤ(KW) 

ΘΔΡΜΗΚΖ  
ΗΥΤ (KW) 

ΑΔΡΓΟ 
ΗΥΤ (KVA) 

ΑΞΗΑ (εςπώ) 

Νομ. Λειηοςπγίαρ 381.1 137,6  705.550,00 

 
 

Αποθηκεςηική ικανόηηηα 

(όγκορ τςγείυν) 
 4640 Κ.Μ.  

 

 



Π Α Ρ Α Σ  Η  Ρ Η  Δ Ι  
Ππόκειηαι για βιομησανία με ηα ανυηέπυ ζηοισεία για ηην οποία με ηην με απιθμό ππυη. 634/14-03-2011 
απόθαζή μαρ σοπηγήθηκε άδεια λειηοςπγίαρ αοπίζηος διάπκειαρ ζηον θοπέα με ηην επυνςμία 
ΑΓΡΟΦΤΚΣΙΚΗ ΒΟΙΧΣΙΑ ΑΒΔΔ . 
Σην 08-03 -2019 ςποβλήθηκε γνυζηοποίηζη  λειηοςπγίαρ  για ηην ανυηέπυ βιομησανία με απιθμό 
γνυζηοποίηζηρ 1100728 από ηον θοπέα ΑΓΡΟΦΤΚΣΙΚΗ ΒΟΙΧΣΙΑ ΑΒΔΔ . 
Σην 12-03 -2019 ςποβλήθηκε γνυζηοποίηζη  λειηοςπγίαρ  για ηην ανυηέπυ βιομησανία με απιθμό 
γνυζηοποίηζηρ 1100728 (ver. 1)  από ηον θοπέα EUROCATERING AE . 
 Σην 15-04-2019 ςποβλήθηκε γνυζηοποίηζη εγκαηάζηαζηρ για ηην ανυηέπυ βιομησανία με απιθμό 
γνυζηοποίηζηρ 1105788. 
 
Σην 27-05-2019   ο  θοπέαρ  καηάθεζε επυηημαηολόγιο με απιθμό ππυη. 2027 για ηον πποζδιοπιζμό ηηρ 
καηηγοπίαρ και ηυν δικαιολογηηικών πος απαιηούνηαι για ηην  γνυζηοποίηζη λειηοςπγίαρ . 
 
Με ηο με απιθμό ππυη. 2027/11-06-2019   έγγπαθό μαρ έγινε πποζδιοπιζμόρ ηυν δικαιολογηηικών . 
 
 Σην 18-07-2019 ςποβλήθηκε γνυζηοποίηζη  λειηοςπγίαρ  για ηην ανυηέπυ βιομησανία με απιθμό 
γνυζηοποίηζηρ 1100728 (ver. 2)  . 
 
Κοινοποίηζη ηηρ γνυζηοποίηζηρ ζηιρ ζςναπμόδιερ ςπηπεζίερ έγινε με ηο με απιθμό ππυη. 3040/22-07-
2019 έγγπαθό μαρ . 
 
Για ηην γνυζηοποίηζη λειηοςπγίαρ (μεηαβολή)  ηηρ ανυηέπυ μονάδαρ    ακολοςθείηαι η διαδικαζία ηος   
άπθπος 6  ηηρ απίθμ.  Οικ. 64618/856/15-06-2018 Τ.Α.  ( ΦΔΚ 2278 Β/15-06-2018) . 
 
Δπιθεώπηζη:  
ύμθυνα με ηην ανυηέπυ νομοθεζία και μεηά από ηην από 01-10-2019  ζσεηική ενηολή ελέγσος  ο 
ςπάλληλορ ηηρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ Μπαηζούληρ Παναγιώηηρ   ππαγμαηοποίηζε αςηοτία  ηην 01-10-2019 
ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ ανυηέπυ βιομησανίαρ   πποκειμένος να  ελέγξοςμε   ηην οπθόηηηα ηος  
πεπιεσομένος ηηρ Γνυζηοποίηζηρ ,αν ηηπεί θάκελο με ηα πποβλεπόμενα δικαιολογηηικά ζηο σώπο ηηρ 
εγκαηάζηαζηρ   και  αν ζςνηπέσοςν οι πποϋποθέζειρ λειηοςπγίαρ ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ ζύμθυνα με ηιρ 
κείμενερ διαηάξειρ . 
 
Γιαπιζηώζειρ: 
Καηά ηην επιθεώπηζη  διαπιζηώθηκαν ηα εξήρ : 
1. Η οπθόηηηα ηυν ζηοισείυν  γνυζηοποίηζηρ  λειηοςπγίαρ . 

2. Ο θοπέαρ ηηπεί θάκελο με ηα  πποβλεπόμενα δικαιολογηηικά ζηο σώπο ηηρ εγκαηάζηαζηρ .  

3. Τπάπσει ανηιζηοισία ηυν εγκαηαζηάζευν πος αποηςπώνονηαι ζηο  ηοπογπαθικό διάγπαμμα με ηιρ 

ςπάπσοςζερ εγκαηαζηάζειρ.  

4. Τπάπσει ανηιζηοισία ηηρ αποηύπυζηρ ηος μησανολογικού εξοπλιζμού  ζηιρ καηότειρ  ηυν σώπυν   με 

ηην ςπάπσοςζα εγκαηάζηαζη . 

5. Τπάπσει ςπεύθςνη δήλυζη   (παπ. 1 β ηος άπθπος 5 ηηρ ΤΑ οικ. 64618/856//Φ15 /2018 ΦΔΚ 2278 

Β). 

6. Σηπούνηαι όλερ οι Π.Π.Γ. , καθοπιζμόρ ηυν οποίυν έγινε με ηο με  απίθμ. 417/07-03-2019 έγγπαθό 

μαρ  ,  έσει γίνει εγγπαθή ζηο ΗΜΑ  και ςπάπσοςν παπαζηαηικά διασείπιζηρ αποβλήηυν . 

 

7.  Τπάπσοςν όλερ οι άδειερ δόμηζηρ και  με ηο ζύνολο ηυν ζςνοδεςηικών μελεηών και ζσεδίυν και 

ηακηοποίηζη – πύθμιζη  αςθαιπέηυν .  



8. Τπάπσοςν οι ςπεύθςνερ δηλώζειρ ανάθεζηρ- ανάλητηρ ηηρ επίβλετηρ λειηοςπγίαρ και ζςνηήπηζηρ 

ηηρ μονάδαρ . 

9. Τπάπσει ςπεύθςνη δήλυζη από ηον εκππόζυπο ηηρ εηαιπείαρ όηι ηηπούνηαι  οι πποβλέτειρ ηηρ ΚΤΑ 

με Απιθμό Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 (ΦΔΚ 6210 Β).   

10. Τπάπσει ςπεύθςνη δήλυζη από ηον εκππόζυπο ηηρ εηαιπείαρ για ηην έγκπιζη κςκλοθοπιακήρ 

ζύνδεζηρ. 

11. Τπάπσει ηο παπάβολο . 

 

Σηπούνηαι οι  διαηάξειρ ηος  Ν 3982/2011 όπυρ ηποποποιήθηκε ζςμπληπώθηκε και ιζσύει για ηη  

ζςνέσιζη λειηοςπγίαρ ηηρ ανυηέπυ μονάδαρ . 

 
 
 
 

Η Γ/νζη Γιαθάνειαρ και Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ  ζηην οποία κοινοποιείηαι η παπούζα 
παπακαλείηαι για ηην ανάπηηζη αςηήρ ζηο δικηςακό  ηόπο ηηρ Πεπιθέπειαρ ηεπεάρ Δλλάδαρ. 

 
Ο  διενεπγήζαρ ηην επιθεώπηζη                                                Ζ Αν. Ππ/νη Γ/νζηρ 

                                                                                                                                 

Μπαηζούληρ Παν.  
Σ.Δ. Μησ/γυν  Μησ/κών με Α’ Βαθμό                                                Εςγογιάννη Γευπγία  
                                                                                                        ΠΔ Υημικόρ Μησανικόρ 
                                                                                                                με Α’ Βαθμό 

      
 

Δ.Γ  

1. Υ.Α 
2. ΦΑ 1291 
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