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                              ΠΡΟ   

   ΑΓΑΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΑΔ 
Θέζε «Υάιθνο ε Κάκπνο» 
Γ.Δ. Θεβαίσλ   Γήκνπ Θεβαίσλ 
32200  ΘΗΒΑ 
Email : asifakis@mo.gr 
 

 
ΚΟΙΝ. :   
           Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 
           Γελ. Γ/λζε Δζση. Λεηηνπξγίαο 
           Γ/λζε Γηαθάλεηαο θαη Ηιεθηξνληθήο 
           Γηαθπβέξλεζεο 
           Πιαηεία Διεπζεξίαο 3 
           35100 ΛΑΜΙΑ 
 
                                                                  

ΘΔΜΑ: Έθζεζε επηζεώξεζεο ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 3982/2011. 
 
Γεληθά ζηνηρεία: 

Θέζη Γπαζηηπιόηηηαρ  Θέζη « Υάλκορ» 

Γ.Δ Θηβαίων  Γήμος Θηβαίων 
 

Φοπέαρ ΑΓΑΝ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΔ 

Δίδορ δπαζηηπιόηηηαρ Πποεκηύπωζη και πποεγπαθή μέζων   

Βαθμόρ όσληζηρ ΥΑΜΖΛΖ 

Καηηγοπία Β  

ΑΦΜ 094116094 

ΓΟΤ  ΘΖΒΩΝ 

Κ.Α.   18.13 

 

Μησανολογικόρ εξοπλιζμόρ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 
 

ΚΗΝΖΣΖΡΗΑ  
ΗΥΤ(KW) 

ΘΔΡΜΗΚΖ  
ΗΥΤ (KW) 

ΑΔΡΓΟ 
ΗΥΤ (KVA) 

ΑΞΗΑ (εςπώ) 

Νομ. Λειηοςπγίαρ 74,60 68,45  443.000,00 

 
 
 

Π Α Ρ Α Σ  Η  Ρ Η  Δ Ι  
Πξόθεηηαη γηα βηνκεραλία κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία γηα ηελ νπνία κε ηελ κε αξηζκό πξση. 5386/08-12-2003 
απόθαζή καο ρνξεγήζεθε άδεηα ιεηηνπξγίαο ανξίζηνπ δηάξθεηαο ζηνλ θνξέα κε ηελ επσλπκία 
ΩΣΗΡΙΟ ΝΑΝΟ & ΙΑ ΑΔ . 
Με ηελ από 12-07-2018 αίηεζή ηεο ε εηαηξεία ΑΓΑΝ ΑΔ δήηεζε αιιαγή επσλπκίαο ηεο ΝΑΝΟ ΑΔ θαη 
κεηαβίβαζε ηκήκαηνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ εηαηξεία ΜΟΡΝΟ ΑΔ .  



Σελ 18-06-2018   ν  θνξέαο  θαηάζεζε εξσηεκαηνιόγην κε αξηζκό πξση. 2698 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 
θαηεγνξίαο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ  γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο . 
Νέν εξσηεκαηνιόγην θαηάζεζαλ ηελ 12-07-2018 κε αξηζκό πξση. 3277 . 
 
Με ην κε αξηζκό πξση. 3277/14-08-2018   έγγξαθό καο έγηλε πξνζδηνξηζκόο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ . 
 
 Σελ 08-11-2018 ππνβιήζεθε γλσζηνπνίεζε  ιεηηνπξγίαο  γηα ηελ αλσηέξσ βηνκεραλία κε ηελ κε αξηζκό 
πξση.5160 αίηεζε θαη  αξηζκό  γλσζηνπνίεζεο  30  . 
 
Κνηλνπνίεζε ηεο γλσζηνπνίεζεο ζηηο ζπλαξκόδηεο ππεξεζίεο έγηλε κε  κε αξηζκό πξση. 5160/13-11-
2018 έγγξαθό καο . 
 
Γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο (κεηαβνιή)  ηεο αλσηέξσ κνλάδαο    αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ   
άξζξνπ 6  ηεο αξίζκ.  Οηθ. 64618/856/15-06-2018 Τ.Α.  ( ΦΔΚ 2278 Β/15-06-2018) . 
 
Δπηζεώξεζε:  
ύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ λνκνζεζία θαη κεηά από ηελ από 29-11-2018  ζρεηηθή εληνιή ειέγρνπ  ν 
ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Μπαηζνύιεο Παλαγηώηεο   πξαγκαηνπνίεζε απηνςία  ηελ 29-11-2018 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο αλσηέξσ βηνκεραλίαο   πξνθεηκέλνπ λα  ειέγμνπκε   ηελ νξζόηεηα ηνπ  
πεξηερνκέλνπ ηεο Γλσζηνπνίεζεο ,αλ ηεξεί θάθειν κε ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά ζην ρώξν ηεο 
εγθαηάζηαζεο   θαη  αλ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζύκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο . 
 
Γηαπηζηώζεηο: 
Καηά ηελ επηζεώξεζε  δηαπηζηώζεθαλ ηα εμήο : 
1. Η νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ  γλσζηνπνίεζεο  ιεηηνπξγίαο . 

2. Ο θνξέαο ηεξεί θάθειν κε ηα  πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά ζην ρώξν ηεο εγθαηάζηαζεο .  

3. Τπάξρεη αληηζηνηρία ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απνηππώλνληαη ζην  ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα κε ηηο 

ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο.  

4. Τπάξρεη αληηζηνηρία ηεο απνηύπσζεο ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ  ζηηο θαηόςεηο  ησλ ρώξσλ   κε 

ηελ ππάξρνπζα εγθαηάζηαζε . 

5. Τπάξρεη ππεύζπλε δήισζε   (παξ. 1 β ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΤΑ νηθ. 64618/856//Φ15 /2018 ΦΔΚ 2278 

Β). 

6. Σεξνύληαη όιεο νη Π.Π.Γ. , θαζνξηζκόο ησλ νπνίσλ έγηλε κε ην κε  αξίζκ. 3277/14-08-2018 έγγξαθό 

καο  ,  έρεη γίλεη εγγξαθή ζην ΗΜΑ  θαη ππάξρνπλ παξαζηαηηθά δηαρείξηζεο απνβιήησλ . 

 

7.  Τπάξρνπλ όιεο νη άδεηεο δόκεζεο θαη  κε ην ζύλνιν ησλ ζπλνδεπηηθώλ κειεηώλ θαη ζρεδίσλ θαη 

ηαθηνπνίεζε – ξύζκηζε  απζαηξέησλ .  

8. Τπάξρνπλ νη ππεύζπλεο δειώζεηο αλάζεζεο- αλάιεςεο ηεο επίβιεςεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

ηεο κνλάδαο . 

9. Τπάξρεη ππεύζπλε δήισζε από ηνλ εθπξόζσπν ηεο εηαηξείαο όηη ηεξνύληαη  νη πξνβιέςεηο ηεο ΚΤΑ 

κε Αξηζκό Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 (ΦΔΚ 6210 Β).   

10. Τπάξρεη ε αξίζκ. 7842/09-12-2003 έγθξηζε  θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο θαη πξνζθνκίζηεθε ε αξ. 

3421/154776/09-07-2019 βεβαίσζε ηζρύνο από ηε Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ ηεο ΠΔ Βνησηίαο .. 

11. Τπάξρεη ην παξάβνιν . 



 

Σεξνύληαη νη  δηαηάμεηο ηνπ  Ν 3982/2011 όπσο ηξνπνπνηήζεθε ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη γηα ηε  

ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηεο αλσηέξσ κνλάδαο . 

 
 
 
 

Η Γ/λζε Γηαθάλεηαο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα 
παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζε απηήο ζην δηθηπαθό  ηόπν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 
Ο  δηελεξγήζαο ηελ επηζεώξεζε                                                Ζ Αν. Ππ/νη Γ/νζηρ 

                                                                                                                                 

Μπαηζνύιεο Παλ.  
Σ.Δ. Μερ/γσλ  Μερ/θώλ κε Α’ Βαζκό                                                Εςγογιάννη Γεωπγία  
                                                                                                        ΠΔ Υημικόρ Μησανικόρ 
                                                                                                                με Α’ Βαθμό 

      
 

Δ.Γ  

1. Υ.Α 
2. ΦΑ 313 
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