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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ    

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗ    

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΩΣΗΑ    

ΣΜΗΜΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ                                 Λιβαδειά       27- 03 - 2020 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                              Απ. ππυη.  Οικ. 1064 
 
 

 
         Προς:  ΠΑΠΑΔΜΜΑΝΟΤΗΛ Α.Δ.Β.Δ 

Σασ. Γ/νζη            :    Φίλυνορ 35-39                 Πάπνηθορ 85-87/ΣΚ 1146 / Γαλάηζι     
Σηλ                      : 2261 3 50331    geo@papaemmanouel.gr 
Πληποθοπίερ         : 
Email                    : 

Γ. Εςγογιάννη  
perivallon_05@yahoo.gr  

                         khoussia@otenet.gr  
  
 

         Κοιν.: Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ 
    Γεν. Γ/νζη Δζυηεπικήρ Λειηοςπγίαρ 

Γ/νζη Γιαθάνειαρ &               
Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ 

 

 

ΘΔΜΑ: Έκθεζη επιθεώπηζηρ ζε εθαπμογή ηηρ ΚΤΑ απ. οικ. 483/35/Φ 15/ΦΔΚ 158 Β/03-02-2012 όπυρ 

ηποποποιήθηκε και ιζσύει.  

 
χετ. Ζ απ. ππυη. 1146179/05-02-2020 γνυζηοποίηζη για ηη λειηοςπγία. 

 

ε ζςνέσεια ηος ανυηέπυ ζσεηικού η ςπάλληλορ ηηρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ Εςγογιάννη Γευπγία καη’ εθαπμογή 

ηος Ν. 3982/2011 και ηηρ Τ.Α οικ. 483/35 Φ 15/2012 διενήπγηζε ζηιρ 12-03-2020 επιθεώπηζη ζηιρ 

εγκαηαζηάζειρ ηηρ εηαιπείαρ ηος θοπέα με ηην επυνςμία «ΠΑΠΑΔΜΜΑΝΟΤΗΛ Α.Δ.Β.Δ» ζηη θέζη 

΄Πύπγορ’ ζηη πεπιοσή ηηρ ΣΚ Οινοθύηυν Γήμος Σανάγπαρ Π.Δ Βοιυηίαρ. 

 

Δπυνςμία: ΠΑΠΑΔΜΜΑΝΟΤΗΛ Α.Δ.Β.Δ 

Δίδορ Δγκαηάζηαζηρ          Καηαζκεςή μη ηλεκηπικών οικιακών ζςζκεςών 
Δπαγγελμαηικό επγαζηήπιο 

Θέζη ή οδόρ                               Θέζη ‘ Πύπγορ’ Οινοθύηυν Γήμος Σανάγπαρ  

 Δκηόρ πεπιοσήρ εγκεκπιμένος ΓΠ Υημαηαπίος 

 Πεπιοσή συπίρ καθοπιζμένερ σπήζειρ γηρ 

 Πποηεινόμενη πεπιοσή υρ «Εώνη ανάπηςξηρ 
βιομησανικών δπαζηηπιοηήηυν Μέζηρ Όσληζηρ» 
με σαπακηηπιζηικό 1 Α ζύμθυνα με ηην ειδική 
συποηαξική μελέηη εξςγίανζηρ. 

Γήμορ                                       Σανάγπαρ   ΠΔ Βοιυηίαρ 

Α.Φ.Μ / Γ.Ο.Τ:                          095355158/Γ.Ο.Τ Θηβών        
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Καηηγοπία όσληζηρ: Υαμηλή   (<200 KW) 

ύμθυνα με ηην ΚΤΑ Απιθ. οικ.3137 / 191 / Φ.15 / 4.4.2012 (ΦΔΚ 1048/Β/2012) «Ανηιζηοίσηζη ηυν 

καηηγοπιών ηυν βιομησανικών και βιοηεσνικών δπαζηηπιοηήηυν και ηυν δπαζηηπιοηήηυν παπαγυγήρ 

ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ με ηοςρ βαθμούρ όσληζηρ πος αναθέπονηαι ζηα πολεοδομικά διαηάγμαηα», όπυρ 

ηποποποιήθηκε και ιζσύει η δπαζηηπιόηηηα καηαηάζζεηαι υρ εξήρ: 

α/α 209, ΚΑΓ 27.52   καηαζκεςή μη ηλεκηπικών οικιακών ζςζκεςών   

 
Πεπιβαλλονηική καηηγοπία: Β (εξαιπούνηαι ηα επαγγελμαηικά επγαζηήπια)  

ύμθυνα με ηην Τ.Α ΓΗΠΑ οικ. 37674/2016 (β 2471) όπυρ ιζσύει  

α/α 176  Καηαζκεςή ηλεκηπικών και μη ηλεκηπικών οικιακών ζςζκεςών  

 

Μησανολογικόρ εξοπλιζμόρ (KW)  / Αξία  

K.I 32.25 KW και αξία 130.850,0 εςπώ 

 
Π Α Ρ Α Σ Ζ  Ρ Ζ  Δ Η  
Ππόκειηαι για νέα μονάδα με ηα ανυηέπυ ζηοισεία η οποία με ηην απ. ππυη. 5102/16-12-2019 αίηηζη ηηρ 

καηαηέθηκε επυηημαηολόγιο. Με ηο απ. ππυη. 5102/17-12-2019 έγγπαθό μαρ πποζδιοπίζηηκαν ηα 

απαιηούμενα δικαιολογηηικά.  

Με ηην απ. 1142301 αίηηζη ηηρ η εηαιπεία γνυζηοποίηζε ηην εγκαηάζηαζη ηηρ ενώ με ηην απ. 1146179 

αίηηζη ηηρ γνυζηοποίηζε ηη λειηοςπγία ηηρ. 

Ζ εν λόγυ βιομησανία θα εγκαηαζηαθεί ζε ςθιζηάμενο κηίπιο για ηο οποίο έσει σοπηγηθεί από ηην ςπηπεζία 

μαρ η απ. 1033/03-05-2008 άδεια λειηοςπγίαρ μεηά από αςθαίπεηη μησανολογική επέκηαζη και αλλαγή 

θοπέα, ζηο θοπέα με ηην επυνςμία «ΥΑΛΔΒΔΛΑΚΖ ΜΑΣΘΑΗΟ ηος Δμμανοςήλ» μεηά από μίζθυζη ηος 

ενόρ από ηα δύο κηίπια / κηίπιο (2)  ζςνολικήρ κάλςτηρ 770,30 η.μ. 

 
ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ – ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ 
Ο έλεγσορ έγινε πποκειμένος να διαπιζηυθεί η οπθόηηηα ηος πεπιεσομένος ηηρ υρ άνυ Τπεύθςνηρ 

Γήλυζηρ. Ο εν λόγυ έλεγσορ αθοπά ηη θέζη, ηη δπαζηηπιόηηηα και ηην ιζσύ ηηρ εγκαηάζηαζηρ,  ζε 

εθαπμογή ηος απθ. 2 παπ. 4 ηηρ απ. οικ. 64618/856/Φ15/ΦΔΚ Β 2278/2018 ΤΑ. 

Καηά ηην επιθεώπηζη ηηρ μονάδαρ διαπιζηώθηκε η οπθόηηηα ηηρ ςπεύθςνηρ δήλυζηρ / γνυζηοποίηζηρ. 

Τπήπσε θάκελορ με ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά ζύμθυνα με ηο απθ. 2 ηηρ απ. οικ. 64618/856/Φ15/ΦΔΚ 

Β 2278/2018 ΤΑ και ζςγκεκπιμένα: 

 
1. H απ. 1142301 ςπεύθςνη δήλυζη /γνυζηοποίηζη εγκαηάζηαζηρ 
2. Ζ απ. 1146179 ςπεύθςνη δήλυζη / γνυζηοποίηζη λειηοςπγίαρ. 
3. Σεσνική έκθεζη και ζσεδιαγπάμμαηα πος θέποςν ηην ςπογπαθή ηος διπλυμαηούσος μησανικού Κ. 

Υοςζιάδα. 
4. Τπεύθςνη δήλυζη ηος διπλυμαηούσος μησανικού Κ. Μαηάλα πεπί καηαζκεςήρ ειζόδος – εξόδος 

ηηρ εγκαηάζηαζηρ  
5.  Τπεύθςνερ δηλώζειρ πεπί ζηαηικήρ επάπκειαρ ηυν κηιπιακών εγκαηαζηάζευν ηυν μησανικών  Π. 

και Κ. Μαηάλαρ 
6. Ηδιυηικό ζςμθυνηηικό επαγγελμαηικήρ μίζθυζηρ 3 εηών 
7. Τπεύθςνη δήλυζη πος θέπει ηην ςπογπαθή ηος διπλυμαηούσος μησανικού Κ. Υοςζιάδα 

(Φεβποςάπιορ 2020) πεπί ηήπηζηρ ηυν απαπαίηηηυν μέηπυν ενεπγηηικήρ πςποπποζηαζίαρ. 
8. Οικοδομική άδεια 
9. Ζ απ. ππυη. 255538/4491/21-11-2019 Βεβαίυζη σπήζευν γηρ ηηρ Γ/νζηρ ΠΔΥΩ ηηρ Π.Σ.Δ 
10. Παπάβολο 100,0 εςπώ  

 
 
 
 



 
 

11. ύμβαζη με ηην εηαιπεία ΗΑΚΑΝΓΑΡΖ ΔΠΔ για ηην αποκομιδή ηυν ανακςκλώζιμυν ςλικών (15 01 
02, 15 01 03, 15 01 16, 17 02 02) και με ηην εηαιπεία ΔΛΚΑΝ ΜΑΒΔΔ για ηην αποκομιδή  μεηαλλικού 
ζκπάπ  (12 01 01, 12 01 08) 
 

Σηπούνηαι ηα μέηπα πςποπποζηαζίαρ ζύμθυνα με ηην Φ 15/ΟΗΚ 1589/1042006 ΚΤΑ όπυρ αςηά 

αποηςπώνονηαι ζηο ζσέδιο / Μέηπα ενεπγηηικήρ πςποπποζηαζίαρ πος θέπει ηην ςπογπαθή ηος 

διπλυμαηούσος μησανικού Κ. Υοςζιάδα (Φεβποςάπιορ 2020). 

 
 
 
ηη Γ/νζη ηλεκηπονικήρ διαθάνειαρ ηηρ Π.Σ. Δ ζηην οποία κοινοποιείηαι η παπούζα παπακαλείηαι για ηην 

ανάπηηζη αςηήρ ζηο δικηςακό ιζηόηοπο ηηρ Πεπιθέπειαρ ηεπεάρ Δλλάδαρ. 

 

 
                                                                                                                          Μ.Δ.Α.Π.Δ.Β 

Οι διενεπγήζανηερ ηην επιθεώπηζη                                                         Ζ Αν/ηπια Ππ/νη Γ/νζηρ 

                                                                                                                            

Γ. Εςγογιάννη  

ΠΔ Υημικών Μησ/κών MSc Α’ Β                                                               Γευπγία επ. Εςγογιάννη     

                                                                                                         ΠΔ Υημικών Μησανικών MSc A’β 

Δ.Γ  

1. Υ.Α 
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