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ΘΔΜΑ:  Έκθεζη επιθεώπηζηρ για ηην μονάδα επεξεπγαζίαρ και ηςποποίηζηρ καηετςγμένυν λασανικών, 
γαλακηοκομικών και ηςποκομικών πποφόνηυν και αποθήκεςζηρ ςπό τύξη. 
 
 
ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ:  

Μονάδα επεξεπγαζίαρ και ηςποποίηζηρ καηετςγμένυν λασανικών, γαλακηοκομικών και ηςποκομικών 
πποφόνηυν και αποθήκεςζηρ ςπό τύξη. 
 
Σοποθεζία:  Θέζη ‘ ’Κοκκάλι ή Αζππόσυμα‘’ Γ.Δ. Οινοθύηυν ηος Γ. Σανάγπαρ  – Π.Δ. 

Βοιυηίαρ. 
 
Δπυνςμία: «ΚΑΛΑ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΔΔ»  
 
Καηάηαξη  :   -      ΣΑΚΟΓ 2008  :   10.39, 10.51.99 & 52.10. 

- ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ (ΠΗΝΑΚΑ1, ΟΜΑΓΑ 9η  ηηρ ΚΤΑ1958/2012):  Β καηηγοπία.  
- ΟΥΛΖΖ (ΤΑ ΦΔΚΒ 4421/15.12.2017):    Υαμηλή  Όσληζη. 

 
ΑΦΜ  :  094091600       Γ.Ο.Τ:  ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ 

  
Ο  κάηυθι ςπάλληλορ  ηηρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ ηηρ Π.Δ.Β. Βοιυηίαρ  
Κυνζηανηινίδηρ Μισαήλ  
 
Καη’ εθαπμογή (ηυν άπθπυν 19 και 26) ηος Ν. 3982/11(ΦΔΚ 143Α /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 μεηαποιηηικών δπαζηηπιοηήηυν ηος 
Ν.3982/11(ΦΔΚ143Α), ηην ηποποποίηζη και ηην ανανέυζη ηυν αδειών και ηην πποθεζμία 
για μεηαθοπά ή ηεσνική αναζςγκπόηηζη»,  
και μεηά από Δνηολή ηος Πποφζηαμέ νος ηηρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ, διενέπγηζε  ηην                      
06-03-2020  επιθεώπηζη ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ βιομησανίαρ, με ηα ανυηέπυ  ζηοισεία .   
 
Ηζηοπικό:             
Για ηην μονάδα έσει εκδοθεί η απ. ππυη. 4402/12.11.2018 έγκπιζη εγκαηάζηαζηρ καθώρ 
και η  απ. ππυη. 4900/26 -11-2018 θεώπηζη ζσεδιαγπαμμάηυν ππορ ηην Πολεοδομία 
Θηβών.  Από ηον θοπέα ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ καηαηέθηκε ηλεκηπονικά η Α.Π. 1137990/04 -
03-2020 γνυζηοποίηζη λειηοςπγίαρ  
 
                

     

 

 
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 
       

 

 
 

Λιβαδειά:            28- 05- 2020 
Απιθμ. Ππυη.:     οικ.1538 
σεη.:                  --- 
Α. Φ.:    1196         

 

ΠΡΟ: 
 

ΟΠΩ ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
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Καηά ηον έλεγσο ηηρ μονάδαρ διαπιζηώθηκε  :   

-  Ζ οπθόηηηα ηηρ Γνυζηοποίηζηρ λειηοςπγίαρ με απιθμ. 1137990 (ver.1) όπυρ έσει 
καηαηεθεί ηλεκηπονικά από ηον θοπέα ηηρ βιομησανίαρ.  
-  Όζον αθοπά ηον κηιπιακό εξοπλιζμό είναι ζύμθυνα με ηην απιθμ. 92/18 άδεια 
δόμηζηρ και ηην αναθεώπηζη αςηήρ ηην 29-01-19 .  Τπάπσει η Τ.Γ. ηος πολιη ικού μησ/κού 
πεπί ζηαηικήρ επάπκειαρ κλπ.  
-  Ο μησανολογικόρ εξοπλιζμόρ είναι ζύμθυνα με ηα δηλυθένηα ζηην γνυζηοποίηζη 
λειηοςπγίαρ καθώρ και ηην ηεσνική πεπιγπαθή –  ζσεδιαγπάμμαηα .  
-  Έσει ζςνηασθεί μελέηη πςποπποζηαζίαρ από ηον απμόδιο μησανικό –  ζσέδια κάηοτηρ 
με μόνιμο ζύζηημα πςπόζβεζηρ. Έγινε δειγμαηοληπηικόρ έλεγσορ ηυν πςποζβεζηικών 
θυλεών –  πςποζβεζηήπυν και βπέθηκαν ζύμθυνα με ηην μελέηη.  
-  Ζ πληπόηηηα ηος θακέλος ηυν δικαιολογηη ικών όπυρ έσοςν πποζδιοπιζηεί με ηην απ. 
ππυη. 4402/12.11.2018 έγκπιζη εγκαηάζηαζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ μαρ και η ηήπηζη ηυν 
Π.Π.Γ.  και ε ιδικόηεπα:  

  Έγκπιζη ειζόδος εξόδος με απ. 15211/2018 και ηην Τ.Γ. ηος Πολιηικού 
Μησ/κού.  

  Παπάβολο 716641969/04-03-2020  180€.  
 

 
 

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.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Οι διενεπγήζανηερ ηην επιθεώπηζη                                                        

Μ. Κυν/νίδηρ 

Σ.Δ. Μησ/κυν Α’ 
 
 

 

Ε.Δ  

 1. Χ.Α 

 2. Α.Φ. 1196  

 

 

 

 

 

Μ.Δ.Α. Π.Δ.Β. 
H Αν Πποφζηαμένη Γ/νζηρ 

 
 
 

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

 

 

 

 

ΠΡΟ:  
 

1. ΚΑΛΛΑ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΔΔ 

ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 27 
ΓΗΟΝΤΟ  / ΑΣΣΗΚΖ ΣΚ.14576 
info@kallas-pap.com 
 

2.  ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Γ/ΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 
ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 
ΠΛΑΣΔΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 3 
35100- ΛΑΜΗΑ 
a.galanis@fthiotida.pste.gov.gr 
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