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Θέμα :   Έκθεζη Αςηοτίαρ  για ηην βιομησανία καηαζκεςήρ επίπλυν  μεηά από  
γνυζηοποίηζη λειηοςπγίαρ λόγυ  επέκηαζηρ .  
 
Ο ςπάλληλορ ηηρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ ηηρ Π.Δ. Βοιυηίαρ  
Κυνζηανηινίδηρ Μισαήλ  
 
Καη’ εθαπμογή (ηος  άπθπος  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,  ηην πποθεζμία για μεηαθοπά ή ηεσνική 
αναζςγκπόηηζη» και μεηά από Δνηολή ηος Πποφζηαμένος ηηρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ  
(ζύμθυνα με ηο άπθπο 3 ηηρ ΚΤΑ απιθμ. οικ. 14684/914/Φ15 ΦΔΚ3533Β/31 -12-2012, 
πεπί καθοπιζμού παπαβόλυν ηος άπθπος 28 παπ.4 ηος Ν.3982/2011 ) ,  διενέπγηζε  ηην  
12/06/2020 επιθεώπηζη ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ μονάδαρ, με ηα παπακάηυ ζηοισεία ,  
πποκειμένος ελεγσθεί η ςθιζηάμενη καηάζηαζη  ηος επγοζηαζίος.  
                             
                                
ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ:  

Βιομησανία καηαζκεςήρ επίπλυν .   
 
Σοποθεζία:  Θέζη ‘ ’Πάηημα ‘’ Γ.Δ. ζσημαηαπίος   Γ. Σανάγπαρ  - Ν. Βοιυηίαρ. 
 
Δπυνςμία: « DIMOPOULOS SHOPS AEBE ».  
 
Καηάηαξη  :   -     ΣΑΚΟΓ 2008  :   31.01 . 

- ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑ1, ΟΜΑΓΑ 9η  ηηρ ΚΤΑ1958/2012):  Β καηηγοπία.  
- ΟΥΛΗΗ (ΚΤΑ3137/191/Φ.15/2012):    Μέζη  Όσληζη. 

 
ΑΦΜ  :  081794943            Γ.Ο.Τ:  ΘΗΒΑ 

 
 
 
ΙΣΟΡΙΚΟ :  
 
Ππόκειηαι για ηην δπαζηηπιόηηηα με ηα παπαπάνυ ζηοισεία για ηην οποία είσε εκδοθεί η Α.Π. 267/09-02-

2010 άδειαρ λειηοςπγίαρ αοπίζηος διάπκειαρ ηηρ Τπηπεζίαρ μαρ. Με ηο Α.Π. 498/03-02-2017 έγγπαθο ο 

     

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  ΣΔΡΔΑ  ΔΛΛΑΓΑ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 
ΔΝΟΣΗΣΑ  ΒΟΙΩΣΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΔΝΔΡΓΔΙΑ    ΚΑΙ  ΦΤΙΚΩΝ  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 
       

 

                
      ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ                                                                              

  
      Λιβαδειά:       16-06-2020 
      Α.Π.:              οικ. 1792  
          

 

ΚΟΙΝΟΠ.: 
1.  DIMOPOULOS SHOPS AEBE 
ΠΑΣΗΜΑ ΥΗΜΑΣΑΡΙΟΤ Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ 
Σ.Κ. 32009 
info@dimopoulos.gr 

 
2. Γ/ΝΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 
ΠΛΑΣΔΙΑ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ 3 
35100 – ΛΑΜΙΑ 
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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θοπέαρ ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ γνυζηοποίηζε ηην λειηοςπγία μησανολογικού εξοπλιζμού κάνονηαρ σπήζη ηος 

άπθπος 20 παπ.2 ηος Ν.3982/11. Δν ζςνεσεία κοινοποιήθηκε η απιθμ. 1128985/27-09-2019 Γνυζηοποίηζη 

Δγκαηάζηαζηρ και ακολούθηζε η κοινοποίηζη ηηρ απιθμ. 1145958/04-02-2020 Γνυζηοποίηζηρ 

λειηοςπγίαρ. 

 
 
Καηά ηην επιθεώπηζη διαπιζηώθηκαν ηα κάηυθι: 
 
-  Ο κηιπιακόρ και μησανολογικόρ εξοπλιζμόρ ηηρ επέκηαζηρ έσει εγκαηαζηαθεί και 
λειηοςπγεί ζύμθυνα με ηα επιδεισθένηα ζσεδιαγπάμμαηα καηά ηην αςηοτία και ηην απιθμ. 
1128985/27-09-2019 Γνυζηοποίηζη Δγκαηάζηαζηρ.   

-    Η οπθόηηηα ηηρ Γνυζηοποίηζηρ λειηοςπγίαρ με απιθμ. 1145958/04-02-2020 όπυρ έσει 
καηαηεθεί ηλεκηπονικά από ηον θοπέα ηηρ βιομησανίαρ.  
-  Τπάπσει πλήπερ θάκελορ ηυν δικαιολογηηικών πος ζςνοδεύοςν ηην απιθμ. 1147125/12-02-
2020 γνυζηοποίηζη λειηοςπγίαρ ζύμθυνα με ηον Ν.3982/11 όπυρ έσει ηποποποιηθεί και ιζσύει ζήμεπα. 
-   Σηπείηαι απσείο ηυν παπαζηαηικών αποβλήηυν με ηοςρ αδειοδοηημένοςρ θοπείρ 
διασείπιζηρ αςηών.    
-   Σηπούνηαι οι Ππόηςπερ Πεπιβαλλονηικέρ Γεζμεύζειρ, όπυρ είσαν πποζδιοπιζηεί  ζηο 
Α.Π.4594/03-10-2016 έγγπαθό μαρ.  
- Γεν έσει ππαγμαηοποιηθεί η νέα κηιπιακή επέκηαζη, ζύμθυνα με ηην Α.Π. 582/20-02-2020 θεώπηζη 
ζσεδιαγπαμμάηυν ηηρ ςπηπεζίαρ μαρ. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ                                                             

 

 
ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ        

 

 
 

Μ. Δ. Α. Π.Δ.Β. 

H Αν Προϊσταμένη Γ/νσης 

 

 

Γ. ΕΥΓΟΓΗΑΝΝΖ 

Χημ. Μηχαν.  Π.Δ.  A’ 

 

 

  
 


		2020-06-19T09:15:20+0300
	ακριβές αντίγραφο




