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Θέκα :   Έθζεζε Απηνςίαο  γηα ηελ κνλάδα εξγαζηεξίνπ ζπζηεκάησλ ζθίαζεο  (κεηά από 
θαηάζεζε γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο) .  
 
 
Ο  θάησζη ππάιιεινο  ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ.Β. Βνησηίαο  
Κσλζηαληηλίδεο Μηραήι  
Καη’ εθαξκνγή (ησλ άξζξσλ 19 θαη 26) ηνπ Ν. 3982/11(ΦΔΚ 143 Α /17-06-11)                          
«Απινπνίεζε ηεο αδεηνδόηεζεο ηερληθώλ επαγγεικαηηθώλ θαη κεηαπνηεηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ πάξθσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ηεο Τ.Α. 
483/35/Φ.15/12(ΦΔΚ 158Β/03 -02-2012) «Καζνξηζκόο ηύπνπ, δηθαηνινγεηηθώλ θαη 
δηαδηθαζίαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ κεηαπνηεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
Ν.3982/11(ΦΔΚ143Α), ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηώλ θαη ηελ πξνζεζκία 
γηα κεηαθνξά ή ηερληθή αλαζπγθξόηεζε»,  
θαη κεηά από Δληνιή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο, δηελέξγε ζε  ηελ                      
12-06-2020 επηζεώξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο βηνκεραλίαο, κε ηα αλσηέξσ  ζηνηρεία.  
     
                         
ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ:  

Δξγαζηήξην ζπζηεκάησλ ζθίαζεο .   
 
Σνπνζεζία:  Οδό Αηζρύινπ θαη Λεύθηξσλ ηνπ Γ. Λεβαδέσλ  – Π.Δ. Βνησηίαο. 
 
Δπσλπκία: «ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ».  
 
Καηάηαμε  :   -     ΣΑΚΟΓ 2008  :  13.92 & 25.11. 

- ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ (ΠΗΝΑΚΑ1, ΟΜΑΓΑ 9ε  ηεο ΚΤΑ1958/2012):  Δμαηξείηαη  Π.Ο.  
- ΟΥΛΖΖ (ΚΤΑ3137/191/Φ.15/2012):    Υακειή  Όριεζε. 

 
ΑΦΜ  :  052113213            Γ.Ο.Τ:  ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

 
 
 
ΗΣΟΡΗΚΟ :  
 
  Πξόθεηηαη γηα λέα δξαζηεξηόηεηα θαηαζθεπήο ζπζηεκάησλ ζθίαζεο, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηελ 
αξηζκ. 1148775/25-02-2020 Γλσζηνπνίεζε Λεηηνπξγίαο θαη ηελ αξηζκ. 1117020/21-06-2019 
Γλσζηνπνίεζε Δγθαηάζηαζεο.  Έρεη εθδνζεί γηα ηελ ελ ιόγσ ζέζε ε Α.Π. 654/17-04-18 βεβαίσζε 

     

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  ΣΔΡΔΑ  ΔΛΛΑΓΑ 
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ  ΒΟΗΩΣΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ    ΚΑΗ  ΦΤΗΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ 
 
Σαρ. Γ/λζε:        Φίισλνο 35-39   /    Ληβαδεηά        
Σαρ. Κώδηθαο  :  32100      
Πιεξνθνξίεο :    Κσλ/λίδεο Μ. 
Σειέθσλν :         22613 – 50335                                                                                                                                                                                                                                        
Σειενκνηνηππία:  22613 – 50337 
e-mail     : mkonstantinidis@viotia.gr 
       

 

            

  

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ                                                                              

  
Ληβαδεηά:      16 -06-2020 
Α.Π.:       νηθ. 1789 

          

 

ΚΟΗΝΟΠ.: 

1. ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΣΟΤ ΝΗΚ. 
ΑΗΥΤΛΟΤ & ΛΔΤΚΣΡΩΝ 
Γ.Δ. ΛΗΒΑΓΔΗΑ  ΣΟΤ Γ. ΛΔΒΑΓΔΩΝ 
Σ.Κ.32131 
info@tentotex.gr 
 
2. Γ/ΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 
ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 
ΠΛΑΣΔΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 3 
35100 – ΛΑΜΗΑ 
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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ρξήζεσλ γεο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία εθαξκόδνληαη νη πξντζρύνπζεο δηαηάμεηο εθόζνλ είρε ππνβιεζεί, 
αίηεζε ελίζρπζεο γηα ηελ ίδξπζε δξαζηεξηόηεηαο από επξσπατθό πξόγξακκα, πξηλ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ 
Γ.Π... Ζ ελ ιόγσ κνλάδα κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο ζην επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα ‘’ 
Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα πνπ απνδεηθλύεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο κε αξ. πξση.  7781/1997/Α2/30-10-2013 θαη 5458/3458/Α2/15-04-
2014, ηεξεί ηνλ αλσηέξσ όξν.  

 
 
Καηά ηελ επηζεώξεζε δηαπηζηώζεθαλ ηα θάησζη: 

 
-  Τπάξρεη θαηαιιειόηεηα ηνπ ρώξνπ θαη ησλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή 
ζύκθσλα κε ηα δεισζέληα ζε εξσηεκαηνιόγην θαη ηελ ιεθζείζα βεβαίσζε ρξήζεσλ γεο 
(κε αξ. πξση. 1182/29 -03-2019 θαη  654/17 -04-2018 αληίζηνηρα) .  
-   Ζ νξζόηεηα ηεο αξηζκ. 1148775/25-02-2020 Γλσζηνπνίεζεο Λεηηνπξγίαο θαη ηεο αξηζκ. 
1117020/21-06-2019 Γλσζηνπνίεζεο Δγθαηάζηαζεο όπσο  έρνπλ θαηαηεζεί ειεθηξνληθά από ηνλ 
θνξέα ηεο βηνκεραλίαο.  
-  Τπάξρεη πιήξεο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ  γλσζηνπνίεζε 
ιεηηνπξγίαο – εγθαηάζηαζεο ζηελ εηαηξεία, ζύκθσλα κε ην αξ. πξση. 1182/22-04-2019 έγγξαθό καο 
πξνζδηνξηζκνύ ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ. 
-  Οη θηηξηαθέο ππνδνκέο ε ίλαη ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 281/02 νηθνδνκηθή άδεηα θαη ηελ  
αξηζκ. 10602027 ππαγσγή ζηνλ Ν.4014/11 πεξί ηαθηνπνίεζεο απζαηξ έησλ, επίζεο έρεη  
επηζπλαθζεί ζηνλ θάθειν ηεο επηρείξεζεο ε  Τ.Γ. ηνπ  πνιηη ηθνύ  Μερ/θνύ  πεξί ζηαηηθήο 
επάξθεηαο θαη κε απαίηεζεο έθδνζεο λέαο νηθνδνκηθήο αδείαο.  
-  Ο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο είλαη ζύκθσλα κε ηα δεισζέληα ζε ζρεδηαγξάκκαηα 
θαη ηελ ηερληθή έθζεζε ηνπ θαθέινπ αδεηνδόηεζεο.  

 
 
 
 
 
 
Οη δηελεξγήζαληεο ηελ επηζεώξεζε                                                        

Μ. Κσλ/λίδεο 

Σ.Δ. Μερ/θσλ Α’ 
 
 
 
 
 
 

  

Μ.Δ.Α. Π.Δ.Β. 
H Αλ Πξντζηακέλε Γ/λζεο 

 
 
 

Γ. ΕΤΓΟΓΗΑΝΝΖ 
Υεκ. Μεραλ.  Π.Δ.  A’ 
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