
 
 
 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ      ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                   Ιιβαδειά,   12/06/2020 

                  Αρ. πρωη.: οικ.1745 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ    

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΩΣΗΑ    

ΣΜΗΜΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ    

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΠΡΟ:                      ΩΣΗΡΙΟ ΣΕΦΑΝΟ ΞΑΦΗ   
   

Σατ. Γ/νζη            :    Φίλωνος 35-39       Θέζη ‘Σεμπέλι’ –  ΣΘ 32011 Οινόθσηα Βοιωηίας        

Σηλ                      : 2261 3 50331             Email: Xafis2000@yahoo.gr 

Πληροθορίες         : 

Email                    : 

Γ. Εσγογιάννη  

Perivallon_05@yahoo.gr   
 

 
 

    
ΚΟΙΝ.:       

akarantzikis@gmail.com 

              Δ/νση Διαυάνειας & Ηλεκτρονικής  
Διακσβέρνησης   

 
 Θαλσβίων 1 - ΣΘ 35100 Ιαμία  

    

 
ΘΔΜΑ: Έθζεζε επηζεώξεζεο ζε εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ αξ. νηθ. 483/35/Φ 15 ΦΔΚ 158 Β /3-2-2012 όπωο 
ηζρύεη. 
 
Σσετ.  
α). Σν αξ. πξωη. 5057/12-12-2019 ζεωξεκέλν  εξωηεκαηνιόγην ζαο κε αίηεκα ηελ αιιαγή θνξέα. 

β). Σν αξ. πξωη. 5054/17-12-2019 έγγξαθό καο κε ην νπνίν έγηλε πξνζδηνξηζκόο ηωλ απαηηνύκελωλ 

δηθαηνινγεηηθώλ. 

γ). Σελ Ν. 4442 / 7-12-2016 (ΦΔΚ 230/Α/7-12-2016) πεξί «Νέν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ άζθεζε 

νηθνλνκηθήο  

δξαζηεξηόηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

δ). Ο Ν. 3982/2011 ΦΔΚ Α-143/17-6-2011, «Απινπνίεζε ηεο αδεηνδόηεζεο ηερληθώλ επαγγεικαηηθώλ θαη 
κεηαπνηεηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ πάξθωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπωο ηζρύεη. 
ε). Σν Ν. 4549/ΦΔΚ 105/14-6-2018, Γηαηάμεηο γηα ηελ νινθιήξωζε ηεο ζπκθωλίαο δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρωλ 
θαη δηαξζξωηηθώλ κεηαξξπζκίζεωλ – κεζνπξόζεζκν πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2019-2022 θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο» 
δ). Ζ αξ. νηθ. 64618/856/Φ15/ΦΔΚ 2278/15-6-2018 ΤΑ. 
ε) Σελ αξ. 1142429 ver.1 γλωζηνπνίεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο  

 
 

ε ζπλέρεηα ηνπ αλωηέξω (ε) ζρεηηθνύ ε ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο  Επγνγηάλλε Γεωξγία θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ Ν. 3982/2011 θαη ηεο Τ.Α νηθ. 483/35 Φ 15/2012 όπωο ηζρύεη δηελήξγεζε ηελ 11-06-2020 

επηζεώξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο βηνκεραλίαο ηνπ θνξέα κε ηελ επωλπκία «ΩΣΗΡΙΟ ΣΕΦΑΝΟ 

ΞΑΦΗ» πνπ ιεηηνπξγεί ζηε ζέζε ΄ηεκπέιη’ ζηε πεξηνρή ηεο Γ.Δ Οηλνθύηωλ Γήκνπ Σαλάγξαο Π.Δ 

Βνηωηίαο κε ηα παξαθάηω ζηνηρεία: 

 

 

 

mailto:Xafis2000@yahoo.gr


Γεληθά ζηνηρεία: 

Δίδνο κνλάδαο  Βηνηερλία παξαγωγήο επίπιωλ θνπδίλαο  

Φνξέαο  ΩΣΗΡΙΟ ΣΕΦΑΝΟ ΞΑΦΗ   

Θέζε  ‘ηεκπέιη’ 

Σ.Κ ή Γ.Δ  Οηλνθύηωλ 

Γήκνο  Σαλάγξαο  

ΑΦΜ/ Γ.Ο.Τ  154491155 / Ακαξνπζίνπ 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά  

 Κινητήπια ισσύρ (KW) Θεπμικήρ ισσύρ KW) Αξία (εςπώ) 

Απζαίξεηα εγθαηεζηεκέλα  169,75  63.050,00 

Απζαίξεηα ιεηηνπξγνύληα  169,75  63.050,00 

Παξνπιηζκέλα  3,95  1.500,00 

Σςν. λειτοςπγούντων  169,75  63.050,00 

 

Ατμολέβητερ / ατμογεννήτπιερ   Π.Π Π.Υ.Γ 

   

 

Γεξαμενέρ    Φωπητικότητα Π.Υ.Γ 

   

 

Πξόθεηηαη γηα βηνηερλία παξαγωγήο επίπιωλ θνπδίλαο ε νπνία εγθαηαζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί απζαίξεηα ζε 

θηίξην ηδηνθηεζίαο Κ. ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ & ΤΗΟΗ Δ.Π.Δ. ην νπνίν είρε κηζζωζεί ε ΩΣΖΡΗΟ ΞΑΦΖ ΜΟΝ. 

Η.Κ.Δ θαη έρεη πξνζθνκηζηεί ην από 15-02-2015 κηζζωηήξην ζπκβόιαην εκεξνκελίαο ιήμεωο 14-02-2020.  

Με ηελ αξ. 1142429 ver.1 γλωζηνπνίεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο έγηλε αιιαγή ηνπ θνξέα από  

ΩΣΖΡΗΟ ΞΑΦΖ ΜΟΝ. Η.Κ.Δ ζε ΩΣΖΡΗΟ ΣΔΦΑΝΟ ΞΑΦΖ. 

Ζ ελ ιόγω βηνηερλία θαηαηάζζεηαη ζηε σαμηλή όσληση ζύκθωλα κε ηελ ΚΤΑ 3137/191/Φ.15 ΦΔΚ 

1048/Β/4-4-2012) θαη ζηε Β πεπιβαλλοντική θαηεγνξία  ηεο αξηζκ.  1958/ΦΔΚ 21 Β/13-01-2012, Καηάηαμε 

δεκόζηωλ θαη ηδηωηηθώλ έξγωλ θαη δξαζηεξηνηήηωλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζύκθωλα κε ην 

Άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Δ.Κ. Α΄209/2011)» όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

 

Δπηζεώξεζε:  

Ζ επηζεώξεζε αθνξνύζε ηελ αιιαγή ηνπ θνξέα. Ο ππεύζπλνο ηεο κνλάδαο καο επέδεημε ηα δηθαηνινγεηηθά 

ηα νπνία είραλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ Τπεξεζία καο κε ην αξ. πξωη. 5054/17-12-2019 θαη πνπ απαηηνύληαη 

γηα ηελ αιιαγή ηνπ θνξέα. 

 

 



 

Έγηλαλ ζπζηάζεηο ζηνλ ππεύζπλν ηεο κνλάδαο γηα ηελ ηήξεζε ηωλ ΠΠΓ (ζθόλε, πξηνλίδηα θηι). 

 

Σν ηκήκα πιεξνθνξηθήο ηεο Π.Δ Βνηωηίαο ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα παξαθαιείηαη γηα ηελ 

αλάξηεζε απηήο ζην δηθηπαθό ηζηόηνπν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 

Οη δηελεξγήζαληεο ηελ επηζεώξεζε                                                                    ΜΔΑΠΔΒ                           

                                                                                                         Ζ ΑΝ/ΣΡΗΑ ΠΡ/ΝΖ ΣΖ Γ/ΝΖ 

 

Γ. Επγνγηάλλε  

ΠΔ Υεκηθώλ Μερ/θώλ κε Α’ Β                                                               Γεωξγία εξ. Επγνγηάλλε   

                                                                                                         ΠΔ Υεκηθώλ Μεραληθώλ κε Α’ β 

 

Δ.Γ  

1. Υ.Α 

 2. Φ.Β (Φ 833) 
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