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ΠΡΟ:

ΕΤΔΟΚΙΑ ΚΑΖΑΙΔΟΤ
Θέζε
«ΑΓΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟ»
ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ
Σ.Κ. 32009

Κοιν.:

Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο
Γελ. Γ/λζε Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο
Γ/λζε Γηαθάλεηαο &
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

ΘΕΜΑ : Έθζεζε επηζεώξεζεο ζε εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ αξ. νηθ. 483/35/Φ 15/ΦΔΚ 158 Β/0302-2012 όπσο ηζρύεη.
χεη.:
α. Ζ αξ. 1169479 γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο κε αξ. πξση. 2538/21-7-2020 ππεξεζίαο καο
β. Ζ αξ. 1169479 (ver.1) γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο κε αξ. πξση. 2537/21-7-2020
ππεξεζίαο καο
γ. Ζ αξ. 1169479 (ver.2) γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο κε αξ.πξση. 2679/29-7-2020
ππεξεζίαο καο
ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσλ ζρεηηθώλ νη ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο
Επγνγηάλλε Γεσξγία θαη Καξακάλε Φσηεηλε, θαη’ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3982/2011 θαη ηεο Τ.Α
νηθ. 483/35 Φ 15/2012, δηελήξγεζαλ ζηηο 28/7/2020 επηζεώξεζε ζηνλ θνξέα κε ηελ
επσλπκία «ΕΤΔΟΚΙΑ ΚΑΖΑΙΔΟΤ» πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ ζέζε Άγηνο Αζαλάζηνο, Λ.
ρεκαηαξίνπ- Γειεζίνπ – Γήκνο Σαλάγξαο, Π.Δ Βνησηίαο κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
Γεληθά ζηνηρεία:
Δίδνο κνλάδαο
Φνξέαο
Θέζε
Σ.Κ ή Γ.Δ
Γήκνο
ΑΦΜ/ Γ.Ο.Τ
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά

Μεραλνπξγείν
ΕΤΔΟΚΙΑ ΚΑΖΑΙΔΟΤ
Άγηνο Αζαλάζηνο
Οηλνθύησλ
Σαλάγξαο
118304584/ ΓΟΤ ΘΖΒΩΝ

ύλνιν παπαγωγικού μηχανολογικού εξοπλιζμού: K.I 55,93 KW + Θ.Η 150,26 KW
Αμία κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ: 54.084,96 επξώ
Κ.Α.Γ : 25.62 & 28.99
ΟΥΛΖΖ: Υακειή
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: B
Ζ επηζεώξεζε έγηλε ζε ζπλέρεηα ησλ σο άλσ ζρεηηθώλ γλσζηνπνηήζεσλ ιεηηνπξγίαο κεηά
από ελεκέξσζε ηεο ππεξεζίαο.
Ζ επηζεώξεζε αθνξνύζε ηε δηαπίζησζε ηεο νξζόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ γλσζηνπνίεζεο
ιεηηνπξγίαο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ή ησλ Πξόηππσλ Πεξηβαιινληηθώλ
Γεζκεύζεσλ, θαζώο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο
εγθαηάζηαζεο.
Σα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία επεδείρζεζαλ ηελ εκέξα ηεο απηνςίαο είλαη:

















Ζ από 18-03-2020 ππεύζπλε δήισζε ζεσξεκέλε κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ
παιηνύ θνξέα, Υαξίησλ Καδαζίδε γηα ηνλ λόκηκν ηξόπν κε ηνλ νπνίν πεξηήιζε ε
θπξηόηεηα ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ λέν θνξέα Δπδνθία Καδαζίδνπ, βάζε
ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ δσξεάλ παξαρώξεζεο
Ζ από 18-03-2020 ππεύζπλε δήισζε ζεσξεκέλε κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ
λέν θνξέα Δπδνθία Καδαζίδνπ γηα ηνλ λόκηκν ηξόπν κε ηνλ νπνίν πεξηήιζε ε
θπξηόηεηα ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, από ηνλ παιαηό θνξέα Υαξίησλ
Καδαζίδε, βάζε ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ δσξεάλ παξαρώξεζεο
Ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό παξαρώξεζεο θπξηόηεηαο κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ
Ζ από 18-3-2020 ππεύζπλε δήισζε ηνπ λένπ θνξέα όηη αλαιακβάλεη ηελ επζύλε
ηεο λόκηκεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο
Ζ από 18-3-2020 ππεύζπλε δήισζε ηνπ θνξέα γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πξόηππσλ
Πεξηβαιινληηθώλ Γεζκεύζεσλ (ΠΠΓ)
Ζ από 18-3-2020 ππεύζπλε δήισζε ηνπ θνξέα όηη έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη
ιεηηνπξγνύλ θαιώο ηα κέηξα θαη κέζα ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο πνπ
πξνβιέπνληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία
Ζ από 21-5-2020 ππεύζπλε δήισζε πξνο ηελ Ππξνζβεζηηθή Γήισζε ηνπ Βαζηιείνπ
Γηαξκίζε, λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξίαο «ΓΗΑΡΜΗΖ Σ. ΒΑΗΛΔΗΟ» πεξί
ζπληήξεζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ ηνπ ΣΓΑ.2294 ζηηο 21-05-2020 ζύκθσλα κε ηηο
ΚΤΑ 618/43/2005 & 17230/671/2005 θαη πιεξνύλ ηνπο όξνπο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη
αζθάιεηαο.
Ζ από 18-3-2020 ππεύζπλε δήισζε ηνπ δηπισκαηνύρνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ
Μει.Φξνζύλνπ κε ηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ αθηλήηνπ, ε
ύπαξμε νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη δελ απαηηείηαη θαηλνύξγηα, είλαη ρώξνο θύξηαο
ρξήζεο θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ έγηλε ζε ρώξν θύξηαο
ρξήζεο
Ζ Άδεηα Γόκεζεο, κε ην ζύλνιν ησλ ζπλνδεπηηθώλ κειεηώλ θαη ζρεδίσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηαθηνπνηήζεσλ, ξπζκίζεσλ ή λνκηκνπνηήζεσλ
απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ, θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ βεβαηώζεσλ πιεξσκήο
πξνζηίκσλ
Ζ από 18-3-2020 ππεύζπλε δήισζε αλάζεζεο ηεο επίβιεςεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
θνξέα ζηνλ κεραληθό Παλαγηώηε Μαγνπιά κε Α.Μ. Σ.Δ.Δ 47356
πλνπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηεο εγθαηάζηαζεο, ππνγεγξακκέλε από ηνλ
δηπισκαηνύρνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ Μει.Φξνζύλνπ , κε πεξηερόκελν:
o

Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα ζην νπνίν απνηππώλνληαη νη θηεξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο θαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζήκαλζεο θαη
θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ εληόο ηνπ νηθνπέδνπ.

o

Πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο (παξαγσγηθή δηαδηθαζία, είδνο πξώησλ πιώλ
θαη παξαγόκελσλ πξντόλησλ, δηάγξακκα ξνήο εθηεινύκελσλ εξγαζηώλ,
θ.ιπ.).

o






Κάηνςε ρώξνπ κε ελδεηθηηθή ηνπνζέηεζε ησλ κεραλεκάησλ εληόο απηνύ
θαη θαηάινγν ησλ κεραλεκάησλ κε ηελ έλδεημε ηεο ηζρύνο ηνπο.

Απνδεηθηηθά ππνβνιήο ηεο γλσζηνπνίεζεο, από ηα νπνία πξνθύπηεη ν κνλαδηθόο
αξηζκόο ηεο γλσζηνπνίεζεο
Ζ κε αξ. Πξση. 172/17-2-2020 βεβαίσζε ρξήζεο γεο από ην ηκήκα Πνιενδνκηθνύ
Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Πνιενδνκηθώλ Δθαξκνγώλ , ηεο Γηεύζπλζεο
Τπεξεζίαο Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ
Ζ από 20-12-2019 βεβαίσζε ηεο εηαηξίαο «Βπηία Βνησηίαο» όηη ηα ιύκαηα
κεηαθέξνληαη ζηνλ Βηνινγηθό Γήκνπ Σαλάγξαο
Σν από 2/2/2020 Ηδησηηθό πκθσλεηηθό ηνπ θνξέα κε ηελ Δπηρείξεζε ΑΓΡΗΟ
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ γηα ηελ παξάδνζε θαη δηάζεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαθηλνύκελσλ
ζηεξεώλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ηνπ θνξέα.
Ζ κε αξ. Πξση. 7679/20-7-2007 βεβαίσζε θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο από ην ηκήκα
ΣΤΓΚ Ν.Βνησηίαο , ηεο Γηεύζπλζεο Σνπ.Απη/ζεο Ν.Βνησηίαο

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ
Καηά ηελ επηζεώξεζε ηεο κνλάδαο δηαπηζηώζεθε όηη:
α) Τπήξρε θάθεινο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ελ ηζρύ.
β) ηνλ θάθειν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ππεύζπλε δήισζε αλάιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
θνξέα από ηνλ κεραληθό, ε νπνία ππνβιήζεθε κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηελ
ππεξεζία ζηηο 29-7-2020.
γ) Σεξνύληαη νη πξόηππεο πεξηβαιινληηθέο δεζκεύζεηο πιελ όκσο ν θνξέαο δελ είρε θάλεη
εγγξαθή ζην ειεθηξνληθό κεηξών απνβιήησλ, ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4042/2011.
Ο θνξέαο νθείιεη, κέζα ζε δηάζηεκα 1 έηνπο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο, λα
πξνβεί ζηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο βειηίσζεο ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηνπ:
1. Σαθηνπνίεζε ηεο θάιπςεο ηεο εμσηεξηθήο ςπθηηθήο κνλάδαο ηνπ θνύξλνπ
2. Αλαθαηαζθεπή ησλ ηνπαιεηώλ έηζη ώζηε λα πιεξνύληαη νη θαλόλεο πγηεηλήο θαη
πξνθείκελνπ απηή λα δηαζθαιίδεηαη
3. πληήξεζε/αληηθαηάζηαζε ηεο νξνθήο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ θαηά δήισζε ηνπ
ππεπζύλνπ είλαη ειελίη.
δ) Τπάξρνπλ ιόγνη επηβνιήο πξνζηίκνπ θαζώο ε γλσζηνπνίεζε κεηαβνιήο ηνπ θνξέα δελ
έγηλε εληόο ηνπ 10εκέξνπ όπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 9 ηνπ Ν.4442/2016, όπσο ηζρύεη.

1.

ΔΓ
Υ.Α
Μ.Δ.Α.Π.Δ.Β
Ζ ΑΝ/ΣΡΗΑ ΠΡ/ΝΖ Γ/ΝΖ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA KALTSI
Ημερομηνία: 2020.07.30 14:46:10 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γεσξγία εξ. Επγνγηάλλε
Υεκηθόο Μεραλ. ΠΔ κε Α’ β

