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Θέκα :   Έθζεζε Απηνςίαο  γηα ηελ βηνκεραλία παξαγσγήο παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθώλ .  
 
Οη ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο  
Κσλζηαληηλίδεο Μηραήι  
 
Καη’ εθαξκνγή (ηνπ  άξζξνπ  26) ηνπ Ν.3982/11  (ΦΔΚ  143Α/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,  ηελ πξνζεζκία γηα κεηαθνξά ή ηερληθή 
αλαζπγθξόηεζε» θαη κεηά από Δληνιή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπ μεο  
(ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο ΚΤΑ αξηζκ. νηθ. 14684/914/Φ15 ΦΔΚ3533Β/31 -12-2012, 
πεξί θαζνξηζκνύ παξαβόισλ ηνπ άξζξνπ 28 παξ.4 ηνπ Ν.3982/2011 ) ,  δηελέξγεζαλ ηελ  
03/07/2020 επηζεώξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο, κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία ,  
πξνθεηκέλνπ ειεγρζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε  ηνπ εξγνζηαζίνπ.  
       
                       
ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ:  

Βηνκεραλία παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθώλ .   
 
Σνπνζεζία:  Θέζε ‘ ’Ρνπζνύληα‘ ’  Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ  ηνπ Γ. Σαλάγξαο  – Π.Δ. Βνησηίαο. 
 
Δπσλπκία: «NUEVO  A.E.».  
 
Καηάηαμε  :   -     ΣΑΚΟΓ 2008  :  10.91. 

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

 
ΑΦΜ  :  998084248            Γ.Ο.Τ:  ΥΑΛΚΗΓΑ 

 
 
 
ΗΣΟΡΗΚΟ :  
 
    Πξόθεηηαη γ ηα λέα δξαζηεξηόηεηα ε νπνία έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε 
ηελ Α.Π. 1787/22 -05-2018  έγθξηζε εγθαηάζηαζεο θαη ηελ αξηζκ. 1137486/05 -12-2019 
γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο .  
 
 

     

 

 
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:       20 -07-2020 
Α.Π.:              ΟΗΚ. 2487 

          

 

ΚΟΗΝΟΠ.: 

1. NUEVO A.E. 

ΛΔΩΦ. ΣΡΑΣΖΓΟΤ Ν. ΠΛΑΣΖΡΑ                      
–  Ν. ΑΡΣΑΚΖ Σ.Κ. 34600   /   ΥΑΛΚΗΓΑ 
 
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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Καηά ηελ επηζεώξεζε δηαπηζηώζεθαλ ηα θάησζη: 
 

-    Ζ νξζόηεηα ηεο Γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο κε αξηζκ. 11 37486/05-12-2019 όπσο έρεη 
θαηαηεζεί ειεθηξνληθά από ηνλ θνξέα ηεο βηνκεραλίαο.  
-   Ζ πιεξόηεηα ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ όπσο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηελ  αξηζκ. 
πξση. 1787/22-05-2018 απόθαζε έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο  ηεο ππεξεζίαο καο.  
-  Οη θηηξηαθέο ππνδνκέο ε ίλαη ζύκθσλα κε ηηο αξηζκ. 52/2000, 245/2004 νηθνδνκηθέο 
άδεηεο  θαη ηελ αξηζκ  65/18  άδεηα δόκεζεο .  Eπίζεο έρεη επηζπλαθζεί ε από 17-10-2019  
Τ.Γ. ηνπ πνιηηηθνύ Μερ/θνύ πεξί ζηαηηθήο επάξθεηαο θαη κε απαίηεζεο έθδνζεο λέαο 
νηθνδνκηθήο αδείαο.  
-   Έρεη ζπληαρζεί κειέηε ππξνπξνζηαζίαο από ηνλ αξκόδην κεραληθό –  ζρέδηα θάηνςεο κε 
κόληκν ζύζηεκα ππξόζβεζεο. Έγηλε δεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο ησλ ππξνζβεζηηθώλ 
θσιεώλ –  ππξνζβεζηήξσλ –  ζηαζκώλ  κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα.  Σεξνύληαη ηα 
πξνιεπηηθά κέζα ππξνπξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α. αξηζκ. Α.Π.136860/1673/Φ15 
(ΦΔΚ6210Β/2018)  
-   Ο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο είλαη ζύκθσλα κε ηα δεισζέληα ζε ζρεδηαγξάκκαηα θαη 
ηελ ηερληθή έθζεζε ηνπ θαθέινπ αδεηνδόηεζεο.  
-    Πεξηβαιινληηθά ηεξνύληαη νη όξνη όπσο έρνπλ ηεζ εί ζηελ αξ. πξση.  1787/22-05-2018 
απόθαζε έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο ηεο ππεξεζίαο καο.  
 
   
   H Γ/λζε Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη  ην 

παξόλ παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζε απηήο ζην δηθηπαθό ηζηόηνπν ηεο Πεξηθέξεηαο 

ηεξεάο Διιάδαο.  

 

 
 
 
 
 
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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