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Θέμα :   Έκθεζη Αςηοτίαρ για ηην βιομησανία μεηαλλικών καηαζκεςών .  
 
 
Ο  κάηυθι ςπάλληλορ  ηηρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ ηηρ Π.Δ.Β. Βοιυηίαρ  
Κυνζηανηινίδηρ Μισαήλ  
Καη’ εθαπμογή (ηυν άπθπυν 19 κα ι 26) ηος Ν. 3982/11(ΦΔΚ 143 Α /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 και ηην πποθεζμία 
για μεηαθοπά ή ηεσνική αναζςγκπόηηζη»,  
και μεηά από Δνηολή ηος  Πποφζηαμένος ηηρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ, διενέπγη ζε  ηην                      
10-07-2020 επιθεώπηζη ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ βιομησανίαρ, με ηα ανυηέπυ  ζηοισεία.  
                             
                                
Γενικά ζηοισεία :  

Βιομησανία μεηαλλικών καηαζκεςών.  
 
Σοποθεζία:  Θέζη ‘ ’Κόνηιηα‘’   Γ.Δ. Οινοθύηυν ηος  Γ. Σανάγπαρ  - Ν.  Βοιυηίαρ. 
 
Δπυνςμία: «ACMON SYSTEMS ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΒΔΔ».  
 
Καηάηαξη  :   -      ΣΑΚΟΓ 2008  :   25.11, 25.29, 25.61, 25.62, 25.99, 27.12, 27.90, 28.29 & 28.93. 

- ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ (ΠΗΝΑΚΑ1, ΟΜΑΓΑ 9η  ηηρ ΚΤΑ1958/2012):  Β καηηγοπία.  
- ΟΥΛΖΖ (ΚΤΑ3137/191/Φ.15/2012):    Υαμηλή  Όσληζη. 

 
ΑΦΜ  :  998375330                           Γ.Ο.Τ:  ΘΖΒΩΝ 

 
 
 
Ηζηοπικό  :  
Ζ εν λόγυ μονάδα μεηαλλικών καηαζκεςών λειηοςπγ εί  ζύμθυνα με ηην απ.  ππυη. 
3161/07-10-2014 Τπεύθςνη Γήλυζη έναπξηρ λειηοςπγίαρ (επυηημαηολόγιο 3161/10 -06-
2014). Έσει ςποβληθεί ηλεκηπονικά η Γνυζηοποίηζη εγκαηάζηαζηρ  με απιθμ. 
1145089/28-01-2020 και η απιθμ. 1167478/09 -07-2020  Γνυζηοποίηζη λειηοςπγίαρ.  
 

     

 

 
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                                                                                                                                                                                                                                        
Τηλεομοιοτυπία    22613 – 50337 
e-mail     : mkonstantinidis@viotia.gr 
       

 

            

 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ                                                                              

  
Λιβαδειά:     20  -07-2020 
Α.Π.:              ΟΗΚ. 2488  
          

 

ΚΟΗΝΟΠ.: 

1. ACMON SYSTEMS ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ             

ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΒΔΔ  
ΘΔΖ ‘ΚΟΝΣΗΣΑ’ 
Γ.Δ. ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ – Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ   
khoussia@otenet.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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Καηά ηην επιθεώπηζη διαπιζηώθηκαν ηα κάηυθι: 
 

-  Ζ οπθόηηηα ηυν  Γνυζηοποιήζευν εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ  με απιθμ. 1145089/28 -
01-2020 και 1167478/09 -07-2020  ανηίζηοισα όπυρ έσοςν καηαηεθεί ηλεκηπονικά από ηον 
θοπέα ηηρ βιομησανίαρ.  
-  Τπάπσει πλήπερ θάκελορ ζηην εηαιπε ία ηυν δικαιολογηηικών πος ζςνοδεύοςν ηιρ απιθμ. 
1145089/28-01-2020 και 1167478/09-07-2020 γνυζηοποιήζειρ  εγκαηάζηαζηρ και 
λειηοςπγίαρ ανηίζηοισα, ζύμθυνα με ηο απ.ππυη. 4609/25 -11-2019 έγγπαθό μαρ 
πποζδιοπιζμού ηυν απαιηούμενυν δικαιολογηηικών.  
-  Σηπούνηαι οι ππόηςπερ πεπιβαλλονηικέρ δεζμεύζειρ όπυρ έσοςν ηεθεί με ηο απιθμ .  
Ππυη. 4609/25-11-2019 έγγπαθό μαρ πποζδιοπιζμού δικαιολογηηικών.   
 -   Για ηα κηιπιακά έσοςν εκδοθεί οι  απιθμ 186/2003, 286/2007 οικοδομικέρ άδειερ και 
έσοςν γίνει ηακηοποιήζειρ ζύμθυνα με ηην απιθμ. 11040611 δήλυζη ένηαξηρ ζηον νόμο 
4495/2017 κα μαρ έσει επιδεισθεί η από 19.11.2019 Τ.Γ. πεπί ζηαηικήρ επάπκειαρ καθώρ.   
-   Ο μησανολογικόρ εξοπλιζμόρ είναι ζύμθυνα με ηα δηλυθένηα ζε ζσεδιαγπάμμαηα και 
ηην ηεσνική έκθεζη ηος θακέλος αδειοδόηηζηρ.  
-   Έσει ζςνηασθεί μελέηη πςποπποζηαζίαρ α πό ηον απμόδιο μησανικό –  ζσέδιο  κάηοτηρ. 
Έγινε δειγμαηοληπηικόρ έλεγσορ ηυν πςποζβεζηικών θυ λεών –  πςποζβεζηήπυν –  
ζηαθμών.  Σηπούνηαι ηα πποληπηικά μέζα πςποπποζηαζίαρ ζύμθυνα με ηην Τ.Α. απιθμ. 
Α.Π.136860/1673/Φ15 (ΦΔΚ6210Β/2018) .  
 
   H Γ/νζη Γιαθάνειαρ & Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ  ζηην οποία κοινοποιείηαι η 

παπούζα  παπακαλείηαι γ ια ηην ανάπηηζη αςηήρ ζηο δικηςακό ιζηόηοπο ηηρ Πεπιθέπειαρ 

ηεπεάρ Δλλάδαρ.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Οι διενεπγήζανηερ ηην επιθεώπηζη                                                        

Μ. Κυν/νίδηρ 

Σ.Δ. Μησ/κυν Α’ 
 
 
 
 
 
ΑΡ.ΦΑΚ.: 1095 
  

 
                 
 
 

Μ.Δ.Α. Π.Δ.Β. 
H Αν Πποφζηαμένη Γ/νζηρ 

 
 
 

Γ. ΕΤΓΟΓΗΑΝΝΖ 
Υημ. Μησαν.  Π.Δ.  A’ 
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