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ΘΕΜΑ: Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15 ΦΕΚ 158 Β /3-2-2012 όπως
ισχύει.
Σχετ.
α) Η αρ. 1161749 γνωστοποίηση λειτουργίας (αρ. πρωτ. υπηρεσίας μας 1868/18-6-2020) μετά από
εγκεκριμένη μηχανολογική επέκταση.
β) Ο Ν. 3982/2011 ΦΕΚ Α-143/17-6-2011, «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
γ) Ο Ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας» όπως ισχύει.
δ) Το Ν. 4549/ΦΕΚ 105/14-6-2018, Διατάξεις για την ολοκλήρωση της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων – μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2019-2022 και
λοιπές διατάξεις»
ε)Η αρ. οικ. 64618/856/Φ15/ΦΕΚ 2278/15-6-2018 ΥΑ

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού η υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Ζυγογιάννη Γεωργία, κατ’
εφαρμογή του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α οικ. 483/35 Φ 15/2012 διενήργησε την 25-09-2020 επιθεώρηση
στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας του φορέα με την επωνυμία «Ι. Κ. ΤΑΓΚΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε» που λειτουργεί
στη θέση ΄ΚΟΚΚΙΝΗ’, περιοχή της Τ.Κ Στεφάνης Δήμου Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας με τα παρακάτω στοιχεία:

Γενικά στοιχεία:
Είδος μονάδας

Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου

Φορέας

Ι. Κ. ΤΑΓΚΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε

Θέση

ΚΟΚΚΙΝΗ

Τ.Κ ή Δ.Ε

Στεφάνης

Δήμος

Δερβενοχωρίων

ΑΦΜ/ Δ.Ο.Υ

999608810 / Θηβών

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κινητήρια ισχύς

Θερμικής ισχύς

(KW)

(KW)

Νομίμως λειτουργούντα (με την 714,65

245,26

Αξία (ευρώ)
232.600,00

αρ. πρωτ. 3222/9-8-2016)
Προς εγκατάσταση (με την αρ. 61,20

148.236,00

πρωτ.2710/20-9-2018 απόφαση)
Προς λειτουργία

62,54

148.236,00

Σύνολο λειτουργίας

777,19

380.836,00

Πρόκειται για υφιστάμενη μονάδα επεξεργασίας ξύλου η οποία λειτουργεί βάσει των:







αρ. πρωτ. 2929/07.06.2007 άδεια λειτουργίας - ανανέωση αορίστου διάρκειας μετά από
μηχανολογική επέκταση και άδεια κτιριακής επέκτασης διάρκειας τριών ετών.
αρ. πρωτ. 4746/2007 απόφαση τροποποίησης της προηγούμενης απόφασης ως προς τα κτιριακά.
αρ. πρωτ. 1617/31-05-2011 άδεια λειτουργίας μετά από αυθαίρετη μηχανολογική επέκταση για
247,55 HP επί συνολικής Κ.Ι 827,55 HP και Θ.Ι 20,50 KW.
αρ. πρωτ. 249/20-02-2013 αδείας λειτουργίας μηχανολογικής επέκτασης στα πλαίσια του 20 %.
αρ. πρωτ. 3322/14-07-2016 αίτηση της εταιρείας με την οποία ενημέρωσε για τη λειτουργία.
αρ. πρωτ. 2710/20-9-2018 απόφαση της υπηρεσίας μας περί έγκρισης εγκατάστασης

Η εν λόγω βιομηχανία κατατάσσεται στη μέση όχληση με κωδ. στακόδ 2008 16.10, 16.24 σύμφωνα με την
ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012) και στη Β περιβαλλοντική κατηγορία - ομάδα 9η - α/α 62 και
66 σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ. 15/4187/2066 ΦΕΚ 1275 / Β/10-4-2012. Με την εφαρμογή της αρ. οικ.
92108/1045/Φ.15

ΦΕΚ

3833/9-9-2020

ΚΥΑ

η

εν

λόγω

δραστηριότητα

περιβαλλοντική κατηγορία και στην χαμηλή όχληση (α/α 65 και 69).

κατατάσσετε

στην

Β

Επιθεώρηση:
Σε εφαρμογή της παρ. 6 του αρθ. 6 της αρ. οικ. 64618/856/Φ15/15-6-2018(ΦΕΚ 2278 Β) Υ.Α. διενήργησε
έλεγχος στις εγκαταστάσεις της ανωτέρω μονάδας προκειμένου να διαπιστώσει την ορθότητα των
στοιχείων γνωστοποίησης λειτουργίας (α’ σχετική), την τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών
δεσμεύσεων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα σχετικά με την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.
Διαπιστώσεις:
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα εξής:
1. Έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί ο εγκεκριμένος με την αρ. πρωτ. 2710/20-9-2018 απόφαση μας
περί έγκρισης εγκατάστασης μηχανολογικός εξοπλισμός.
2. Η μη τήρηση της ορθότητας της αρ. 1161749 γνωστοποίησης λειτουργίας και συγκεκριμένα α) το
σημείο αυτής στο οποίο αναγράφεται η ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού όπου δεν έχει
συμπεριληφθεί ο νέος φούρνος ξήρανσης και β)το σημείο αυτής στο οποίο αναφέρονται στοιχεία
που αφορούν το πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
Συγκεκριμένα το πιστοποιητικό πυροπροστασίας με αρ. πρωτ. 3593/Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ 849/29-7-2016
της Π.Υ Οινοφύτων το οποίο επεδείχθη δεν καλύπτει: α) τον αύλειο χώρο της εγκατάστασης ο
οποίος την ημέρα της επιθεώρησης ήταν καλυμμένος τόσο με ά ύλη (κορμοί δέντρων, κτλ) όσο και
με προϊόντα. β) την κτιριακή επέκταση μπροστά από το χώρο των ξηραντήριων στον οποίο έχει
τοποθετηθεί μηχανολογικός εξοπλισμός (φούρνος ξήρανσης) ως επίσης και μικρές κτιριακές
αλλαγές στο υπόλοιπο εργοστάσιο (χώρο γραφείων κτλ).
3. Η μη τήρηση των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) και συγκεκριμένα η α/α Α3 ΠΠΔ
περί χρήσης του ακάλυπτου χώρου για αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων χωρίς άδεια.
Σε ότι αφορά τον έλεγχο των υπόλοιπων δικαιολογητικών ( ολοκλήρωση ελέγχου της αναθεώρησης της
οικοδομικής άδειας, τήρησης των ΠΠΔ

κτλ ) δεν πραγματοποιήθηκε καθώς κατά τη διάρκεια της

επιθεώρησης ο ιδιοκτήτης της μονάδας κος Ταγκλής αισθάνθηκε ΄αδικημένος΄ όπως είπε από τον τρόπο
διεξαγωγής αυτής και άρχιζε να εξαπολύει ύβρεις τόσο προς την υπάλληλο της υπηρεσίας μας, η οποία
διεξήγαγε τον έλεγχο, όσο και προς την Νομαρχία, την Πυροσβεστική και τους μηχανικούς στους οποίους
έχει αναθέσει την αδειοδότηση της μονάδας του.
Τέλος αναφορικά με το χώρο εναπόθεσης εμπορευματοκιβωτίων την ημέρα της επιθεώρησης σύμφωνα με
τον κο Ταγκλη ήταν σ’ αυτόν αποθηκευμένη μπριγκέτα η οποία λόγω αναδουλειάς δεν πουλήθηκε τον
περασμένο χειμώνα όπως είχε προβλεφτεί.

Στη Δ/νση ηλεκτρονικής διαφάνειας της ΠΣΕ στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την
ανάρτηση αυτής στο δικτυακό ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Μ.Ε.Α.Π.Ε.Β
Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

Η Αν/τρια Πρ/νη Δ/νσης

Γ. Ζυγογιάννη
ΠΕ Χημικών Μηχ/κών με Α’ β
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ΠΠΕ Χημικών Μηχανικών MSc ‘Α β
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