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Θέκα :   Έθζεζε Απηνςίαο  γηα ηελ βηνκεραλία θαηαζθεπήο κεραλεκάησλ κεηαιινπξγίαο.  
 
 
Ο  θάησζη ππάιιεινο  ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ.Β. Βνησηίαο  
Κσλζηαληηλίδεο Μηραήι  
Καη’ εθαξκνγή (ησλ άξζξσλ 19 θαη 26) ηνπ Ν. 3982/11(ΦΔΚ 143 Α /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 θαη ηελ πξνζεζκία 
γηα κεηαθνξά ή ηερληθή αλαζπγθξόηεζε»,  
θαη κεηά από Δληνιή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο, δηελέξγε ζε  ηελ                      
23-09-2020 επηζεώξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο βηνκεραλίαο, κε ηα παξαθάησ  ζηνηρεία.  
     
                         
ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ:  

Βηνκεραλία θαηαζθεπήο κεραλεκάησλ κεηαιινπξγίαο .   
 
Σνπνζεζία:  Θέζε Κνκαξηδίλη   Γ.Δ ρεκαηαξίνπ  ηνπ Γ. Σαλάγξαο  – Π.Δ. Βνησηίαο. 
 
Δπσλπκία: «ΣΑΜΑΣΖ ΓΚΗΕΔΛΖ Α.Δ.».  
 
Καηάηαμε  :   -      28.41, 25.61. 
                      -      Β θαηεγνξία                 
 
ΑΦΜ  : 094461615       Γ.Ο.Τ:  ΘΖΒΑ 

 
 
 
ΥΔΣΗΚΑ  :  
 
1. Ζ Α.Π. 329/28-02-2017  απόθαζε ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο από ηελ ππεξεζία καο, ανξίζηνπ 

δηάξθεηαο. 
2. Σν Α.Π. 2605/24-07-2020 εξσηεκαηνιόγην ηνπ Παξαξηήκαηνο Η πνπ ππνβάιιαηε ζηελ ππεξεζία καο κε 

αίηεκα ηελ επέθηαζε – εθζπγρξνληζκό ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. 

     

 

 
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:      29 -09-2020 
Α.Π.:              3275 

ΑΡ.ΦΑΚ.:       Φ-1094 
 

ΚΟΗΝΟΠ.: 
   1. ΣΑΜΑΣΖ ΓΚΗΕΔΛΖ Α.Δ. 
Ξ  (ΓΗΑ ΣΟΤ ΜΖΥ/ΚΟΤ) 
ΘΘΩΜΑΪΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
  Email: info@gtec.gr 

 
2. Γ/ΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 
ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 
ΠΛΑΣΔΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 3 
35100 – ΛΑΜΗΑ 
ddhd@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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3. Σν Α.Π. 2605/29-07-2020 έγγξαθό καο πξνζδηνξηζκνύ ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζύκθσλα 
κε ηνλ Ν.3982/11 σο ηζρύεη ζήκεξα. 

4. Ζ αξ. πξση. 2904/25-07-2014 βεβαίσζε ρξήζεσλ γεο.  
5. Ζ αξηζκ. 1176987/23-09-20 γλσζηνπνίεζε εγθαηάζηαζεο. 

 
 

 
Καηά ηελ επηζεώξεζε δηαπηζηώζεθαλ ηα θάησζη: 
 
-  Ζ κνλάδα από κέζε όριεζε πνπ ήηαλ, ζήκεξα θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία Β (θαη 
ζπλεπώο ζηελ  ρακειή όριεζε) ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α. α ξηζκ. νηθ. 92108/1045/Φ.15 /2020 
θαη ζπλεπώο ε κνλάδα κπνξεί λα ππαρζεί ζηελ δηαδηθ αζία αδεηνδόηεζεο ηεο 
γλσζηνπνίεζεο εγθαηάζηαζεο .  
 -   Έπεηηα από αίηεκα πξνθνξηθό ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο δξαζηεξηόηεηαο Κνπ Θσκατδε 
θαηά ηελ απηνςία καο, ε κνλάδα ππάγεηαη ζε θαζεζηώο γλσζηνπνίεζεο εγθαηάζηαζεο 
(ζύκθσλα κε ην ( 4 )  ζρεηηθό έγγξαθν  θαη ηελ Τ.Α. αξηζκ. νηθ. 92108/1045/Φ.15 /2020).  
-  Ο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο ηεο επέθηαζεο –  εθζπγρξνληζκνύ είλαη ζην ζηάδην ηεο 
εγθαηάζηαζεο.  
-     Τπάξρεη θαηαιιειόηεηα ηνπ ρώξνπ θαη ησλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή 
ζύκθσλα κε ηα δεισζέληα ζε εξσηεκαηνιόγ ην θαη ηελ ιεθζείζα βεβαίσζε ρξήζεσλ γεο 
(κε αξ. πξση.  2904/25-07-2014).  

 
  
   H Γ/λζε Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  ζηελ νπνία απνζηέιιεηαη  ε 

παξνύζα παξαθαιείηαη γ ηα 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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