
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ      ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ    

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗ    

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΩΣΗΑ    

ΣΜΗΜΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ                              Ληβαδεηά,     22- 09 - 2020 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                              Αξ. πξση.   νηθ. 3244 
 
 
 

          Προς:      ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΑΒΔΔ 

Σαρ. Γ/λζε           :    Φίισλνο 35-39                      Οηλόθπηα Βνησηίαο    

Σει                      : 2261 3 50331                            email :panos@protection.gr 

Πιεξνθνξίεο        : 
Email                    : 

Γ. Επγνγηάλλε  
perivallon_05@yahoo.gr  

               
           Κοιν.: Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 

       Γελ. Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 
Γ/λζε Γηαθάλεηαο &                 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

       Καιπβίσλ 1 ΣΚ 35100 Λακία  
 

                                                        

ΘΔΜΑ: Έθζεζε επηζεώξεζεο ζε εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ αξ. νηθ. 483/35/Φ 15/ΦΔΚ 158 Β/03-02-2012 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

χετ. Ζ αξ. 1172107 (ver.1) γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ζε ζπλέρεηα ηεο αξ. πξση. 1775/25-6-2020 
απόθαζε ηεο Τπεξεζίαο καο πεξί Έγθξηζεο Δγθαηάζηαζεο. 
 

ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ νη ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Φσηεηλή Καξακάλε θαη Γεσξγία 

Επγνγηάλλε θαη’ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3982/2011 θαη ηεο Τ.Α νηθ. 483/35 Φ 15/2012 δηελήξγεζε ζηηο 04-09-

2020 επηζεώξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ηνπ θνξέα κε ηελ επσλπκία «ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΑΡΙΣΔΙΓΗ 

ΑΒΔΔ» ζηε ζέζε ‘Σεκπέιη’ ζηε πεξηνρή ηεο Γ.Δ Οηλνθύησλ Γήκνπ Σαλάγξαο Π.Δ Βνησηίαο. 

 
ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: 

Δηδνο εγθ/ζεο: Βηνκεραλία ηερληθώλ πθαζκάησλ ζθίαζεο θαη ηεληώλ 

Σνπνζεζία.     Θέζε ‘Σεκπέιη’ Οηλόθπηα Βνησηίαο        

Ηδηνθηήηεο       ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΑΒΔΔ 

 

ΚΙΝ. ΓΤΝΑΜΗ  ΗΛ/ΡΔ  

Α. Ννκίκνπ Λεηηνπξγίαο  

Παξαγσγηθόο  

Κ.Η 286,33 KW + Θ.Η  28,0  KW  

Βνεζεηηθόο  

Κ.Η 12,50 KW 

Β. Πξνο εγθαηάζηαζε 

K.I 72,80 KW   

Γ. Απνμήισζε  

Κ.Η 20,00 KW 
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ΑΞΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ  

Ννκ. Λεηηνπξγίαο               246.000,00 €                                                                                           

Πξνο εγθαηάζηαζε            190.500,00 €                                                                                           

 
Α.Φ.Μ: 0099359370  ΓΟΤ  ΦΑΔ  Αζελώλ  

ΚΑΓ (ζηαθνδ 2008)   13.99, 13.92 
ΟΥΛΖΖ: Υαμηλή  
Πεξηβαιινληηθή Καηεγνξία Β 
Δληόο ιεθάλεο Αζσπνύ πνηακνύ 
 
Πξόθεηηαη γηα βηνκεραλία παξαγσγήο ηερληθώλ πθαζκάησλ ζθίαζεο (ηεληόπαλα)  πνπ ιεηηνπξγεί ζηε ζέζε 

΄Σεκπέιη΄ ζηε πεξηνρή ηεο Γ.Δ Οηλνθύησλ Γήκνπ Σαλάγξαο Π.Δ Βνησηίαο, κε ηελ επσλπκία: «ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

ΑΡΗΣΔΗΓΖ Α.Β.Δ.Δ».  Ζ ελ ιόγσ βηνκεραλία εγθαηαζηάζεθε απζαίξεηα ην 2000 ζην ελ ιόγσ γήπεδν.   

Με ηελ  αξ. πξση. 1517/31-3-2015 αίηεζή ηεο ε εηαηξεία δήισζε όηη έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ηα πξνβιεπόκελα 

ζηελ παξ. 2 ηνπ αξζ.1 ηεο αξ. νηθ. 12684/92/27-11-2014 ΦΔΚ 3181/27-14-2014 απόθαζεο όπσο απηά 

εμεηδηθεύνληαη ζηελ Τ.Α 483/2012 (ΦΔΚ Β 158/3-2-2012) θαη ελεκέξσζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο.  

Με ηελ αξ. πξση. 1775/25-6-2020 απόθαζε καο ρνξεγήζεθε έγθξηζε εγθαηάζηαζεο κεηά από 

κεραλνινγηθή επέθηαζε / επέθηαζε δξαζηεξηόηεηαο ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο καο γλσζηνπνηήζεθε κε ηελ  

αξ. 1172107 (αξ. πξση.. 2795/7-8-2020 ππεξεζίαο καο) γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο. 

 
 
ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ – ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ 
 
ε εθαξκνγή ηεο παξ. 6 ηνπ αξζ. 6 ηεο αξ. νηθ. 64618/856/Φ15/15-6-2018(ΦΔΚ 2278 Β)  Τ.Α. δηελήξγεζε 

έιεγρν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο αλσηέξσ κνλάδαο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ηελ νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ 

γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο, ηελ ηήξεζε ησλ Πξόηππσλ Πεξηβαιινληηθώλ δεζκεύζεσλ, θαζώο θαη γηα θάζε 

άιιν ζέκα ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

Καηά ηελ επηζεώξεζε δηαπηζηώζεθαλ ηα εμήο: 

 Ζ νξζόηεηα ηεο γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο me ar. 1172107 (ver.1). 

 Ζ εηαηξεία ηεξεί θάθειν κε ηα δηθαηνινγεηηθά όπσο απηά πξνζδηνξίζηεθαλ κε ηελ αξ. πξση. 

1775/25-6-2020 απόθαζε ηεο ππεξεζία καο. 

 Σεξεί ηηο πξόηππεο πεξηβαιινληηθέο δεζκεύζεηο όπσο απηέο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε ηελ αξ. πξση. 

1775/25-6-2020 απόθαζε ηεο ππεξεζία καο. Δπηπιένλ ζε όηη αθνξά ηε κνλάδα απαγσγήο ησλ 

αεξίσλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη από ην ζηάδην ηνπ ζηεγλώκαηνο / ζηδεξώκαηνο ησλ πξντόλησλ 

ε εηαηξεία δεζκεύηεθε γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ πξνθείκελνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί νπνηαδήπνηε 

όριεζε. 

 

 



 

 

Δπηδείρζεθαλ επίζεο: 

1. Ζ αξ.11588661δήισζε ππαγσγήο γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο  θαη ε αξ. 798/1968 νηθνδνκηθή 

άδεηα. 

2. Σν αξ. 17/18-12-2019 πξαθηηθό ηνπ Γ. Γήκνπ Σαλάγξαο πεξί ιήςεο απόθαζεο έγθξηζεο 

εηζόδνπ – εμόδνπ θαζώο θαη ε από 12-3-2020 ππεύζπλε δήισζε ηνπ κεραληθνύ όηη ε 

θπθινθνξηαθή ζύλδεζε έγηλε ζύκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρεδηαγξάκκαηα. 

3. Ζ από 31-7-2020 ππεύζπλε δήισζε πεξί ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ δηπισκαηνύρνπ πνιηηηθνύ 

κεραληθνύ Η. Ρίδνπ. 

4. Σν αξ. πξση. 3282 Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΤ 648/25-04-2017 πηζηνπνηεηηθό ππξνπξνζηαζίαο 

δηάξθεηαο ηζρύνο κέρξη 24-4-2025. 

5. Τπεύζπλε δήισζε (6-8-2020) αλάζεζεο-αλάιεςεο ηεο επίβιεςεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

ηεο κνλάδαο ηνπ δηπισκαηνύρνπ κεραληθνύ . Ληλαδξάθε  

6. Ζ αξ. ΖΚΑΠ30079999002079 άδεηα ρξήζεο θπζηθνύ αεξίνπ. 

7. Απνδεηθηηθό εγγξαθήο ζην Ζιεθηξνληθό κεηξών απνβιήησλ (ΖΜΑ). 

8. Παξαζηαηηθά δηαρείξηζεο ησλ πγξώλ θαη ζηεξεώλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη από ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 

 
 
ηε Γ/λζε ειεθηξνληθήο δηαθάλεηαο ηεο ΠΔ ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα παξαθαιείηαη γηα ηελ 
αλάξηεζε απηήο ζην δηθηπαθό ηζηόηνπν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
 
 
Οη δηελεξγήζαληεο ηελ επηζεώξεζε                                                      
 
 

Φσηεηλή. Καξακάλε                                                                                        Μ.Δ.Α.Π.Δ.Β  

ΠΔ Υεκηθώλ Μερ/θώλ κε Α’ Β                                                             Ζ Αλ/ηξηα Πξ/λε Γ/λζεο 

                                                                                                                            

Γ. Επγνγηάλλε  

ΠΔ Υεκηθώλ Μερ/θώλ κε Α’ Β                                                               Γεσξγία εξ. Επγνγηάλλε     

                                                                                                         ΠΔ Υεκηθώλ Μεραληθώλ κε A’β 

 

Δ.Γ  

1. Υ.Α 

(Φ Β 1482) 
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