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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΩΣΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΩΝ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ    ΚΑΗ  
ΦΤΗΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ 

Λιβαδειά,   7/09/2020 
Απ. Ππωη.   Οικ. 3003  

 

Σαρ. Γ/λζε       :  Φίισλνο 35-39. ΠΡΟ: ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ 
Σαρ. Κώδηθαο   :  32100  ΦΘΙΩΣΙΔΑ 
Πιεξνθνξίεο    :  Φ.Καξακάλε  ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Α.Ε. 
Σειέθσλν :  2261 3 50329  Αγξνηηθή νδόο 
Fax:  2261 3 50326  Θέζε «ΠΔΡΓΗΚΗ» 
Email:  fkaramani@viotia.gr   ΓΖΜΟ ΘΖΒΩΝ 
   Σ.Κ. 32001 
  ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

ΦΘΗΩΣΗΓΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ Α.Δ.: 

a.hatzikyriakou@kefish.gr 

  Δμ. Δθπξόζσπνο: psychogios@ambio.gr 
  Κοιν.: Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 

Γελ. Γ/λζε Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο 

Γ/λζε Γηαθάλεηαο &               
Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

 

ΘΕΜΑ : Έθζεζε επηζεώξεζεο ζε εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ αξ. νηθ. 483/35/Φ 15/ΦΔΚ 158 Β/03-
02-2012 όπσο ηζρύεη. 
 
χεη:   
Α) Σν κε αξ. πξση. 2666/29-7-2020 ζπκπιεξσκέλν Δξσηεκαηνιόγηό ζαο. 
Β) Σα κε αξ.πξση.2853/19-8-2020 δηθαηνινγεηηθά ζπκπιήξσζεο ηνπ θαθέινπ 
 
ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσλ ζρεηηθώλ νη ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο 
Επγνγηάλλε Γεσξγία θαη Καξακάλε Φσηεηλε, θαη’ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3982/2011 θαη ηεο Τ.Α 
νηθ. 483/35 Φ 15/2012, δηελήξγεζαλ ζηηο 3/9/2020 επηζεώξεζε ζηελ κνλάδα ηνπ θνξέα κε 
ηελ επσλπκία ««ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Α.Ε.»»  ζηελ ζέζε 
«Πεξδίθη», Γ.Δ. Πξνδξόκνπ, Γήκνπ Θεβώλ, Π.Δ Βνησηίαο κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
 
Γενικά ζηοιχεία: 

Δίδνο 
κνλάδαο  

Μνλάδα επεμεξγαζίαο θαη ζπληήξεζεο ςαξηώλ, 
θαξθηλνεηδώλ θαη καιαθίσλ 

Φνξέαο  ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΦΘΗΩΣΗΓΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ Α.Δ. 

Θέζε  Πεξδίθη, Γ.Δ. Πξνδξόκνπ 

Σ.Κ ή Γ.Δ  32001 

Γήκνο  Θεβώλ   

ΑΦΜ/Γ.ΟΤ  996981486/ ΓΟΤ ΑΡΓΟΣΟΛΗΟΤ 

 
Σεχνικά χαπακηηπιζηικά  
ύλνιν παπαγωγικού μηχανολογικού εξοπλιζμού ππορ εγκαηάζηαζη: K.I 63 KW  
Αμία κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ: 1.000.000 επξώ 
Κ.Α.Γ : 10.2 &  52.1  
ΟΥΛΖΖ: Μέζε 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: B 
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Ζ επηζεώξεζε έγηλε ζε ζπλέρεηα ησλ σο άλσ ζρεηηθώλ κεηά από ελεκέξσζε ηεο ππεξεζίαο 
θαη  αθνξνύζε ηε δηαπίζησζε ηεο νξζόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ησλ σο άλσ α) & β) ζρεηηθώλ, 
θαζώο θαη ησλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ. 
 
Ιζηοπικό 
Πξόθεηηαη γηα κνλάδα ηεο λέαο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ε νπνία 
πξνήιζε από ηε δηάζπαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ 
ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ».   
Γηα ην ελ ιόγσ αθίλεην, βάζε ηνπ αξρείνπ ηεο Τπεξεζίαο καο έρνπλ γίλεη νη αθόινπζεο 
ελέξγεηεο: 

1. Υνξήγεζε ηεο ππ.αξηζκόλ 694/2001 άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζηελ επηρείξεζε κε ηελ 
επσλπκία «παξθίο Α.Δ.»  

2. Έθηνηε παξειήθζε ην εξσηεκαηνιόγην κε αξ.πξση. 1353/16-5-2019 ζρεηηθά κε ηελ 
Έγθξηζε Δγθαηάζηαζεο ιόγσ αιιαγήο δξαζηεξηόηεηαο  σο εηαηξία «Ηρζπνηξνθεία 
ειόληα» 

3. Ζ ππεξεζία καο κε ην ππ. Αξ. πξση. 1353/16-5-2019 πξνζδηόξηζε ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε έγθξηζε εγθαηάζηαζεο. Έθηνηε, δελ έρεη 
δηεθπεξαησζεί θακία επηπιένλ ελέξγεηα γηα ηελ αιιαγή θνξέα θαη  ηελ έγθξηζε 
εγθαηάζηαζεο γηα ηελ εηαηξία «Ηρζπνηξνθεία ειόληα». 

4. Ζ εηαηξεία «ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΦΘΗΩΣΗΓΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ Α.Δ.» θαηέζεζε 
ην αξ. πξση. 2666/29-7-2020 εξσηεκαηνιόγην κε αίηεκα ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο 
εγθαηάζηαζεο ιόγσ αιιαγήο δξαζηεξηόηεηαο θαη εζσηεξηθήο αλαδηακόξθσζεο 
θηηξίνπ. 

5. Με ην αξ.πξση 2666/3-8-2020 έγγξαθό καο πξνζδηνξίζηεθαλ ηα απαηηνύκελα 
δηθαηνινγεηηθά.  

6. Ζ εηαηξία «ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΦΘΗΩΣΗΓΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ Α.Δ.» 
ζπκπιήξσζε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά κε ην αξ.πξση. 2853/19-8-2020 
έγγξαθν πξνο ηελ ππεξεζία καο.  

 
Διαπιζηώζειρ 
Από ηελ κειέηε ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ θαζώο θαη ηε απηνςία πνπ δηελεξγήζεθε από ηελ 
ππεξεζία καο ζηηο 3-9-2020 πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ: 
α) ην ρώξν βξέζεθαλ απνζεθεπκέλεο ηξνθέο ηρζπνθαιιηέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνίεη ν 
θνξέαο γηα ηελ εθηξνθή δηθήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 
β) Γελ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο θαη ζε ιεηηνπξγία θαλέλαο εμνπιηζκόο θαηά δήισζε 
ππεπζύλνπ, θαζώο ν εμνπιηζκόο απνμειώζεθε από ηελ πξνεγνύκελε εηαηξία 
«Ηρζπνηξνθεία ειόληα» 
β) Γελ ππάξρνπλ  γεηηληάδνπζεο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο 
β) Γελ ππάξρνπλ ιαηνκηθέο πεξηνρέο 
γ) Γελ ππάξρνπλ νξηνζεηεκέλα πδαηηθά ζπζηήκαηα (ξέκαηα, πνηάκηα) 
δ) Γελ ππάξρνπλ ζεκεία όπνπ απαηηνύληαη εηδηθέο δηαηάμεηο (π.ρ. ιίκλε Τιίθε, ηακαηηθέο 
πεγέο, Ηεξέο Μνλέο, ηδξύκαηα, γεξνθνκεία θ.ιπ.)  
ε) Γελ ππάξρνπλ ιόγνη επηβνιήο πξνζηίκνπ  
ηε Γ/λζε ειεθηξνληθήο δηαθάλεηαο ηεο ΠΔ ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα 
παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζε απηήο ζην δηθηπαθό ηζηόηνπν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδαο. 
            ΔΓ  
1. Υ.Α 

  Μ.Δ.Α.Π.Δ.Β 
Ζ ΑΝ/ΣΡΗΑ ΠΡ/ΝΖ Γ/ΝΖ 

   
 
 

  Γεσξγία εξ. Επγνγηάλλε 
Υεκηθόο Μεραλ.  ΠΔ κε Α’ β 
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