
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ   ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                    
                     Ληβαδεηά     26 - 10 - 2020 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ                         Αξ. πξση. : νηθ.3925 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                        ρεη. :          

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΩΣΗΑ    

ΣΜΗΜΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ                                  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                               
          Ππορ:    BAG & BAG S.A  
Τατ. Δ/νση            :    Φίλωνος 35-39                   Θέζε Σεκπέιη’ Οηλόθπηα Βνησηίαο    

Τηλ                      : 2261 3 50331   emai:info@bagandbag.gr 
 

Πληροφορίες         : 

Email                    : 

Γ. Ζσγογιάννη  

perivallon_05@yahoo.gr  
     

           Κοιν.: Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 
Γελ. Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 
Γ/λζε Γηαθάλεηαο &               
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 
email:ddhd@pste.gov.gr 

 
ΘΔΜΑ: Έθζεζε επηζεώξεζεο ζε εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ αξ. νηθ. 483/35/Φ 15/ΦΔΚ 158 Β/03-02-2012 όπσο 
ηζρύεη. 
 
Σχετ.: 
α. Ζ αξ. 1160737 γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο κε αξ. πξση. 1901/22-6-2020 ππεξεζίαο καο. 
 
 

ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ ε ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Επγνγηάλλε Γεσξγία θαη’ εθαξκνγή 

ηνπ Ν. 3982/2011 θαη ηεο Τ.Α νηθ. 483/35 Φ 15/2012 δηελήξγεζε ηελ 08-07-2020 επηζεώξεζε ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο βηνκεραλίαο ηνπ θνξέα κε ηελ επσλπκία « BAG & BAG A.E» πνπ ιεηηνπξγεί ζηε ζέζε 

΄Σεκπέιη’ ζηε πεξηνρή ηεο Γ.Δ Οηλνθύησλ Γήκνπ Σαλάγξαο Π.Δ Βνησηίαο κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

Γεληθά ζηνηρεία: 

Δίδνο κνλάδαο  Βηνκεραλία θαηαζθεπήο πιαζηηθώλ εηδώλ 

ζπζθεπαζίαο   

Φνξέαο  BAG & BAG S.A 

Θέζε  Σεκπέιη 

Σ.Κ ή Γ.Δ  Οηλνθύησλ 

Γήκνο  Σαλάγξαο  

ΑΦΜ/ Γ.Ο.Τ  997982721/ ΦΑΔ Αζελώλ  
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Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά  

 

 

ύλνιν παπαγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού: K.I 428,0 KW + Θ.Η 114,4 KW 

Βοηθητικόρ εξοπλισμόρ: 64.90 KW 

Αμία κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ: 924.000,0 επξώ 

 
Κ.Α.Γ : 22.22 
ΟΥΛΖΖ: Υακειή 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: B 

 
 
Ζ επηζεώξεζε έγηλε ζε ζπλέρεηα ηεο α/α 1160737 γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο κεηά από ελεκέξσζε ηεο 
ππεξεζίαο. 
Ζ επηζεώξεζε αθνξνύζε ηε δηαπίζησζε ηεο νξζόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο, γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ή ησλ Πξόηππσλ Πεξηβαιινληηθώλ Γεζκεύζεσλ, θαζώο θαη γηα θάζε 
άιιν ζέκα ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
Σα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία επεδείρζεζαλ ηελ εκέξα ηεο απηνςίαο είλαη: 
 



 
 
 
-Ζ από 22-06-2020 ππεύζπλε δήισζε ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο πεξί ηεο ηήξεζήο ηνπο.  
-Ζ από 12-7-2020 ππεύζπλε δήισζε ηνπ δηπισκαηνύρνπ κεραληθνύ Ν. Αξαρσβίηε πεξί ζηαηηθήο 
επάξθεηαο ηνπ θηηξίνπ. 
-Ζ από 19-6-2020 ππεύζπλε δήισζε ηνπ Αζ. Κόληαξε όηη ηα πξνβιεπόκελα έξγα εθηειέζηεθαλ ζύκθσλα 
κε ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. 
-Ζ από 19-6-2020 ππεύζπλε δήισζε ηνπ Αζ. Κόληαξε πεξί θαηαζθεπήο ηεο εηζόδνπ εμόδνπ ηεο 
εγθαηάζηαζεο θαη ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα κε ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο εληόο ηνπ γεπέδνπ.  
-Ζ από  24-6-2020 ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο γηα ηνλ αξηζκό ησλ 
απαζρνινύκελσλ ηερληθώλ θαη ηεο αλάζεζεο ηεο επίβιεςεο ιεηηνπξγίαο ζηνλ Γ. Λεδάθε. 
-Σν αξ. πξση. 4336 Φ.701.4 Φ.Α.Α.Μ.Π.Τ 35/02-06-2020 πηζηνπνηεηηθό ππξνπξνζηαζίαο ηεο Π.Τ 
Οηλνθύησλ  
- Σν πηζηνπνηεηηθό πδξαπιηθήο δνθηκήο γηα ην αεξνθπιάθην κε αξ. πηζηνπνηεηηθνύ 1.18928/18 ηεο ΣUV 
HELLAS  
- Σερληθή έθζεζε θαη ζρεδηαγξάκκαηα  
-πκβάζεηο κε ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ από ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαζώο θαη 
απνδεηθηηθό εγγξαθήο ζην Ζιεθηξνληθό Μεηξών Απνβιήησλ. 
- Ζ αξ.234/92 νηθνδνκηθή άδεηα θαζώο θαη ε αξ. 233668/2013  δήισζε έληαμεο ζην Ν. 4178/2013 
 
 
ΓΙΑΠΙΣΤΩΣΔΙΣ 
Καηά ηελ επηζεώξεζε ηεο κνλάδαο δηαπηζηώζεθε όηη: 
α)Τπήξρε θάθεινο κε ηα απαηηνύκελα γηα ηε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο δηθαηνινγεηηθά ζην ρώξν ηεο 
κνλάδαο ελ ηζρύ. 
β) Ζ νξζόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζηνηρείσλ ηεο γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο. 
γ) Σεξνύληαη νη πξόηππεο πεξηβαιινληηθέο δεζκεύζεηο  
δ) Δίρε γίλεη δηάλνημε πόξηαο θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο ζθάιαο ζηα ε νπνία εμαζθάιηδε ηελ επηθνηλσλία 
ηεο κνλάδαο κε ηελ γεηηνληθή εηαηξεία STARFLEX νδηθώο (κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κε θιάξθ κεηαμύ ησλ 
εηαηξεηώλ) αιιά θαη ηα πόδηα.  
 
 
ηε Γ/λζε ειεθηξνληθήο δηαθάλεηαο ηεο ΠΔ ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα παξαθαιείηαη γηα ηελ 
αλάξηεζε απηήο ζην δηθηπαθό ηζηόηνπν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
Σνλ παξόλ θνηλνπνηείηαη ζηελ Τπεξεζία Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ Θεβώλ  γηα ηπρόλ ελέξγεηέο ηνπ.  
 
 
 
 
 
                                                                                                                            Μ.Δ.Α.Π.Δ.Β 
Οη δηελεξγήζαληεο ηελ επηζεώξεζε                                                          Ζ Αλ/ηξηα Πξ/λε Γ/λζεο 
                                                                                                                            
Γ. Επγνγηάλλε  
ΠΔ Υεκηθώλ Μερ/θώλ κε Α’ Β                                                               Γεσξγία εξ. Επγνγηάλλε     
                                                                                                           ΠΔ Υεκηθώλ Μεραληθώλ Msc A’β 
 
 
Δ.Γ  

1. Υ.Α (Φ 625) 
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