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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) Ζ αξ. 1176238 γλσζηνπνίεζε εγθαηάζηαζεο κε αξ. πξση. 3171/16-09-2020   ηεο 
ππεξεζίαο καο. 
β)  Σν αξ. πξση. 2969/4-09-2020 ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιόγην  
  
ε ζπλέρεηα ησλ σο άλσ ζρεηηθώλ νη ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο 
Επγνγηάλλε Γεσξγία θαη Καξακάλε Φσηεηλή, θαη’ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3982/2011 θαη ηεο Τ.Α 
νηθ. 483/35 Φ 15/2012, δηελήξγεζαλ ζηηο 2/10/2020 επηζεώξεζε ζηελ κνλάδα ηνπ θνξέα κε 
ηελ επσλπκία «ΜΠΑΛΣΑ Π.-ΜΠΑΛΣΑ Φ. & ΙΑ Ο.Ε.» ζηε ζέζε ‘ΥΗΛΗΟΜΟΓΗ’ ζηε πεξηνρή 
ΛΑΚΚΑ ΠΑΠΑ,  Γήκνπ Σαλάγξαο, Π.Δ Βνησηίαο, κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
 
Γενικά ζηοιχεία: 
 

Δίδνο Μνλάδαο Μνλάδα θαηαζθεπήο θνπθσκάησλ θαη άιισλ μπινπξγηθώλ πξντόλησλ 
γηα νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα 

Φνξέαο ΜΠΑΛΣΑ Π.-ΜΠΑΛΣΑ Φ. & ΗΑ Ο.Δ. 

Θέζε ΥΗΛΗΟΜΟΓΗ 

Σ.Κ. ή Γ.Δ 32009 

Γήκνο Σαλάγξαο 

ΑΦΜ/ΓΟΤ 800489755/ ΓΟΤ Κεθηζηάο 

 
Σεχνικά χαπακηηπιζηικά  
ύλνιν παπαγωγικού μηχανολογικού εξοπλιζμού ππορ εγκαηάζηαζη: K.I 29 KW  
Αμία κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ: 15.000,0 επξώ 
Κ.Α.Γ : 16.23  
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΜΖ ΤΠΑΓΩΓΖ-Δπαγγεικαηηθό Δξγαζηήξην 
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Ζ επηζεώξεζε έγηλε ζε ζπλέρεηα ηνπ α) ζρεηηθνύ 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 νκόξξπζκεο εηαηξείαο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ ζα 
εγθαηαζηαζεί ζε πθηζηάκελν θηίξην πνπ , βάζε ηνπ αξρείνπ ηεο Τπεξεζίαο καο έρνπλ γίλεη 
νη αθόινπζεο ελέξγεηεο: 

1. Καηάζεζε εξσηεκαηνινγίνπ κε αξ.πξση. 2969/4-09-2020  γηα λέα γλσζηνπνίεζε 
εγθαηάζηαζεο.  

2. Πξνζδηνξηζκόο δηθαηνινγεηηθώλ κε ην ππ. Αξ. πξση. 2969/10-09-2020 εγγξάθνπ 
ηεο ππεξεζίαο καο. 

 
 
Διαπιζηώζειρ 
Από ηελ απηνςία πνπ δηελεξγήζεθε από ηελ ππεξεζία καο ζηηο 2-10-2020 πξνέθπςαλ ηα 
παξαθάησ: 
α) Τπάξρεη ζηνλ ρώξν, αιιά όρη εγθαηεζηεκέλνο θαη ζε ιεηηνπξγία κεραλνινγηθόο 
εμνπιηζκόο. Ο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο είρε κεηαθεξζεί ζηνλ ρώξν γηα ηελ επεξρόκελε 
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία.   
β) Γελ ππάξρνπλ  γεηηληάδνπζεο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο 
γ) Γελ ππάξρνπλ ιαηνκηθέο πεξηνρέο 
δ) Γελ ππάξρνπλ νξηνζεηεκέλα πδαηηθά ζπζηήκαηα (ξέκαηα, πνηάκηα) 
ε) Γελ ππάξρνπλ ζεκεία όπνπ απαηηνύληαη εηδηθέο δηαηάμεηο (π.ρ. ιίκλε Τιίθε, ηακαηηθέο 
πεγέο, Ηεξέο Μνλέο, ηδξύκαηα, γεξνθνκεία θ.ιπ.)  
ζη) Γελ ππάξρνπλ ιόγνη επηβνιήο πξνζηίκνπ  
 
Ο ρώξνο ζηεξείηαη ηνπαιεηώλ θαη ζηνλ πξναύιην ρώξν ππάξρνπλ απνμπινκέλα θαη 
ηνπνζεηεκέλα ζθξαπ ηεο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηα θξεάηηα ππνδνρήο όκβξησλ 
πδάησλ είλαη βνπισκέλα. Έγηλε ε ζύζηαζε γηα δηεπζέηεζε ησλ ελ ιόγσ ζεκείσλ πξηλ ηελ 
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο.  
 
ηε Γ/λζε Γηαθάλεηαο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο ΠΣΔ 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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