
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Τμήμα: Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης,
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Π.Σ.Ε
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ)

Λαμία 23 / 11 / 2020

Αριθμ. πρωτ. ΔΑΠΕΦ/Φ.14.346/4465

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-Mail

: Υψηλάντη 1
: 351 31 ΛΑΜΙΑ
: Παν. Ροϊνάς
: 22313 51261
: 22313 51260
: danap-fth@pste.gov.gr

KOIΝ: α) ‘ΠΡΟΚΤΙΣΜΑ’ Α.Ε.
351 00 ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας (Ο.Τ. 4 β)
E-mail : proktisma@gmail.com

β) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Λ. Καλυβίων 2, 351 32 Λαμία
E-mail : ddhd@pste.gov.gr
(Για ανάρτηση)

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση έκθεσης ελέγχου/ επιθεώρησης.

ΣXETIKA : α) Ο Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/17.6.2011) ‘Απλοποίηση της αδειοδότησης .’.
β) Η Υ.Α. αριθ. οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3.2.2012) ‘Καθορισμός τύπου δικ/κών’
όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 64618/856/Φ15/2018 (ΦΕΚ 2278/Β).

γ) Η Κ.Υ.Α. αριθ. 14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ 3533/Β/31.12.2012) ‘Καθορισμός παραβόλων’
όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 132895/1752/2017 (ΦΕΚ 4493/Β).

δ) Ο Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/07.12.2016) ‘Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση
οικονομικής δραστηριότητας’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4512/2018
(ΦΕΚ 5/Α) & Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α).

ε) Η αριθ. Δ.Ο.Π.Β./Φ.14.346/1828/11-07-2003 άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου.
στ) Η από 02/09/2020 έκθεση διενέργειας ελέγχου / επιθεώρησης.

Σας ενημερώνουμε ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του παραπάνω (α) σχετικού και της (γ)

σχετικής, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης επέκτασης της μεταποιητικής ή συναφούς

δραστηριότητας (προκατασκευασμένων στοιχείων από σκυρόδεμα για κατασκευές) με την επωνυμία

‘ΠΡΟΚΤΙΣΜΑ Α.Ε.’ που βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας (Ο.Τ. 4 Β) Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής

Ενότητας Φθιώτιδας, συντάχθηκε η παραπάνω (στ) σχετική και ότι η εν λόγω έκθεση ελέγχου /

επιθεώρησης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (pste.gov.gr /

Ενημέρωση / Ανακοινώσεις & Αναζήτηση).

Παρακαλούμε για την άμεση λήψης της για ενημέρωση και τυχόν ενέργειές σας.

Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. Τσακωνίτης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
-Φ.14.346
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Τμήμα: Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης,
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Π.Σ.Ε.

(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ)

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-Mail

: Υψηλάντη 1
: 351 31 ΛΑΜΙΑ
: Παν. Ροϊνάς
: 22313 51261
: 22313 51260
: p.roinas@fth.pste.gov.gr

Αριθμός Φακέλου : Φ.14.346

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3982/2011 & ν.4442/2016)

ΘΕΜΑ : «Έκθεση διενέργειας ελέγχου / επιθεώρησης στη μεταποιητική ή συναφούς
δραστηριότητα (προκατασκευασμένων στοιχείων από σκυρόδεμα για κατασκευές) με
την επωνυμία ‘ΠΡΟΚΤΙΣΜΑ Α.Ε.’ που βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας (Ο.Τ. 4 Β) Δήμου
Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας».

1. Στοιχεία υπαλλήλων της Υπηρεσίας που διεξήγαγαν την επιθεώρηση – Ημερομηνία και Ώρα :

Παναγιώτης Ροϊνάς
Σοφία Τσικριπή

– Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ
– Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Ημερομηνία :
Ημέρα :
Ώρα :

02/09/2020
Τετάρτη
17.30

2. Στοιχεία Δραστηριότητας :

Επωνυμία : ‘ΠΡΟΚΤΙΣΜΑ Α.Ε.’

Είδος Εγκατάστασης : Κατασκευή προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευές

Κ.Α.Δ. 2008 : 23.61

Θέση ή Οδός : ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας (Ο.Τ. 4Β)

Τ./Δ. Κοινότητα : Λαμιέων

Ταχ. Κώδικας : 351 00

Δήμος : Λαμιέων

Π.Ε. : Φθιώτιδας

Τηλέφωνο / Fax : --

Ε-mail : proktisma@gmail.com

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : 094126561 / Λαμίας

Υπεύθυνος : Αθανάσιος Πενταγιώτης

Έτος ίδρυσης : 1983

Αριθμός υφιστάμενης άδειας : Δ.Ο.Π.Β./Φ.14.346/1828/11-07-2003
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3. Νομική Βάση της Επιθεώρησης :

Νομοθεσία : Ν.3325/2005, N.3526/2007, Ν.3982/2011, N.4014/2011, Ν.4403/2016,
Ν.4442/2016, Ν.4512/2018, Ν.4549/2018.

Σκοπός Ελέγχου /
επιθεώρησης :

Έλεγχος της συνέχισης λειτουργίας (κατόπιν επέκτασης) της
δραστηριότητας.

Αριθμός Εντολής : ΔΑΠΕΦ/Φ.Ε.Ε./2885/01-09-2020

4. Ιστορικό δραστηριότητας και προηγούμενων Επιθεωρήσεων (εάν υπάρχει) :
(ανάλογα του καθεστώτος που διέπει τη δραστηριότητα)

 Άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου αριθ. Δ.Ο.Π.Β./Φ.14.346/1828/11-07-2003.
 Αίτηση με Ερωτηματολόγιο του φορέα της δραστηριότητας από 06/10/2016.
 Απάντηση της Υπηρεσίας αριθμ. 4300/19-10-2016.
 Έγγραφο Υπηρεσίας αριθμ. 836/27-03-2017.
 Αίτηση με Ερωτηματολόγιο του φορέα της εγκατάστασης από 11/05/2017.
 Απάντηση της Υπηρεσίας περί συμπληρωματικών δικαιολογητικών αριθ. 2155/17/17-01-2018.

5. Βασικά τεχνικά στοιχεία δραστηριότητας (Ισχύς, Παραγόμενα προϊόντα, Δυναμικότητα, κ.λπ.) :

Ι σ χ ύ ς (παραγ. μηχ/των) : Κινητήρια (KW) Θερμική (KW) Αξία Μηχ/κού Εξοπλ. (€)
Νόμιμα λειτουργούσα : 259,68 -- 511.178,00
(Σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας αριθ. Δ.Ο.Π.Β./Φ.14.346/1828/11-07-2003)
Γενόμενης επέκτασης : 6,56 10.000,00

Σ υ ν ο λ ι κ ή : 266,24 -- 521.178,00
(Σύμφωνα με το Ερωτηματολόγιο αριθ. 2153 από 11/05/2017)

Δυναμικότητα : < 100 tn/ημέρα

Κατηγορία όχλησης : ΧΑΜΗΛΗ Περιβαλλοντική Κατηγορία : Β

6. Ευρήματα Ελέγχου Φακέλου :

Α. Η μονάδα όπως έχει σήμερα διαθέτει : ΝΑΙ ΟΧΙ
Άδεια λειτουργίας. Χ

Β. Υποβολή αιτήματος του φορέα της μονάδας ή άλλος λόγος Ελέγχου/
Επιθεώρησης :

ΝΑΙ ΟΧΙ

Για άδεια λειτουργίας επέκτασης με Προσδιορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών
Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) / Υπαγωγή σε Π.Π.Δ..

Χ

Για τη διαπίστωση της ορθότητας του από 11/05/2017
ερωτηματολόγιο που έλαβε αριθ. πρωτ. 2153.

X

7. Ευρήματα Ελέγχου / Επιθεώρησης :

- Δεν κατέστη δυνατή η επιθεώρηση, καθότι η δραστηριότητα βρέθηκε κλειστή.

Παρατήρηση :

- Από τον έλεγχο του φακέλου που τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας, προκύπτει ότι η μονάδα
στερείται περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

- Είχε κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας Χαμηλής
όχλησης (Παράρτημα ΙV), αλλά δεν ολοκληρώθηκε λόγω μη υποβολής από το φορέα
συμπληρωματικών δικαιολογητικών, τα οποία ζητήθηκαν με το έγγραφό μας αριθμ. 2155/17/17-
01-2018.

- Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει άμεσα όπως προβεί :
α) Σε πρώτο στάδιο, στην υποβολή δικαιολογητικών για την Υπαγωγή της δραστηριότητας σε
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) (Κατηγορία Β) &

β) Σε δεύτερο στάδιο στην υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικών και συναφών
δραστηριοτήτων, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
https://notifybusiness.gov.gr..
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Επίσης η παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής
δραστηριότητας, η παράλειψη γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν
ή μεταβλήθηκαν ή η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή
επισύρει την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4442/2016
(Α΄ 230).

8. Ενέργειες [π.χ. επιθεώρηση επανεξέτασης, επιστολή, προειδοποίηση βελτίωσης, επιβολή
διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμο ή ανάκληση άδειας), παραπομπή στη δικαιοσύνη, κ.λπ.] :

Με την παρούσα έκθεση ελέγχου / επιθεώρησης να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος φορέας :

Χ

Χ

Για τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις, με προθεσμία για την άρση αυτών. Ήτοι :

α) Να προβεί άμεσα σε υποβολή δικαιολογητικών για την Υπαγωγή της δραστηριότητας σε
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) (Κατηγορία Β). Ήτοι :
1. Αίτηση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.).
[Λόγω λήξης εγκεκριμένης Α.Ε.Π.Ο. ]

2. Γενικά Δικαιολογητικά:
2α. Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο) (Παράρτημα Ι).
2β. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για την συγκεκριμένη δραστηριότητα,
όπως προβλέπονται στην ΚΥΑ αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11.4.2012)
(αναγράφεται ρητά άρθρο, παράγραφος, παράρτημα κ.λπ.).

2γ. Γνώμη Υπηρεσιών, εφόσον αυτή απαιτείται στη συγκεκριμένη περιοχή ή για τη
συγκεκριμένη δραστηριότητα από τα περιοριστικά αναφερόμενα στο σημείο Α του
πίνακα του Παραρτήματος του ερωτηματολογίου και που ο φορέας της δραστηριότητας
δύναται να μνημονεύει στο σημείο Β3(9) του Ερωτηματολογίου.
Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει επιπλέον να εξετάζει το σημείο Β του πίνακα του
Παραρτήματος του Ερωτηματολογίου για την τήρηση των τυχόν αποστάσεων που
σχετίζονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εγκαταστήσει.

3. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):
3α. Έγγραφη συναίνεση της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. (για τις δραστηριότητες εντός ΒΙ.ΠΕ.).

β) Σε συνέχεια και μετά την έκδοση απόφασης Υπαγωγής σε Π.Π.Δ. να προβεί στην
υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, η
οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
https://notifybusiness.gov.gr..

Χ
Για την υποβολή των απόψεών του σχετικά με παράβαση και επιβολή διοικητικών
κυρώσεων, σε καθυστέρηση των παραπάνω ενεργειών πέραν του ενός (1) μηνός από τη
λήψη.

8. Υπογραφές και Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλων Υπηρεσίας / Επιθεωρητών :

Παναγιώτης Ροϊνάς

Σοφία Τσικριπή

9. Τρόπος κοινοποίησης της Έκθεσης Ελέγχου / Επιθεώρησης στο φορέα της δραστηριότητας :

Με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Χ

Η Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Σ.Ε., στην οποία κοινοποιείται η
παρούσα παρακαλείτε για την ανάρτηση αυτής στο δικτυακό ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.

Εσωτερική Διανομή :
1) Φ.14.346
2) Φ. Επιθεωρήσεων
3) Αρμόδιους Επιθεωρητές

https://notifybusiness.gov.gr
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