
 

 
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 02 / 11 / 2020

Αριθμ. πρωτ. ΔΑΠΕΦ/Φ.14.936/4123

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) ‘AGROINVEST A.E.B.E.’
350 13 Αχλάδι - Φθιώτιδας
E-mail : agrovst@agroinvest.gr

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 από 06/10/2020 αίτηση με ερωτηματολόγιο της ‘AGROINVEST A.E.B.E.’
στ) Η από 27/10/2020 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 της μεταποιητικής ή συναφούς

δραστηριότητας [παραγωγής ζωοτροφών - κυλινδρόμυλος - σπορελαιουργείο - ραφινερία - silos -

επεξεργασίας λιπαρών οξέων (εστεροποίηση) - κ.λπ., και παραγωγής βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) &

λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης], με την επωνυμία ‘AGROINVEST A.E.B.E.’ που βρίσκεται

στη θέση ‘Τάπια’ της Τ.Κ. Αχλαδίου Δήμου Στυλίδας 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.14.936

mailto:danap-fth@pste.gov.gr
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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.14.936

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Για τη Χορήγηση Έγκρισης Εγκατάστασης / Επέκτασης / εκσυγχρονισμού

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

Θ Ε Μ Α : «Έκθεση διενέργειας ελέγχου / επιθεώρησης στη μεταποιητική ή συναφούς
δραστηριότητα [παραγωγής ζωοτροφών, κυλινδρόμυλος, σπορελαιουργείο,
ραφινερία, silos, επεξεργασία λιπαρών οξέων (εστεροποίηση), κ.λπ., και παραγωγής
βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) & λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης], με την επωνυμία
‘AGROINVEST A.E.B.E.’ που βρίσκεται στη θέση ‘Τάπια’ της Τ.Κ. Αχλαδίου Δήμου
Στυλίδας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας».

1. Στοιχεία Επιθεωρητών της Δ.Α. της Π.Ε. Φθιώτιδας – Ημερομηνία και Ώρα Επιθεώρησης

Κωνσταντίνος Τσακωνίτης
Παναγιώτης Ροϊνάς
Ευαγγελία Καραγκούνη
Σοφία Τσικριπή

– Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
– Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ
– Περιβαλλοντολόγος ΠΕ
– Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Ημερομηνία :
Ημέρα :
Ώρα :

27/10/2020
Τρίτη
16.00

2. Στοιχεία Επιχείρησης :

Επωνυμία : ‘AGROINVEST A.E.B.E.’
Είδος Εγκατάστασης : Παραγωγή ζωοτροφών, κυλινδρόμυλος, σπορελαιουργείο,

ραφινερία, silos, επεξεργασίας λιπαρών οξέων (εστεροποίηση),
κ.λπ., και παραγωγή βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) & λιμενικές
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης.

Ζητούμενη Αδειοδότηση : Έγκριση επέκτασης / εκσυγχρονισμού
Θέση ή Οδός : ‘Τάπια’
Τ./Δ. Κοινότητα : Αχλαδίου
Τ.Κ. : 350 13
Δήμος : Στυλίδας
Π.Ε. : Φθιώτιδας
Τηλέφωνο / Fax : 22380 31570
Ε-mail : agrovst@agroinvest.gr
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : 094385687 / ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Υπεύθυνος : Ιωάννης Βογιατζής
Έτος ίδρυσης : 1979
Αριθμός έγκρισης λειτουργίας: ΔΑΠΕΦ/Φ.14.936/4584/21-11-2018 ΑΔΑ : 6Κ4Η7ΛΗ-ΔΨΔ

mailto:danap-fth@pste.gov.gr
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mailto:agrovst@agroinvest.gr


Κ.Α.Δ. 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
10.41.21.01 Παραγωγή ακατέργαστων φυτικών ελαίων, που δεν κατονομάζονται ειδικά
10.41.41 Παραγωγή ελαιοπιτών και άλλων στερεών κατάλοιπων φυτικών λιπών ή ελαίων

10.41.57
Παραγωγή φοινικέλαιου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι
χημικά μεταποιημένων

10.41.59.01 Παραγωγή εξευγενισμένων φυτικών ελαίων, που δεν κατονομάζονται ειδικά
10.61.2 Παραγωγή αλευριών σιτηρών και φυτικών αλευριών· μειγμάτων τους

10.61.40
Παραγωγή πίτουρου, πιτουράλευρων και άλλων κατάλοιπων από την
επεξεργασία σιτηρών

10.91.10
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε
αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού

10.91.10.01 Παραγωγή παρασκευασμένων ιχθυοτροφών
20.59.59.02 Παραγωγή βιοκαυσίμων (στερεών, υγρών ή αέριων)
52.22.11 Υπηρεσίες λειτουργίας λιμανιών σε θαλάσσια ή παράκτια ύδατα
82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας

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 Επιθεώρησης : Έλεγχος της ορθότητας του Ερωτηματολογίου καθώς και των

συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της υπό επέκτασης/
εκσυγχρονισμό δραστηριότητας.

Αριθμός Εντολής : ΔΑΠΕΦ/Φ.Ε.Ε./4008/26-10-2020

4. Ιστορικό δραστηριότητας και προηγούμενων Επιθεωρήσεων (εάν υπάρχει) :
 Άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου κατόπιν επέκτασης (μηχανολογική & κτιριακή) αριθ.

Δ.Ο.Π.Β./Φ.14.936/2126/23-10-2001 στη βιομηχανία παραγωγής Ζωοτροφών –
Κυλινδρόμυλος – Σπορελαιουργείο – Ραφινερία – SILOS.

 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου (κατόπιν επέκτασης δραστηριότητας, με
την προσθήκη μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων) αριθ. Δ.Α./Φ.14.936/2141/14-9-2006.

 Άδεια επέκτασης (μηχανολογικής & κτιριακής) [για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας
λιπαρών οξέων (εστεροποίηση), τριών (3) δεξαμενών και δύο (2) SILOS] αριθ.
Δ.Α./Φ.14.936/1915/9-7-2009.

 Άδεια κτιριακής επέκτασης (ανέγερση κτιριακών προσθηκών) αριθ. Δ.Α./Φ.14.936/1009/10-
04-2012

 Έκθεση Επιθεώρησης από 02/08/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΥ7ΛΗ-55Ι).
 Άδεια επέκτασης [προσθήκη δυο (2) μεταλλικών δεξαμενών αποθήκευσης σπορέλαιων &

προσθήκη κατ’ επέκταση κτιρίου ραφινερίας] αριθ. Δ.Α./Φ.14.936/4138/09-08-2013.
 Έκθεση Επιθεώρησης από 24/01/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΗ-ΒΣ3).
 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου (κατόπιν επέκτασης & λεπτομερούς
αποτύπωσης αποθηκευτικών χώρων) αριθ. Δ.Α./Φ.14.936/376/21-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΩ7ΛΗ-
ΡΕΥ).

 Έκθεση Επιθεώρησης από 27/03/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΓ7ΛΗ-ΛΤΧ).
 Έκθεση Επιθεώρησης από 04/08/2014 (ΑΔΑ: ΒΔΕΙ7ΛΗ-ΙΞ2).
 Έκθεση Επιθεώρησης από 29/04/2015 (ΑΔΑ: 7ΧΘΛ7ΛΗ-ΕΒ3).
 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου (κατόπιν επέκτασης) (κτιριακής &
μηχανολογικής) αριθ. 2476/27-05-2015 (ΑΔΑ: 7ΦΦΕ7ΛΗ-5ΛΔ).

 Έκθεση Επιθεώρησης από 29/10/2015 (ΑΔΑ: 7Υ767ΛΗ-ΕΚΕ).
 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου [κατόπιν αλλαγής χρήσης μέρους των
αποθηκευτικών χώρων (βιοντίζελ & ραφινερίας)] αριθ. 5532/06-11-2015 (ΑΔΑ: 7ΤΧ37ΛΗ-ΛΞ4).

 Έκθεση Επιθεώρησης από 29/05/2017 (ΑΔΑ: ΩΥΧΦ7ΛΗ-ΛΗΓ).
 Άδεια κτιριακής επέκτασης με παρέκκλιση, ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου,
αριθ. 2400/08-06-2017 (ΑΔΑ: 61Ψ57ΛΗ-Κ5Β).

 Έκθεση Επιθεώρησης από 10/10/2017 (ΑΔΑ: ΩΤ0Γ7ΛΗ-ΠΞΙ).
 Τροποποίηση άδειας κτιριακής επέκτασης (κατόπιν εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού
στην εγκεκριμένη κτιριακή επέκταση της μονάδας προπαρασκευής σπορελαιουργείου) αριθ.
4694/28-11-2017 (ΑΔΑ: 67ΕΦ7ΛΗ-ΟΘΘ).

 Έκθεση Επιθεώρησης από 01/12/2017 (ΑΔΑ: ΩΑΣΙ7ΛΗ-Ν7Β).



 Άδεια επέκτασης/ εκσυγχρονισμού (για την εγκατάσταση λέβητα καύσης βιομάζας &
κοχλιομεταφορέων) αριθ. 5599/17/22-01-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΧ17ΛΗ-Λ91).

 Έκθεση Επιθεώρησης από 05/06/2018 (ΑΔΑ: 7ΔΕΥ7ΛΗ-ΓΤΥ).
 Έγκριση επέκτασης (για την κατασκευή νέου λεβητοστασίου με μεταφορά τεσσάρων λεβήτων
υφιστάμενου) αριθ. ΔΑΠΕΦ/Φ.14.936/2233/18-06-2018 (ΑΔΑ : 6Γ017ΛΗ-Υ9Ε).

 Έκθεση Επιθεώρησης από 16/11/2018 (ΑΔΑ: ΩΠΜ47ΛΗ-Η58).
 Έγκριση λειτουργίας (κατόπιν επέκτασης / εκσυγχρονισμού) αριθ. ΔΑΠΕΦ/Φ.14.936/4584/21-
11-2018 (ΑΔΑ : 6Κ4Η7ΛΗ-ΔΨΔ).

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

α1) Ι σ χ ύ ς (παραγ. μηχ/των) Κινητήρια (KW) Θερμική (KW) Αξία Μηχ/κού Εξοπλ. (€)

Νόμιμα λειτουργούσα : 14.6712,00 - - 17.269.229,29

α2) Ζητούμενη επέκταση : 200,00 - - 800.000,00

α3) Ισχύς μηχανημάτων
προστασίας περιβάλλοντος :
(Βιολογικός καθαρισμός)

200 - - 175.953,00

α4) Ισχύς (μη παραγ. μηχ/των) :
(Πυρόσβεση - Κλιματισμός)

73 - - 200.000,00

(Σύμφωνα με το Ερωτηματολόγιο υπ΄αριθ. 3642 από 06/10/2020)

β) Δυναμικότητες : Ζωοτροφών : 12 Τ/h μεγ.
Ιχθυοτροφών : 12 Τ/h μεγ.
Αλευρόμυλος : 400 ΤN (σιτάρι / ημερ.) μεγ.
Σπορελαιουργείο : 1.600 ΤΝ/24h
Ραφινερία : 300 TN/24h
Βιοντίζελ : 700 ΤΝ/24h
Εστεροποίηση : 75 ΤΝ/24h
Λιμάνι : 1.130 ΜΤ/h μεγ.

γ) Αποθηκευτικοί χώροι –

Δεξαμενές αποθήκευσης :

(αριθμός SILOS &
δεξαμενών)

(χωρητικότητα)

Ζωοτροφών – Ιχθυοτροφών :
Εξωτερικά Σιλό (10) : 16.604 m³
Δεξαμενές Λεκιθίνης (1) : 136 m³
Δεξαμενές Ιχθυελαίου (1) : 136 m³

Σ ύ ν ο λ ο : 16.876 m³
Επίπεδη Αποθήκη Ζωοτροφών – Ιχθυοτροφών : 40.500 m³
Σπορελαιουργείο Βαμβακόσπορου
Επίπεδη Αποθήκη Βαμβακόσπορου : 65.630 m³
Επίπεδη Αποθήκη Βαμβακόπιτας : 5.355,2 m³
Ραφινερία
Δεξαμενές ελαίου (22) : 30.085,602 m³
Δεξαμενές νερού (2) : 638,4 m³
Δεξαμενές λιπαρών (3) : 519,17 m³
Δεξαμενές Γλυκερίνης (1) : 26,42
Λιμάνι :
Σιλό Λιμένος (29) : 121.481,29 m³
Αποθήκες χύδην υλικού Λιμένος (6) : 36.294 m³

δ) Δεξαμενές αποθήκευσης
Βιοκαυσίμου :

(αριθμός δεξαμενών)
(χωρητικότητα)

Δεξαμενές βιοντίζελ (4) : 3.558,764 m³
Δεξαμενές μεθανόλης (3) : 395,493 m³
Δεξαμενές καταλύτη (1) : 99,612 m³

ε) Δεξαμενές Καυσίμων :
(αριθμός δεξαμενών)

(χωρητικότητα)

Δεξαμενές πετρελαίου κίνησης (1) : 30 m³
Δεξαμενές μαζούτ (1) : 397,6 m³ (Ραφινερία)
Δεξαμενές εξανίου (3 Χ 50) : 150 m³



στ) Εφεδρικός Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής :
Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας :

Η/Ζ – Ισχύος 206 KVA
Δ.Α./Φ.12.20/6257/22-11-2013

ζ) Ατμολέβητες Αριθμός Έτος Kατ. Κατ. Π.Π. Π.Ε. Έκδοση

No 1 9017 1975 Α΄ 86/2008 MIRTEC1-00-
4517CER05092001524

29.07.20

No 2 9018 1975 Α΄ 58/2004 4148-C-17 01.11.19
No 3 1399 1980 Α΄ 333/1997 MIRTEC1-00-

4517CER05121901155
16.12.19

No 4 1400 1980 Α΄ 334/1983 ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
No 5 Α΄ 10-9896/18 154634 06.11.18
Νο 6 192726 2017 Α΄ 1.07859/18 ΑΝΤ/33/606026782/00/

ΕΝ/001
13.07.17

Παρατήρηση :
Η υφιστάμενη μηχανολογική εγκατάσταση των παραπάνω δραστηριοτήτων εικονίζεται στα
σχεδιαγράμματα που θεωρήθηκαν με τις αποφάσεις :
α) αριθ. Δ.Ο.Π.Β./Φ.14.936/2126/23-10-2001 & αριθ. Δ.Ο.Π.Β./Φ.14.936/17/31-1-2003 (για τη
βιομηχανία παραγωγής Ζωοτροφών – Κυλινδρόμυλος – Σπορελαιουργείο – Ραφινερία – SILOS),
β) αριθ. Δ.Α./Φ.14.936/621/28-3-2006 (για τη μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων),
γ) αριθ. Δ.Α./Φ.14.936/1915/9-7-2009 [για τη μονάδα επεξεργασίας λιπαρών οξέων
(εστεροποίηση)],
δ) αριθ. Δ.Α./Φ.14.936/1009/10-04-2012 (κτιριακές προσθήκες),
ε) αριθ. Δ.Α./Φ.14.936/4138/09-08-2013 [προσθήκη δυο (2) μεταλλικών δεξαμενών αποθήκευσης
σπορέλαιων & προσθήκη κατ’ επέκταση κτιρίου ραφιναρίας],
στ) αριθ. Δ.Α./Φ.14.936/376/21-02-2014 (λεπτομερούς αποτύπωσης αποθηκευτικών χώρων),
ζ) αριθ. 2476/27-05-2015) (κτιριακής & μηχανολογικής επέκτασης),
η) αριθ. 5532/06-11-2015 [αλλαγή χρήσης μέρους των αποθηκευτικών χώρων (βιοντίζελ &
ραφινερίας)],
θ) αριθ. 2400/08-06-2017 (κτιριακή επέκταση με παρέκκλιση),
ι) αριθ. 4694/28-11-2017 (εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στη κτιριακή επέκταση) (μονάδα
αποφλοίωσης ηλιόσπορου - silo σε αντικατάσταση παλαιού),
ια) αριθ. 5599/17/22-01-2018 (εγκατάσταση λέβητα καύσης βιομάζας & κοχλιομεταφορέων) &
ιβ) αριθ. ΔΑΠΕΦ/Φ.14.936/2233/18-06-2018 (για την κατασκευή νέου λεβητοστασίου με μεταφορά
τεσσάρων λεβήτων υφιστάμενου) (που δεν υλοποιήθηκε).

Κατηγορία όχλησης : ΜΕΣΗ Περιβαλλοντική Κατηγορία : Υποκατηγορία Α1

6. Ευρήματα Ελέγχου Φακέλου :

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

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

ΝΑΙ ΟΧΙ

Για τη διαπίστωση της ορθότητας του από 06/10/2020
ερωτηματολόγιο που έλαβε αριθ. πρωτ. 3642 .

Χ

Έλεγχος των συνθηκών που επικρατούν στην
περιοχή της υπό επέκτασης-εκσυγχρονισμό μονάδας.

Χ

7. Ευρήματα Ελέγχου επιθεώρησης :

Α. Κριτήρια, με βάση τα οποία χορηγήθηκαν οι άδειες επέκτασης : ΝΑΙ ΟΧΙ
Αρτιότητα και τεχνολογική στάθμη μηχανολογικού εξοπλισμού επαρκής. Χ

Φυσιογνωμία της περιοχής ανεκτή. Χ
Ασφάλεια εργαζομένων στην εγκατάσταση επαρκής. Χ

Υφιστάμενες συνθήκες γειτνίασης του γηπέδου ανεκτές. Χ
Υφιστάμενες συνθήκες του χώρου εγκατάστασης ανεκτές. Χ

Επάρκεια και καταλληλότητα των κτιρίων. Χ
Χώροι κτιρίου κυρίας χρήσης. Χ



Β. Τήρηση ή μη τήρηση βασικών στοιχείων αδειοδότησης : ΝΑΙ ΟΧΙ

Στοιχεία Ερωτηματολογίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) ιδιοκτήτη αληθή. Χ
Στοιχεία Παραστήματος Ερωτηματολογίου

(Κατάλογος προαπαιτούμενων δικαιολογητικών και Ειδικότερων απαιτήσεων )
ιδιοκτήτη αληθή.

Χ

Γ. Τήρηση ή μη τήρηση όρων & περιορισμών λειτουργίας &
εγκεκριμένων μελετών :

ΝΑΙ ΟΧΙ

Οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις συμφωνούν
με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα.

Χ

Ο υφιστάμενος μηχανολογικός εξοπλισμός συμφωνεί
με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα.

Χ

Ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιόκτητο). Χ
Επιβλέπων Μηχανικός - Έμμισθος υπάλληλος της εταιρίας. Χ

Παρατηρήσεις :
- Υπάρχει καταλληλότητα του χώρου και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή σύμφωνα
με τα δηλωθέντα στο ερωτηματολόγιο.

- Η επέκταση της μονάδας δεν έχει υλοποιηθεί (δεν έχουν ξεκινήσει οικοδομικές εργασίες).

8. Υπογραφές και Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλων Υπηρεσίας / Επιθεωρητών :

Κωνσταντίνος Τσακωνίτης

Παναγιώτης Ροϊνάς

Σοφία Τσικριπή

Ευαγγελία Καραγκούνη

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.14.936
2) Φ. Επιθεωρήσεων
3) Αρμόδιους Επιθεωρητές
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