
 
 
 
 
                                                                        
                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέμα :  Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή των άρθρων 6 & 10   της ΚΥΑ αρ. οικ. 
483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012. 
 
Ο κάτωθι  υπάλληλος της  Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π. Εν. Βοιωτίας  Παναγιώτης Ποιητάρης Π.Ε 
Μηχανικών με Α βαθμό κατ’ εφαρμογή των άρθρων 19-26 του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α  οικ. 483/35 
Φ15/2012 και μετά την  από 13 Οκτωβρίου 2020 Εντολή της Υπηρεσίας διενήργησε την         13η 
Οκτωβρίου 2020 επιθεώρηση στις Εγκαταστάσεις της μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία: 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
 

 
Βιομηχανία Διασκευής Οχημάτων - Τοποθέτηση Μουσαμάδων σε Οχήματα - Εκτύπωση Μουσαμάδων  
 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ   
Θέση «Άγιος Δημήτριος»     
58ο Χλμ Δεξ Sr ΕΟ Αθηνών - Λαμίας  Σχηματάρι 
 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ         ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ  ΑΕ     

 
ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Κινητήρια  Δύναμη Ηλ/ρες                                                          Αξία Μηχανολογικής Εγκατάστασης 
 

Συνολικής Λειτουργίας     Κ.Ι 50,00 KW + Θ.Ι 24.36 KW                              108.300,00 € 

 
Α.Φ.Μ  099774621                                                          Δ.Ο.Υ   ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                          

Κ.Α.Δ:   18.12   29.32      Όχληση:  Χαμηλή             Περιβαλλοντική Κατηγορία  Β 

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Πρόκειται για Μονάδα Διασκευής Οχημάτων - Τοποθέτηση Μουσαμάδων σε Οχήματα - Εκτύπωση 
Μουσαμάδων ιδιοκτησίας «ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΕ»  που λειτουργεί  στην θέση 5Ο Χλμ Δεξ.  Sr ΕΟ Αθηνών - 
Λαμίας       στο Σχηματάρι  βάσει της αριθμ. 6793/2007/7-4-2008 Άδειας Λειτουργίας. 
Η ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΕ   κατέθεσε  το αριθμ. 222/22-1-2020 θεωρημένο ερωτηματολόγιο για την χορήγηση 
έγκρισης εγκατάστασης. Η Υπηρεσία προσδιόρισε με το αριθμόν 222/28-1-2020 έγγραφο της  τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά και χορήγησε την αριθμ. 458/10-3-2020 Έγκριση Εγκατάστασης 
Επέκτασης. Ακολούθως υπέβαλαν την αριθμ. 1171076/28-7-2020 γνωστοποίηση Λειτουργίας της 
επέκτασης. 

Αναρτητέα στον διαδικτυακό τόπο της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
 
Λιβαδειά         18/11/2020   
Αριθμός Πρωτ. Οικ.   4356 
 
Προς 

ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΕ 
Θέση  58 Χλμ Αθηνών - Λαμίας 
Σχηματάρι     ΤΚ  32009 

  Email zampouris@icloud.com  
   
  Κοινοποίηση 

  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 
Email  ddhd@pste.gov.gr 

 
 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΚΑΙ  ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ 
Ταχ. Δ/νση   Φίλωνος 35-39        
Λιβαδειά         Ταχ. Κώδικας           32131      
Πληροφορίες : Παναγιώτης Ποιητάρης                                                                  
Τηλέφωνο     22613 – 50340                                                                                                                                                                                                                                        
FAX           22613 – 50337 
e-mail     :  ppiitaris@viotia.gr   
          
 

 

mailto:zampouris@icloud.com
mailto:ddhd@pste.gov.gr


 
 

Διενέργεια επιθεώρησης προκειμένου να διαπιστωθεί : 

 Η ορθότητα των στοιχείων της αριθμ. 1171076/28-7-2020 Γνωστοποίησης Λειτουργίας Μηχανολογικής 
Επέκτασης – Επέκτασης Δραστηριότητας , η  τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, 
καθώς και για κάθε άλλο θέμα σχετικά με την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. 

 
 

Κατά την επιθεώρηση  α) επεδείχθησαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως 
προσδιορίστηκαν στην αριθμ. 458/10-3-2020 Έγκριση Εγκατάστασης και συγκεκριμένα : 

 1. Γενικά Δικαιολογητικά: 
α. Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο 
μηχανικό, με περιεχόμενο: 
• Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες 
πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου. 
• Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων 
προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.). 
• Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των 
μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους. Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους 
υποστήριξης του ελέγχου και τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην κάτοψη 
δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης, εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας. 
β. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η 
βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή 
τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού 
εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο).  
γ. Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης των Π.Π.Δ. 
δ. Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και 
των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των 
σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων. 
 
2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα): 
α. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας 
από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς 
της μονάδας υπερβαίνει τα 59 kW (80 HP), ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού 
από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης αναφορικά με την ορθή λειτουργία του μηχανολογικού 
εξοπλισμού. 
β. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την κοινή 
υπουργική απόφαση Α.Π  136860/1673/Φ15/ΦΕΚ6210Β/31-12-2018, εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση 
ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των 
μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 
578Β’/1991 και της υπουργικής απόφασης Δ3/14858/1993 (Β’ 477) αντίστοιχα. 
γ. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) 
έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο 
μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα 
με τα εγκεκριμένα σχέδια.  
δ. Παράβολα 60,00 €  δυνάμει της ΚΥΑ αριθμ. 14684/914/Φ.15/31-12-2012 ΦΕΚ 3533 Β¨. 
ε. Παραστατικά από τα οποία να προκύπτει η τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.. 
 
 
Και  β) Διαπιστώθηκε η  Ορθότητα του περιεχομένου της  αριθμ. 1171076/28-7-2020 Γνωστοποίησης 
Λειτουργίας Μηχανολογικής Επέκτασης. 
 
 
Η Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για την ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
 
 
 



 
 
Λιβαδειά        13η   Νοεμβρίου   2020 
 
 
Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση                           
  
 
 
Παναγιώτης  Χρ.  Ποιητάρης     
 
                    Μ.Ε.Α.Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
                                                                                       Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

            
 
                                                                                                             
 Εσωτερική Διανομή 
1)  Χ.Α                                                    Γεωργία Σερ. Ζυγογιάννη  
2) Α. Φ.   872                                      Π.Ε  Χημικών  Μηχανικών  με Α βαθμό 
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