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          Προς:  ΚΩΣΑ ΙΑΜΙΓΗ  Α.Δ 

Σαρ. Γ/λζε           :    Φίισλνο 35-39                  Θέζε ‘πειηά’ Οηλόθπηα Βνησηίαο    

Σει                      : 2261 3 50331                         email:ms@siamidis.gr 

Πιεξνθνξίεο        : 
Email                    : 

Γ. Επγνγηάλλε  
perivallon_05@yahoo.gr  

               
           Κοιν.: Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 

       Γελ. Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 
Γ/λζε Γηαθάλεηαο &                 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

       Καιπβίσλ 1 ΣΚ 35100 Λακία  
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 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

τεη. Ζ αξ. 1161288 γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ζε ζπλέρεηα ηεο αξ. πξση. 1684/15-06-2020                
απόθαζε ηεο Τπεξεζίαο καο πεξί Έγθξηζεο Δγθαηάζηαζεο. 
 

ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ νη ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Φσηεηλή Καξακάλε θαη Γεσξγία 

Επγνγηάλλε θαη’ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3982/2011 θαη ηεο Τ.Α νηθ. 483/35 Φ 15/2012 δηελήξγεζε ζηηο 15-7-2020 

θαη ζηηο 22-10-2020 επηζεώξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ηνπ θνξέα κε ηελ επσλπκία «ΚΩΣΑ 

ΙΑΜΙΓΗ  Α.Δ» ζηε ζέζε ΄πειηά’ πεξηνρή ηεο Γ.Δ Οηλνθύησλ Γήκνπ Σαλάγξαο Π.Δ Βνησηίαο. 

 
 
ΚΙΝ. ΓΤΝΑΜΗ  ΗΛ/ΡΔ  

Ννκίκνπ ιεηηνπξγίαο  230,29 KW 

Απζαίξεηε επέθηαζε  96,61KW  

πξνο εγθαηάζηαζε  
 

34,42KW  

     ΑΞΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ  

Ννκίκνπ ιεηηνπξγίαο  1.145.000,00 € 

Απζαίξεηε επέθηαζε    150.000,00 € 

πξνο εγθαηάζηαζε  
 

 115.000,00 € 
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ΑΣΜΟΛΔΒΗΣΔ   
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ’ 
Αξ. πηζηνπνηεηηθνύ. 10.01.3237/29-3-2017   
 
ΑΦΜ  094052893 
Γ.Ο.Τ  Θεβώλ    

ΚΑΓ (ζηαθνδ 2008): 13.20, 13.95 
ΟΥΛΗΗ: Μέζε 
Πεξηβαιινληηθή Καηεγνξία Β 
Δληόο ιεθάλεο Αζσπνύ πνηακνύ 

                                                                  
 

Πξόθεηηαη γηα βηνκεραλία κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ε νπνία ιεηηνπξγεί κε ηελ αξ. πξση. 85792/18-12-1998 

άδεηα ιεηηνπξγίαο ανξίζηνπ δηάξθεηαο θαη ηελ από 24-03-2017 αίηεζε γηα γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ζε 

εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ 12684/2014 κεηά από ελζσκάησζε ησλ ΠΠΓ ιόγσ ιήμεο ηεο ΑΔΠΟ.. 

Με ηελ αξ. πξση. 1684/15-06-2020 απόθαζε ηεο Τπεξεζίαο καο ρνξεγήζεθε έγθξηζε εγθαηάζηαζεο κεηά 

από απζαίξεηε εγθαηάζηαζε κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ελώ κε ηελ αξ. 1161288 γλσζηνπνίεζε 

ιεηηνπξγίαο καο γλσζηνπνηήζεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ – ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ 
 
ε εθαξκνγή ηεο παξ. 6 ηνπ αξζ. 6 ηεο αξ. νηθ. 64618/856/Φ15/15-6-2018(ΦΔΚ 2278 Β)  Τ.Α. δηελήξγεζε 

έιεγρν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο αλσηέξσ κνλάδαο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ηελ νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ 

γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο, ηελ ηήξεζε ησλ Πξόηππσλ Πεξηβαιινληηθώλ δεζκεύζεσλ, θαζώο θαη γηα θάζε 

άιιν ζέκα ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Καηά ηελ επηζεώξεζε δηαπηζηώζεθαλ ηα εμήο: 

 Ζ εηαηξεία ηεξεί θάθειν κε ηα δηθαηνινγεηηθά όπσο απηά πξνζδηνξίζηεθαλ κε ηελ αξ. πξση. 

1684/15-06-2020 απόθαζε ηεο ππεξεζία καο. 

 Σεξεί ηηο πξόηππεο πεξηβαιινληηθέο δεζκεύζεηο όπσο απηέο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί αξ. πξση. 

1684/15-06-2020 απόθαζε ηεο ππεξεζία καο.  

Δπηδείρζεθαλ επίζεο: 

1. Ζ αξ. πξση. 62816/1977 νηθνδνκηθή άδεηα θαη ε α/α 3276685/2017 βεβαίσζε ππαγσγήο γα ηηο 

απζαίξεηεο θηηξηαθέο επεθηάζεηο νη νπνίεο ηαθηνπνηήζεθαλ. 

2. Ζ από 01-07-2020 ππεύζπλε δήισζε πεξί ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ δηπισκαηνύρνπ πνιηηηθνύ 

κεραληθνύ Αι. Βνύιγαξε 

3. Σν αξ. πξση. 3098 Φ.701.4 Φ.Α.Α.Μ.Π.Τ 461 πηζηνπνηεηηθό ππξνπξνζηαζίαο δηάξθεηαο ηζρύνο 

κέρξη 13-2-2022 ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Οηλνθύησλ. 

4. Τπεύζπλε δήισζε αλάζεζεο-αλάιεςεο ηεο επίβιεςεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο 

κνλάδαο ηνπ δηπισκαηνύρνπ κεραληθνύ Ν. ηακίδε. 



5. Απνδεηθηηθό εγγξαθήο ζην Ζιεθηξνληθό κεηξών απνβιήησλ (ΖΜΑ). 

6. Σν αξ. πηζηνπνηεηηθό 10.01.3237 πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ αηκνγελλήηξηαο   (8153/1994) ηεο 

EUROCERT. 

ηο θάκελο ηων δικαιολογηηικών ποσ διαηηρούζε η εηαιρεία ζηο τώρο ηης δεν σπήρταν: 

1. Tνπνγξαθηθό δηάγξακκα ζην νπνίν απνηππώλνληαη νη θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο ζήκαλζεο θαη θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ εληόο ηνπ νηθνπέδνπ (γεληθό δηθαηνινγεηηθό) 

θαη  

2. Έγθξηζε απόηκεζεο - ππνβηβαζκνύ ζηάζκεο πεδνδξνκίνπ ή έγθξηζε θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο ή 

έγθξηζε εηζόδνπ - εμόδνπ από ηελ αξκόδηα, γηα ηε ζπληήξεζε ηεο νδνύ (ή ησλ νδώλ) έκπξνζζελ 

ηεο κνλάδαο, Τπεξεζία, ζπλνδεπόκελε από ππεύζπλε δήισζε αξκόδηνπ θαηά λόκν κεραληθνύ όηη ε 

θπθινθνξηαθή ζύλδεζε ή ε είζνδνο - έμνδνο ηεο εγθαηάζηαζεο εθηειέζζεθε ζύκθσλα κε ηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα (εηδηθό δηθαηνινγεηηθό)  

3. Γελ είρε ππνβάιιεη ζην ΖΜΑ ηελ εηεζία έθζεζε παξαγσγνύ απνβιήησλ κε ζηνηρεία γηα ηα 

απόβιεηα πνπ παξήγαγε ή/θαη δηαρεηξίζηεθε θαηά ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν θαηά παξάβαζε ηεο Α7 

ΠΠΓ.  

4. Γελ επηδείρζεθε ην βηβιίν κεηξήζεσλ αεξίσλ απνβιήησλ από ηε ιεηηνπξγία ηεο αηκνιέβεηα θαηά 

παξάβαζε ηεο Γ4 ΠΠΓ, 

 

θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηα νπνία ε εηαηξεία θαιείηαη λα ππνβάιεη εγγξάθσο 

εληόο 20 εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ηνπ παξόληνο ηηο απόςεηο ηεο θαζώο ζπληξέρνπλ ιόγνη 

επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε εθαξκνγή ηνπ αξζ. 8 ηεο αξ. νηθ. 64618/856/Φ15 Σξνπνπνίεζε ηεο 

απόθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο νηθ. 

483/35/Φ.15/2012 (Β’ 158) «Καζνξηζκόο ηύπνπ, δηθαηνινγεηηθώλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ κεηαπνηεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λ. 3982/2011 (ΦΔΚ Α’ 143), 

ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηώλ θαη ηελ πξνζεζκία γηα κεηαθνξά ή ηερληθή 

αλαζπγθξόηεζε. 

 

ηε Γ/λζε ειεθηξνληθήο δηαθάλεηαο ηεο ΠΔ ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα παξαθαιείηαη γηα ηελ 

αλάξηεζε απηήο ζην δηθηπαθό ηζηόηνπν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 
Οη δηελεξγήζαληεο ηελ επηζεώξεζε                                                      
 
 

Φσηεηλή. Καξακάλε                                                                                        Μ.Δ.Α.Π.Δ.Β  

ΠΔ Υεκηθώλ Μερ/θώλ κε Α’ Β                                                             Ζ Αλ/ηξηα Πξ/λε Γ/λζεο 

                                                                                                                            

Γ. Επγνγηάλλε  

ΠΔ Υεκηθώλ Μερ/θώλ κε Α’ Β                                                               Γεσξγία εξ. Επγνγηάλλε     

                                                                                                         ΠΔ Υεκηθώλ Μεραληθώλ κε A’β 

Δ.Γ  

1. Υ.Α 

(Φ Β 783) 
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