
 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  ΣΔΡΔΑ  ΔΛΛΑΓΑ 
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ                             
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΧΣΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΧΝ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ    ΚΑΗ  
ΦΤΗΚΧΝ  ΠΟΡΧΝ 

Λιβαδειά,   9/11/2020 
Απ. Ππωη.   3470  
Απ.Φακ.  ΦΑ-136 

 

Σαρ. Γ/λζε       :  Φίισλνο 35-39. ΠΡΟ: ΦΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
Σαρ. Κώδηθαο   :  32100  Θέζε «ΣΕΔΦΚΑ» 
Πιεξνθνξίεο    :  Φ.Καξακάλε  Σ.Κ. ΠΛΑΣΑΗΧΝ 
Σειέθσλν :  2261 3 50331  ΓΖΜΟ ΘΖΒΧΝ 
Fax:  2261 3 50326  Σ.Κ. 32200 
Email:  fkaramani@viotia.gr  Δμ. Δθπξόζσπνο: serafim@teemail.gr   
    
  Κοιν.: Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 

Γελ. Γ/λζε Δζσηεξηθήο 
Λεηηνπξγίαο 

Γ/λζε Γηαθάλεηαο &               
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ddhd@pste.gov.gr  

 

ΘΕΜΑ : Έθζεζε επηζεώξεζεο ζε εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ αξ. νηθ. 483/35/Φ 15/ΦΔΚ 158 Β/03-

02-2012 όπσο ηζρύεη 

 

χεη: Ζ αξ. 1178049 γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο κε αξ. πξση. 3468/5-10-2020 ηεο 

ππεξεζίαο καο 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ σο άλσ ζρεηηθνύ 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 20/10/2020 επηζεώξεζε ζηελ κνλάδα ηνπ θνξέα 

κε ηελ επσλπκία «ΦΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ» ζηελ ζέζε «ΣΕΔΦΚΑ», Σ.Κ Πιαηαηώλ, Γήκνπ 

Θεβώλ, Π.Δ Βνησηίαο κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

Γενικά ζηοιχεία: 

Δίδνο κνλάδαο  Φπγείν ζπζθεπαζηήξην αγξνηηθώλ πξντόλησλ πνπ πξνέξρνληαη από 

ηδηόθηεηεο θαιιηέξγεηεο 

Φνξέαο  ΦΗΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

Θέζε  «ΣΕΔΦΚΑ», Σ.Κ Πιαηαηώλ 

Σ.Κ  32200 

Γήκνο  Θεβώλ   

ΑΦΜ/Γ.ΟΤ  037530842/ ΓΟΤ ΘΖΒΧΝ 

 

Σεχνικά χαπακηηπιζηικά  

ύλνιν παπαγωγικού μηχανολογικού εξοπλιζμού ππορ εγκαηάζηαζη: K.I 19,03 KW  

Αμία κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ: 17.700,00 επξώ 

Κ.Α.Γ : 52.1  

ΟΥΛΖΖ: Υακειή 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: B 
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Ζ επηζεώξεζε αθνξνύζε ηε δηαπίζησζε ηεο νξζόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ γλσζηνπνίεζεο 

ιεηηνπξγίαο, ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ όπσο πξνθύπηνπλ από ηηο Πξόηππεο 

Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεύζεηο, θαζώο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή 

ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

Ιζηοπικό 

Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κνλάδα, βάζε ηνπ αξρείνπ ηεο Τπεξεζίαο καο έρνπλ γίλεη νη 

αθόινπζεο ελέξγεηεο: 

1. Καηάζεζε εξσηεκαηνινγίνπ κε αξ.πξση. 4647/19-11-2019 γηα λέα γλσζηνπνίεζε 

εγθαηάζηαζεο.  

2. Πξνζδηνξηζκόο δηθαηνινγεηηθώλ κε ην ππ. Αξ. πξση. 4647/25-11-2019 εγγξάθνπ 

ηεο ππεξεζίαο καο. 

Ο θνξέαο ππέβαιε ηελ αξηζκό 1169479 γλσζηνπνίεζε εγθαηάζηαζεο θαη έιαβε  αξ. πξση. 

2713/3-8-2020 από ηελ ππεξεζία καο θαη ζηηο 3/9/2020 δηελεξγήζεθε επηζεώξεζε ζηελ 

κνλάδα, βάζε ηεο νπνίαο ζπληάρζεθε ε ππ. Αξηζκ. Πξση. νηθ.3101/14-9-2020 Έθζεζε 

Δπηζεώξεζεο. 

Ο θνξέαο ππέβαιε ηελ σο άλσ ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο βάζε ηεο νπνίαο 

δηελεξγήζεθε απηνςία ζηηο 20/10/2020 από ηελ ππεξεζίαο καο. 

 

Διαπιζηώζειρ 

Καηά ηελ επηζεώξεζε ηεο κνλάδαο δηαπηζηώζεθε όηη: 

α) Τπήξρε θάθεινο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ελ ηζρύ. 

β) Ο θάθεινο πεξηιάκβαλε ην ζύλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ππνδείρζεθαλ κε ην ππ. 

Αξηζ.πξση. 4647/25-11-2019 εγγξάθνπ ηεο ππεξεζίαο καο , πιελ ησλ πξνηύπσλ  

πεξηβαιινληηθώλ δεζκεύζεσλ πνπ απνζηάιζεθαλ άκεζα ζηελ ππεξεζία καο. Δπηπιένλ ν 

θνξέαο δελ είρε θάλεη εγγξαθή ζην ειεθηξνληθό κεηξών απνβιήησλ, ζύκθσλα κε ηνλ 

Ν.4042/2011. Ζ εγγξαθή πξαγκαηνπνηήζεθε άκεζα θαη απνζηάιζεθε ειεθηξνληθά ζηελ 

ππεξεζία καο. 

πγθεθξηκέλα, ηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία επεδείρζεζαλ ηελ εκέξα ηεο απηνςίαο είλαη: 

 Απνδεηθηηθά ππνβνιήο ηεο γλσζηνπνίεζεο, από ηα νπνία πξνθύπηεη ν κνλαδηθόο 

αξηζκόο ηεο γλσζηνπνίεζεο 

 Ζ κε αξ. Πξση. 245/1-3-2017 βεβαίσζε ρξήζεο γεο από ην ηκήκα Πνιενδνκηθνύ 

Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Πνιενδνκηθώλ Δθαξκνγώλ , ηεο Γηεύζπλζεο 

Τπεξεζίαο Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ 

 Ζ από 5-8-2020 ππεύζπλε δήισζε ηνπ θνξέα γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πξόηππσλ 

Πεξηβαιινληηθώλ Γεζκεύζεσλ (ΠΠΓ) 

 Ζ από 3-8-2020 ππεύζπλε δήισζε ηνπ δηπισκαηνύρνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

Παλ.Γθνύκα κε ηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ αθηλήηνπ, ε ύπαξμε 

νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη δελ απαηηείηαη θαηλνύξγηα θαη είλαη ρώξνο θύξηαο ρξήζεο.  

 Ζ από 3-8-2020 ππεύζπλε δήισζε ηνπ δηπισκαηνύρνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

Παλ.Γθνύκα κε ηελ νπνία βεβαηώλεηαη όηη ε Δίζνδνο-Έμνδνο ηεο εγθαηάζηαζεο έρεη 

εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 56/2020 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Θεβώλ. 

 Ζ από 5-8-2020 ππεύζπλε δήισζε ηνπ θνξέα όηη απαιιάζζεηαη από ηελ 

Τπνρξέσζε εθνδηαζκνύ κε πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο θαη έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγνύλ θαιώο ηα κέηξα θαη κέζα ελεξγεηηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία 

 Ζ από 8-10-2020 ππεύζπλε δήισζε πξνο ηελ Ππξνζβεζηηθή Γήισζε ηνπ 

Απόζηνινπ νύξηδε, λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξίαο «SOUPERSYSTEMS MON 

IKE» πεξί πώιεζεο, ζπληήξεζεο θαη αλαγόκσζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ ζύκθσλα 



κε ηηο ΚΤΑ 618/43/2005 & 17230/671/2005 θαη πιεξνύλ ηνπο όξνπο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο. 

 πλνπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηεο εγθαηάζηαζεο, ππνγεγξακκέλε από ηνλ 

δηπισκαηνύρνπ Μεραλνιόγν Μεραληθό εξαθείκ Επγνγηάλλε ,  κε πεξηερόκελν:  

o Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα ζην νπνίν απνηππώλνληαη νη θηεξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζήκαλζεο θαη 

θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ εληόο ηνπ νηθνπέδνπ. 

o Πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο (παξαγσγηθή δηαδηθαζία, είδνο πξώησλ πιώλ 

θαη παξαγόκελσλ πξντόλησλ, δηάγξακκα ξνήο εθηεινύκελσλ εξγαζηώλ, 

θ.ιπ.). 

o Κάηνςε ρώξνπ κε ελδεηθηηθή ηνπνζέηεζε ησλ κεραλεκάησλ εληόο απηνύ 

θαη θαηάινγν ησλ κεραλεκάησλ κε ηελ έλδεημε ηεο ηζρύνο ηνπο.  

γ) Τπάξρνπλ ιόγνη επηβνιήο πξνζηίκνπ θαζώο ζύκθσλα κε ηελ 2713/10-9-2020 έθζεζε 

επηζεώξεζεο ε κνλάδα είρε ηεζεί ζε ιεηηνπξγία πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο γλσζηνπνίεζεο 

ιεηηνπξγίαο,  ζε εθαξκνγή ηεο ΤΑ  Αξηζκ. νηθ.64618/856/Φ15 (ΦΔΚ' 2278/Β/15-06-2018). 

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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