
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ      ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ    

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗ    

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΩΣΗΑ    

ΣΜΗΜΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ                              Λιβαδειά,     08- 12 - 2020 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                              Απ. ππωη.   3813 
 
 
 

          Προς:  MARIS POLYMERS MΟΝ Α.Ε 

Σασ. Γ/νζη           :    Φίλωνορ 35-39                  Θέζη ‘Μαδαπό’ Οινόθςηα Βοιωηίαρ    

Σηλ                      : 2261 3 50331                         email: coustellis@tee.gr 

Πληποθοπίερ        : 
Email                    : 

Γ. Εςγογιάννη  
perivallon_05@yahoo.gr  

                     Stamatis.Rousselis@saint-gobain.com           
            
           Κοιν.: Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ 

       Γεν. Γ/νζη Δζωηεπικήρ Λειηοςπγίαρ 
Γ/νζη Γιαθάνειαρ &                 
Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ 

       Καλςβίων 1 ΣΚ 35100 Λαμία  
email:ddhd@pste.gov.gr 

 
                                                        

ΘΕΜΑ: Έκθεζη επιθεώπηζηρ ζε εθαπμογή ηηρ ΚΤΑ απ. οικ. 483/35/Φ 15/ΦΔΚ 158 Β/03-02-2012 όπωρ 

ηποποποιήθηκε και ιζσύει.  

τεη. Ζ απ. 1179682 γνωζηοποίηζη λειηοςπγίαρ μεηά από κηιπιακή επέκηαζη και αλλαγή επωνςμίαρ.. 
 

ε ζςνέσεια ηος ανωηέπω ζσεηικού η ςπάλληλορ ηηρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ Γεωπγία Εςγογιάννη καη’ εθαπμογή 

ηος Ν. 3982/2011 και ηηρ Τ.Α οικ. 483/35 Φ 15/2012 διενήπγηζε ζηιρ 07-12-2020, επιθεώπηζη ζηιρ 

εγκαηαζηάζειρ ηηρ εηαιπείαρ ηος θοπέα με ηην επωνςμία «MARIS POLYMERS MΟΝ. Α.Ε.» (ΚΣΊΡΗΟ 3) ζηη 

θέζη ΄ΡΟΤΜΑΝΗΑ’ πεπιοσή ηηρ Γ.Δ Οινοθύηων Γήμος Σανάγπαρ Π.Δ Βοιωηίαρ με ηα παπακάηω ζηοισεία: 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 
 
ΚΙΝ. ΔΤΝΑΜΗ  ΗΛ/ΡΕ   
Νομίμος λειηοςπγίαρ        340,18 KW + Θ.Η 27,0 KW 
Αποξηλωθένηα                   11,40 KW  
Προς εγκαηάζηαζη         319,50 KW + Θ.Ι 3,0 KW 
                                                    
ΑΞΗΑ ΜΖΥ/ΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 
Νομίμος λειηοςπγίαρ                203.300,00 €       
Αςθαίπεηη εγκαηάζηαζη            11.500,00 €       
Προς εγκαηάζηαζη                171.000,00 €   
 

Α.Φ.Μ. : 999528243/ Δ.Ο.Υ  ΘΗΒΩΝ  
Κ.Α.Δ: 20.13, 20.14, 20.30, 20.52, 
ΟΧΛΗΣΗ: Μέση   
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Πεπιβαλλονηική καηηγοπία:  Α2 
Δνηόρ λεκάνηρ Αζωπού ποηαμού 
 

Ππόκειηαι για μονάδα με ηα παπαπάνω ζηοισεία η οποία λειηοςπγεί με ηην απ. ππωη. 4561/11-12-2018 

απόθαζη πεπί έγκπιζηρ λειηοςπγίαρ ηηρ Τπηπεζίαρ μαρ. Με ηην απ. ππωη. 890/01-04-2020 η Τπηπεζία μαρ 

σοπήγηζε έγκπιζη εγκαηάζηαζηρ μεηά από μησανολογική επέκηαζη / εκζςγσπονιζμό. 

Ζ εηαιπεία καηέθεζε ηο απ. ππωη. 2136/30-6-2020 επωηημαηολόγιο με αίηημα ηη σοπήγηζη έγκπιζηρ 

λειηοςπγίαρ μεηά από κηιπιακή επέκηαζη. Δπιπλέον με ηο απ. ππωη. 3957/28-10-2020 νέο επωηημαηολόγιο 

η εηαιπεία  ενημέπωζε για ηην αλλαγή επωνςμίαρ. 

Σέλορ ο νέορ θοπέαρ  MARIS POLYMERS MΟΝ. Α.Δ. καηέθεζε ηην α/α 1179682 γνωζηοποίηζη 

λειηοςπγίαρ ζςμπεπιλαμβάνονηαρ και ηην κηιπιακή επέκηαζη. ςγκεκπιμένα η εν λόγω εηαιπεία έσει 

αναπηςσθεί ζηο ζύνολο ηος κηιπίος επιθάνειαρ 2.200 η.μ  (ππώην ιδιοκηηζίαρ COLTECH Α.Δ).  

 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ – ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ 
 
ε εθαπμογή ηηρ παπ. 6 ηος απθ. 6 ηηρ απ. οικ. 64618/856/Φ15/15-6-2018(ΦΔΚ 2278 Β)  Τ.Α. διενήπγηζε 

έλεγσο ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ ανωηέπω μονάδαρ πποκειμένος να διαπιζηώζει ηην οπθόηηηα ηων ζηοισείων 

γνωζηοποίηζηρ λειηοςπγίαρ, μεηά από κηιπιακή επέκηαζη και αλλαγή επωνςμίαρ, καθώρ και για κάθε άλλο 

θέμα ζσεηικά με ηην αζθαλή λειηοςπγία ηηρ εγκαηάζηαζηρ. 

Καηά ηην επιθεώπηζη διαπιζηώθηκαν ηα εξήρ: 

 Ζ οπθόηηηα ηηρ απ.1178557 γνωζηοποίηζηρ λειηοςπγίαρ. 

 Ζ εηαιπεία ηηπεί θάκελο με ηα δικαιολογηηικά όπωρ αςηά πποζδιοπίζηηκαν με ηα απ. ππωη. 2136/07-

07-2020 και 3957/03-12-2020 έγγπαθα ηηρ ςπηπεζία μαρ. 

Δπιδείσθηκαν επίζηρ: 

1. Τπεύθςνη Γήλωζη θεωπημένη για ηο γνήζιο ηηρ ςπογπαθήρ ηος νόμιμος εκπποζώπος ζηη 

οποία θα δηλώνεηαι ο νόμιμορ ηπόπορ με ηον οποίο πεπιήλθε η κςπιόηηηα ή ηο δικαίωμα 

εκμεηάλλεςζηρ ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ και ηος μησανολογικού εξοπλιζμού ζε ζςηόν καθώρ και ηα 

ζσεηικά παπαζηαηικά ήηοι η απ. ππωη. 2151241/07-10-2020 ανακοίνωζη καηασώπηζηρ ηηρ  

MARIS POLYMERS MΟΝ  Α.Δ η οποία πποήλθε από ζςγσώνεςζη ηων εηαιπειών SGPPC 

ΜΔΠΔ και ηηρ  MARIS POLYMERS MΟΝ Α.Δ 

2. Ζ απ. 64/2014 έγκπιζη δόμηζηρ ηηρ Τπηπεζίαρ δόμηζηρ ηος Γήμος Θηβών για ηο ζύνολο ηος 

κηιπίος 3. 

3. Ζ απ. ππωη. 84681/22-06-2020 απόθαζη ηηρ ΑΓΘΣΔ / Γ/νζη ΠΔΥΩ πεπί ηποποποίηζηρ ηηρ 

απ. ππωη. 1350/49466/5-5-2014 ΑΔΠΟ ωρ ππορ ηιρ κηιπιακέρ εγκαηαζηάζειρ 

ζςμπεπιλαμβάνονηαρ ηο ζύνολο ηων κηιπιακών εγκαηαζηάζεων επιθάνειαρ 2.200 η.μ 

 

 



 

 

4. Σο απ. ππωη. 4631 ΦΑΑΜΠΤ 1249Α Πιζηοποιηηικό πςποπποζηαζίαρ ηηρ Π.Τ Οινοθύηων 

διάπκειαρ ιζσύορ μέσπι 30-9-2025 για ηο ζςνολική ζηεγαζμένη επιθάνεια 2.211,20 η.μ.. 

 

Καηά ηη διάπκεια ηηρ επιθεώπηζηρ έγιναν ζςζηάζειρ  ζηην εηαιπεία να πποβεί, ενηός τρονικού 

διαζηήμαηος ενός έηοσς από ηην παραλαβή ηοσ παρόνηος, ζε βεληίωζη ηος επγαζιακού 

πεπιβάλλονηορ ζε όηι αθοπά ηιρ πηηηικέρ οπγανικέρ οςζίερ πος πποκύπηοςν από ηην παπαγωγική 

διαδικαζία.  

Δπιζημαίνεηαι όηι για ηο εν λόγω επγοζηάζιο ηηρ εηαιπείαρ (μέγιζηη ποζόηηηα σπηζιμοποιούμενων  

διαλςηών < 100 tn/year) δεν ςπάπσει απαίηηζη από ηην ΑΔΠΟ για καηαγπαθή ηων VOC’s αθού οι 

αναμενόμενερ εκπομπέρ αςηών δεν θα ξεπεπνούν ηο ανώηεπο επιηπεπόμενο όπιο.   

 ηη Γ/νζη ηλεκηπονικήρ διαθάνειαρ ηηρ ΠΔ ζηην οποία κοινοποιείηαι η παπούζα παπακαλείηαι για ηην 

ανάπηηζη αςηήρ ζηο δικηςακό ιζηόηοπο ηηρ Πεπιθέπειαρ ηεπεάρ Δλλάδαρ. 

 
 
Οι διενεπγήζανηερ ηην επιθεώπηζη                                                      
 
                                                                                                                       Μ.Δ.Α.Π.Δ.Β  

                                                                                                             Ζ Αν/ηπια Ππ/νη Γ/νζηρ 

                                                                                                                            

Γ. Εςγογιάννη  

ΠΔ Υημικών Μησ/κών με Α’ Β                                                               Γεωπγία επ. Εςγογιάννη     

                                                                                                         ΠΔ Υημικών Μησανικών με A’β 

 

Δ.Γ  

1. Υ.Α 

(Φ Β 1472) 
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