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ΘΔΜΑ: Έθζεζε επηζεώξεζεο ζε εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ αξ. νηθ. 483/35/Φ 15/ΦΔΚ 158 Β/03-02-2012 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

χετ. Ζ αξ. 1178557 γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ζε ζπλέρεηα ηεο αξ. πξση. 2486/31-8-2020                
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 δηελήξγεζαλ ζηηο 22-10-

2020 θαη ζπκπιεξσκαηηθά από ηε δεύηεξε ππάιιειν ζηηο 04-12-2020, επηζεώξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο ηνπ θνξέα κε ηελ επσλπκία «ΝΑΪΝΣΔΡ ΔΛΔΚΣΡΙΚ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ με δ.τ ΝΑΪΝΣΔΡ ΔΛΔΚΣΡΙΚ Α.Δ.Β.Δ» ζηε ζέζε ΄Μαδαξό’ 

πεξηνρή ηεο Γ.Δ Οηλνθύησλ Γήκνπ Σαλάγξαο Π.Δ Βνησηίαο. 

 
ΚΙΝ. ΓΤΝΑΜΗ  ΗΛ/ΡΔ  
Α. Ννκίκνπ ιεηηνπξγίαο  (1.572.291,42 επξώ) 
Κ.Η 1521.82 KW + Θ.Η 1.342,46 KW 
Β. Ννκ. Λεηηνπξγία κεηά από απνμήισζε /δηαθνξά ηζρύνο   (1.541.430,97 επξώ)  
K.I 1451,19  KW + Θ.Η -  7,50 KW 
Γ. Πξνο εγθαηάζηαζε (254.274,00 επξώ ) 
K.I 51,35 KW +7,50 KW 
 
ΑΞΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ    
Α. Ννκίκνπ ιεηηνπξγίαο:        1.572.291,42 επξώ 
Β. Ννκ. Λεηηνπξγία κεηά από απνμήισζε /δηαθνξά ηζρύνο                  1.541.430,97 επξώ 
Γ. Πξνο εγθαηάζηαζε :             254.274,00 επξώ  
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Α.Φ.Μ. : 094112464/ Δ.Ο.Υ  Φ.Α.Ε Αθηνών   
Κ.Α.Δ: 27.11 
ΟΧΛΗΣΗ: Μέση 
Πεξηβαιινληηθή θαηεγνξία:  Β 
Δληόο ιεθάλεο Αζσπνύ πνηακνύ 
 

Πξόθεηηαη γηα κνλάδα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ε νπνία ιεηηνπξγεί κε ηελ αξ. πξση. 54165/21-10-1999 

απόθαζε ηεο Τπεξεζίαο καο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αξ. πξση. 5623/01-11-2013 αίηεζή  ηεο ζε εθαξκνγή ηεο 

αξ. νηθ. 12684/92 ΦΔΚ 3181 Β/27-11-2014 ΚΤΑ. 

Ζ εηαηξεία θαηέζεζε ην αξ. πξση. 994/12-3-2020 εξσηεκαηνιόγην κε αίηεκα ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο 

εγθαηάζηαζεο κεηά από κεραλνινγηθή επέθηαζε θαη λνκηκνπνίεζεο θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ελεκέξσζε όηη πιένλ δελ ζα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ΚΑΓ 27.12.  

Με ηελ αξ. πξση. 2486/31-8-2020 απόθαζε ηεο Τπεξεζίαο καο ρνξεγήζεθε  Έγθξηζεο Δγθαηάζηαζεο ε 

ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο καο γλσζηνπνηήζεθε κε ηελ αξ. 1178557 γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο. 

 

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 νξζόηεηα ηεο αξ.1178557 γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο. 

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

2486/31-8-2020 απόθαζε ηεο ππεξεζία καο. 

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

2486/31-8-2020 απόθαζε ηεο ππεξεζία καο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ηόζν θαηά ηε πξώηε όζν θαη θαηά ηε 

δεύηεξε επηζεώξεζε δελ ιεηηνπξγνύζε ή κνλάδα ηεο θπζηθνρεκηθήο επεμεξγαζίαο ηνλ απνβιήησλ 

ηελ κελ πξώηε θνξά ιόγσ κεησκέλεο παξαγσγήο ηε δε δεύηεξε εμαηηίαο ηεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ εξγνζηαζίνπ ζην ζύλνιό ηνπ.  

Δπηδείρζεθαλ επίζεο: 

1. Ζ α/α 163447/02-10-2020 νηθνδνκηθή άδεηα ζρεηηθά κε ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ 

ππξόζβεζεο θαη ηεο αληηξξππαληηθήο κνλάδαο βαθείνπ απνπεξάησζεο. 

2. Σν αξ. 12382/22-7-1998 έγγξαθν ηεο ΓΔΔ ζρεηηθά κε ηελ παξαιαβή ηεο θπθινθνξηαθήο 

ζύλδεζεο όπσο εγθξίζεθε κε ηελ αξ. πξση. 2211/17-7-1995 απόθαζε ηεο Γ/λζεο 

πγθνηλσληαθώλ έξγσλ ηεο ΠΣΔ.. 

3.  Ζ από 31-7-2020 ππεύζπλε δήισζε πεξί ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ δηπισκαηνύρνπ πνιηηηθνύ 

κεραληθνύ Κ. Γηακαληή. 



4. Σν αξ. πξση. 3482 Φ.701.4Φ.Α.Α.Μ.Π.Τ 242/22-8-2014 πηζηνπνηεηηθό ππξνπξνζηαζίαο 

δηάξθεηαο ηζρύνο κέρξη 21-8-2022 σο επίζεο ε από 27-7-2020 ππεύζπλε δήισζε ηνπ Η. Βαιάθνπ 

πεξί ιήςεο ησλ απαηηνύκελσλ κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο θαη ε από 04-03-2020 ππεύζπλε 

δήισζε εμνπζηνδνηεκέλεο εηαηξείαο πεξί αγνξά / ζπληήξεζεο θαη αλαγόκσζεο 

ππξνζβεζηήξσλ.   

5. Τπεύζπλε δήισζε (6-8-2020) αλάζεζεο-αλάιεςεο ηεο επίβιεςεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

ηεο κνλάδαο ηνπ δηπισκαηνύρνπ κεραληθνύ Η. Βαιάθν. 

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

7. Ζ από 07-10-2020 ππεύζπλε δήισζε ηνπ Η. Βαιάθνπ πεξί ηήξεζεο ησλ Πξόηππσλ 

Πεξηβαιινληηθώλ Γεζκεύζεσλ (ΠΠΓ). 

8. H από 13-10-2020 βεβαίσζε πεξηνδηθνύ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο θξπνγνληθήο δεμακελήο ηεο Air 

Liquide Hellas AEBA γηα ηε δεμακελή αδώηνπ ρσξεηηθόηεηαο 10.850 lt. 

9. Παξαζηαηηθά δηαρείξηζεο απνβιήησλ (επηθηλδύλσλ θαη κε) πνπ παξάγνληαη από ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο κνλάδαο ( ENVIROCHEM ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ  EKA 08 01 

13*, 19 08 11*, 16 05 07* / ANAMET A.E, EKA 12 01 03, 17.04.02 / CYTOP A.E 13 01, 13 02, 

13 03, 13 04, 13 08 Α.Λ.Δ / POLYECO Α.Δ 08 01 11*, 15 01 10*, 15 02 02*, 13 08 99*, 12 01 

09*, 13 03 07*) / VASTE ECO EVOLUTION Δ.Π.Δ. 

 
Εεηήζεθε από ηελ εηαηξεία λα απνζηείιεη δηάγξακκα ξνήο θαη ηζνδύγην κάδαο  πγξώλ απνβιήησλ από ην 

νπνίν λα πξνθύπηεη ε πιήξεο αλαθύθισζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ απνβιήησλ ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. 

  

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 72) 
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