
 1 

                                      
 
 

 
 

 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέμα :   Έκθεζη Αςηοτίαρ  για ηην μονάδα επγαζηηπίος παπαγυγήρ καλλςνηικών, 
αποππςπανηικών, πποφόνηυν καθαπιζμού, ζαποςνιών , απυμάηυν, κλπ  (μεηά από 
γνυζηοποίηζη εγκαηάζηαζηρ).  
 
 
Ο  κάηυθι ςπάλληλορ  ηηρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ ηηρ Π.Δ.Β. Βοιυηίαρ  
Κυνζηανηινίδηρ Μισαήλ   
Καη’ εθαπμογή (ηυν άπθπυν 19 και 26) ηος Ν. 3982/11(ΦΔΚ 143 Α /17-06-11)                          
«Απλοποίηζη ηηρ αδειοδόηηζηρ ηεσνικών επαγγελμαηικών και μεηαποιηηικών 
δπαζηηπιοηήηυν και επισειπημαηικών πάπκυν και άλλερ διαηάξειρ», ηηρ Τ.Α. 
483/35/Φ.15/12(ΦΔΚ 158Β/03 -02-2012) «Καθοπιζμόρ ηύπος, δικαιολογηηικών και 
διαδικαζίαρ για ηην εγκαηάζηαζη και λειηοςπγία ηυν μεηαποιηηικών δπαζηηπιοηήηυν ηος 
Ν.3982/11(ΦΔΚ143Α), ηην ηποποποίηζη και ηην ανανέυζη ηυν αδειών και ηην πποθεζμία 
για μεηαθοπά ή ηεσνική αναζςγκπόηηζη»,  
και μεηά από Δνηολή ηος Πποφζηαμένος ηηρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ, διενέπγη ζε  ηην                      
18-12-2020 επιθεώπηζη ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ βιομησανίαρ, με ηα ανυηέπυ  ζηοισεία.  
     
                         
ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ:  

Μονάδα επγαζηηπίος παπαγυγήρ καλλςνηικών, αποππςπανηικών, πποφόνηυν καθαπιζμού, 
ζαποςνιών , απυμάηυν, κλπ .   
 
Σοποθεζία:  Θέζη ‘ ’Σεμπέλι ‘ ’    Γ.Δ. Οινοθύηυν  ηος Γ. Σανάγπαρ  – Π.Δ. Βοιυηίαρ. 
 
Δπυνςμία :  «BAILAB PHARMASEPTICS I.K.E».  
 
Καηάηαξη  :   -     ΣΑΚΟΓ 2008  :   20.41, 20.42. 

     
    ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ :  εξαιπείηαι πεπιβαλλονηικών όπυν  με ηην επιθύλαξη όη ι  δεν ππαγμαηοποιε ίηα ι     
    παπαγυγή με σημική μεηαηποπή μέζυ σημικήρ δ ιεπγαζίαρ ε ίηε  με β ιο λογική δ ιεπγαζία.   

 
ΑΦΜ  : 801401409            Γ.Ο.Τ:  ΘΖΒΩΝ 

 
 
 
ΗΣΟΡΗΚΟ :  
 

     

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  ΣΔΡΔΑ  ΔΛΛΑΓΑ 
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ  ΒΟΗΩΣΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ    ΚΑΗ  ΦΤΗΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ 
 
Σασ. Γ/νζη:        Φίλυνορ 35-39   /    Λιβαδειά        
Σασ. Κώδικαρ  :  32100      
Πληποθοπίερ :    Κυν/νίδηρ Μ. 
Σηλέθυνο :         22613 – 50335                                                                                                                                                                                                                                        
Σηλεομοιοηςπία:  22613 – 50337 
e-mail     : mkonstantinidis@viotia.gr 
       

 

            

  

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ                                                                              

  
Λιβαδειά:      29-12-2020 
Α.Π.:              οικ. 4876 
Απ. Φακ.: ΦΑ-137  (παλιόρ Φ-735) 
          

 

ΚΟΗΝΟΠ.: 

1. ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΜΠΑΪΡΑΚΣΑΡΖ 
ΑΘΖΝΑ 18-20  Σ.Κ. 18539 
ΠΔΗΡΑΗΑ  
serafim@teemail.gr 
 
2. Γ/ΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 
ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 
ΠΛΑΣΔΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 3 
35100 – ΛΑΜΗΑ 
ddhd@pste.gov.gr 
 

          
 

 ΠΡΟ.:  
 

«SEPTONA ΑΒΕΕ  » 

θέση ‘’Λύσια’’ Δ.Ε. Οινουύτων τοσ  

Δ. Τανάγρας - Ν. Βοιωτίας. 
Τ.Κ.32011  -  Τηλ. 22620 31544. 
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Ππόκειηαι για νέα δπαζηηπιόηηηα με ηα ανυηέπυ ζηοισεία η οποία ππόκειηαι να ιδπςθεί ζε ςθιζηάμενο 
κηίπιο  (ππώην  κλυζηοςθανηοςπγία   ΞΔΝΩΝ ΔΛΛΑ Α.Δ.) .   
 

Δλέγσθηκε η πληπόηηηα ηος θακέλος ηυν δικαιολογηηικών υρ  κάηυθι: 
 
- Βεβαίυζη σπήζηρ γηρ από ηην απμόδια Τπηπεζία Γόμηζηρ, ζςνοδεςόμενη από ηο ηοπογπαθικό πος 
ςποβλήθηκε για ηην έκδοζή ηηρ με απ. ππυη. 1236/29-09-2020. 
-  Ανηίγπαθο ςποβληθείζαρ δήλυζηρ πληποθοπιακών ζηοισείυν μίζθυζηρ ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ από 14-
12-2020.  Εηηήθηκε ηηλεθυνικά από ηον μησανικό ηηρ εηαιπείαρ Κο . Εςγογιάννη να μαρ πποζκομίζει και 
ηο λοιπό ιδιοκηηζιακό καθεζηώρ. 
 
Καηά ηην επιθεώπηζη διαπιζηώθηκαν ηα κάηυθι: 
 

-   Ζ πληπόηηηα ηος θακέλος ηυν δικαιολογηηικών όπυρ έσοςν πποζδιοπιζηεί ζηο  απιθμ. 
ππυη. 3870/30-10-2020 έγγπαθο πποζδιοπιζμού δικαιολογηηικών  ηηρ ςπηπεζίαρ μαρ.  
 
-  Τπάπσει καηαλληλόηηηα ηος σώπος και ηυν ζςνθηκών πος επικπαηούν ζηην πεπιοσή 
ζύμθυνα με ηα δηλυθένηα ζε επυηημαηολόγιο και ηην ληθθείζα βεβαίυζη σπήζευν γηρ 
(με.  
 
 
 
 
   H Γ/νζη Γιαθάνειαρ & Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ  ζηην οποία αποζηέλλεηαι  η 

παπούζα παπακαλείηαι γ ια ηην ανάπηηζη αςηήρ ζηο δικηςακό ιζηόηοπο ηηρ Πεπιθέπειαρ 

ηεπεάρ Δλλάδαρ.  

 
 
 
 
 
 
Οι διενεπγήζανηερ ηην επιθεώπηζη                                                        

Μ. Κυν/νίδηρ 

Σ.Δ. Μησ/κυν Α’ 
 
 
 
 
 
 
  

Μ.Δ.Α. Π.Δ.Β. 
H Αν Πποφζηαμένη Γ/νζηρ 

 
 
 

Γ. ΕΤΓΟΓΗΑΝΝΖ 
Υημ. Μησαν.  Π.Δ.  A’ 
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