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Θέμα :   Έκθεζη Αςηοτίαρ  για ηην βιομησανία ηςποποίηζηρ και ζςζκεςαζίαρ πποφόνηυν 
θςηοπποζηαζίαρ και λιπαζμάηυν  (μεηά από επέκηαζη και αλλαγή θοπέα) .  
 
 
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 ε  παγγελμαηικών 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 αδ ειών και ηην πποθεζμία 
για μεηαθοπά ή ηεσνική αναζςγκπόηηζη»,  
και μεηά από Δνηολή ηος Πποφζηαμένος ηηρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ, διενέπγη ζε  ηην                      
18-02-2021 επιθεώπηζη ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ βιομησανίαρ, με ηα ανυηέπυ  ζηοισεία.  
     
                         
ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ:  

Βιομησανία ηςποποίηζηρ και ζςζκεςαζίαρ πποφόνηυν θςηοπποζηαζίαρ και λιπαζμάηυν.  
 
Σοποθεζία:  θέζη «Ποηάμια»   Γ.Δ. Οινοθύηυν ηος Γ. Σανάγπαρ  Π.Δ. Βοιυηίαρ  
 
Δπυνςμία: ‘ ’  MAGMA  ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΤΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Κ ΑΗ 
ΔΦΟΓΗΩΝ (ΔΗΡΟΔ)   Α.Δ.’ ’  ππώην ΑΛΦΑ ΓΔΩΡΓΗΚΑ ΔΦΟΓΗΑ ΑΔΒΔ.  
 
ΣΑΚΟΓ 2008 :      20.15 & 20.20. 
ΠΔΡΙΒΑΛΟΝ. ΚΑΣΑΣΑΞΗ.:  Α1  ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ                 
SEVEZO:  Ανώτερης βαθμίδας  
Α.Φ.Μ.   999722906      Γ.Ο.Τ.ΦΑΔ ΑΘΗΝΩΝ  

 
 
 
ΗΣΟΡΗΚΟ :  
 
Ππόκειηαι για ηην ςθιζηάμενη δπαζηηπιόηηηα ηςποποίηζηρ και ζςζκεςαζίαρ πποφόνηυν 
θςηοπποζηαζίαρ και λιπαζμάηυν   με ηην επυνςμία ‘ ’  MAGMA  ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΤΖ ΚΑΗ 
ΔΜΠΟΡΗΑ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΗ ΔΦΟΓΗΩΝ (ΔΗΡΟΔ)   Α.Δ. ’ ’  ππώην ΑΛΦΑ 

     

 

 
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:      19-02-2021 
Α.Π.:              229 

          

 

ΚΟΗΝΟΠ.: 

   1. MAGMA ΑΝΣΠΡΟΩΠΔΤΖ ΚΑΗ     

    ΔΜΠΟΡΗΑ    ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΗ      
    ΔΦΟΓΗΩΝ  Α.Δ.    ΘΔΖ  ΠΟΣΑΜΗΑ     
    Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ  /  Σ.Κ. 32100 
    paisiosvg@gmail.com    

 
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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ΓΔΩΡΓΗΚΑ ΔΦΟΓΗΑ ΑΔΒΔ  πος βπίζκεηαι ζηην θέζη «Ποηάμια»   Γ.Δ. Οινοθύηυν ηος Γ. 
Σανάγπαρ  Π.Δ. Βοιυηίαρ, η οποία λειηοςπγεί με ηην  Α.Π. 5756/07/10-01-2008 άδεια λειηοςπγίαρ 
αοπίζηος διάπκειαρ ηηρ ςπηπεζίαρ μαρ.   
Έσοςν εκδοθεί : Ζ Α.Π. 3802/23-07-2012 σοπήγηζη άδειαρ εγκαηάζηαζηρ κηιπιακήρ  επέκηαζηρ ηηρ 
ςπηπεζίαρ μαρ. 

 
 
Καηά ηην επιθεώπηζη διαπιζηώθηκαν ηα κάηυθι: 
 
-  Έσει ςποβληθεί  πλήπερ θάκελορ ηυν δικαιολογηηικών πος ζςνοδεύοςν η ο απιθμ. 
Ππυη. 2685/30-07-2020 επυηημαηολόγιο ηος Παπαπηήμαηορ Η ηος Ν.3982/11 , ζύμθυνα με 
ηο απ.ππυη. 2685/31-07-2020 έγγπαθό μαρ πποζδιοπιζμού ηυν απαιηούμενυν δικαιολογηηικών. 
-  Ζ εγκαηάζηαζη ηος  κηιπιακού και ηος μησανολογικού εξοπλιζμού έσοςν 
ππαγμαηοποιηθεί ζύμθυνα με ηα δηλυθένηα ζε επυηημαηολόγιο, ηεσνι κή πεπιγπαθή και 
ζσεδιαγπάμμαηα.    
-  Για ηα κηιπιακά μαρ έσοςν επιδεισθεί οι  απιθμ. 139/1999, 215/2000, 222/2007 και 
125/2012 οικοδομικέρ άδειερ και η  από 06-11-2020 ςπεύθςνη δήλυζη ηος πολιη ικού 
μησ/κού πεπί ζηαηικήρ επάπκειαρ και μη απαίηηζηρ έκδοζηρ νέαρ οικοδομικήρ αδείαρ, 
καθώρ και ζσεηικό πιζηοποιηηικό ελέγσος καηαζκ εςήρ με Α.Π. 1929/20 -12-2018.  
-  Σηπούνηαι οι πεπιβαλλονηικοί όποι όπυρ έσοςν ηεθεί με Σην ΚΤΑ απιθμ. ππυη. 
167879/01-06-2011 (ΑΓΑ: 4ΑΣΕ0 -Ξ) με ηην οποία εγκπίθηκαν πεπιβαλλονηικοί όποι από 
ηην Γ/νζη Δ.Α.Ρ.Θ. και ηποποποιήθηκε με ηιρ Α.Π. οικ.  151050/03 -0-2015 (ΑΓΑ: 
Ω89Θ465ΦΘΖ-Τ5Υ) και Α.Π. ΤΠΔΝ/ΓΗΠΑ/44617/2889/22 -07-2019 (ΑΓΑ: Ω124653Π8 -
ΡΤ1) αποθάζειρ ηος Γενικού Γ/νηή Πεπιβαλλονηικήρ Πολιηική ρ ηος ΤΠΔΝ. Γεν ςθίζηαηαι  
μονάδα εξάημιζηρ ςγπών αποβλήηυν και η διασείπιζη αςηών γίνεηαι ζύμθυνα με ηον όπο 
2.2.4 ηηρ ΑΔΠΟ.   
-  Μαρ επεδείσθηζαν:  
   -   ηο αποδεικηικό ςποβολήρ έκθεζηρ αποβλήηυν ζηο ΖΜΑ έηοςρ 2018  και  2019   

    -  οι ζςμβάζειρ με ηοςρ θοπείρ διασείπιζηρ αποβλήηυν, καθώρ και ηα παπαζηαηικά 
αςηών (δεληία αποζηολήρ και ένηςπα αναγνώπιζηρ ζςλλογήρ και μεηαθοπάρ).  
    -   ηο αζθαλιζηήπιο ζςμβόλαιο.  
    -   εκθέζειρ αποηελεζμάηυν πεπιβαλλονηικών μεηπήζευν.  
 
 
 
   H Γ/νζη Γιαθάνειαρ & Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ  ζηην οποία αποζηέλλεηαι  η 

παπούζα παπακαλείηαι γ ια ηην ανάπηηζη αςηήρ ζηο δικηςακό ιζηόηοπο ηηρ Π επιθέπειαρ 

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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