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ΘΔΜΑ: Έθζεζε επηζεώξεζεο ζε εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ αξ. νηθ. 483/35/Φ 15 ΦΔΚ 158 Β /3-2-2012 όπσο
ηζρύεη.
σετ.
Σν αξ. πξση. 841/16-03-2021 εξσηεκαηνιόγην κε αίηεκα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο
ιόγσ γεπεδηθήο επέθηαζεο
ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ (α) ζρεηηθνύ ε ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Επγνγηάλλε Γεσξγία θαη’
εθαξκνγή ηνπ Ν. 3982/2011 θαη ηεο Τ.Α νηθ. 483/35 Φ 15/2012 δηελήξγεζε ηελ 14-04-2021 επηζεώξεζε
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο βηνκεραλίαο ηνπ θνξέα κε ηελ επσλπκία «ΒΙΟΚΤΣ ΤΚΔΤΑΙΔ Α.Δ.Β.Δ» πνπ
ιεηηνπξγεί ζηε ζέζε ΄ξάρε’ ζηε πεξηνρή ηεο Γ.Δ ρεκαηαξίνπ Γήκνπ Σαλάγξαο Π.Δ Βνησηίαο κε ηα
παξαθάησ ζηνηρεία:
Γεληθά ζηνηρεία:
Δίδνο κνλάδαο

Βηνκεραλία

θαηαζθεπήο

θπκαηνεηδνύο

ράξηνπ

θαη

ραξηνθηβσηίσλ
Φνξέαο

ΒΙΟΚΤΣ ΤΚΔΤΑΙΔ Α.Δ.Β.Δ

Θέζε

‘ξάρε’

Σ.Κ ή Γ.Δ

ρεκαηάξη

Γήκνο

Σαλάγξαο

ΑΦΜ/ Γ.Ο.Τ

095076298 / ΘΖΒΩΝ

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Κινητήπια ισσύρ (KW)
Ννκίκσο ιεηηνπξγνύληα

2.980,68

Απνμήισζε
Δγθεθξηκέλε

0,75
εγθαηάζηαζε

κε

902,76

Θεπμικήρ ισσύρ KW)

Αξία (εςπώ)
9.594.138,81
67.000,00
7.038.900,00

ηελ έγθξηζε εγθαηάζηαζεο
Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ κεηά

19,50

135.000,00

ηελ έγθξηζε εγθαηάζηαζεο
ύνολο ππορ λειτοςπγία

3.902,18

Ατμολέβητερ / ατμογεννήτπιερ
ΘΔΡΜΟΩΛ ΑΣΜΟΛΔΒΖΣΔ Α.Δ

16.701.038,81
Π.Τ.Γ

Π.Π

10.07.0625 Ζ/Σ/19-5-2017

10.01.3636/28-2-2018

EUROCERT

EUROCERT

Αξ. ζεηξάο 2892 Α’ θαηεγνξίαο

Πξόθεηηαη γηα πθηζηάκελε κνλάδα θαηαζθεπήο θπκαηνεηδνύο ράξηνπ θαη ραξηνθηβσηίσλ ε νπνία ιεηηνπξγεί
βάζεη ηεο αξ. πξση. 4792/07-12-2001 απόθαζεο πεξί αδείαο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο καο όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. πξση. 4199/31-12-2008 απόθαζή καο θαη δπλάκεη ησλ αξ. πξση. 7712/13-012015 θαη 885/06-03-2018 εθζέζεσλ επηζεώξεζεο ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ αξ. νηθ. 483/35/Φ 15 ΦΔΚ 158 Β
/3-2-2012 όπσο ηζρύεη.
Ζ ελ ιόγσ βηνκεραλία θαηαηάζζνληαλ ζην ζύλνιν ζηε Μέζε όριεζε [(θσδ. ΣΑΚΟΓ 2008 17.21 (ρακειή),
18.12 (κέζε)] ηεο ΚΤΑ 3137/191/Φ.15 ΦΔΚ 1048/Β/4-4-2012) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. Με ηελ
εθαξκνγή ηεο

ΚΤΑ 92108/1045/Φ15/ΦΔΚ 3833/9-9-2020 «Καηάηαμε ζηηο θαηεγνξίεο ηεο παξ. 1 ηνπ

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4014/2011 (Α΄ 209), ησλ κεηαπνηεηηθώλ θαη ζπλαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηηο δηαηάμεηο ηεο ππό ζηνηρεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο, όπσο
ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξ. 9α ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3982/ 2011 (Α΄ 143)» ε ελ ιόγσ
κνλάδα ζην ζύλνιό ηεο θαηαηάζζεηαη ζηε Β Πεπιβαλλοντική κατηγοπία (δελ γίλεηαη ρξήζε νξγαληθώλ
δηαιπηώλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία)
ΠΑΡΑΣΗ ΡΗΔΙ
Πξόθεηηαη γηα πθηζηάκελε κνλάδα θαηαζθεπήο θπκαηνεηδνύο ράξηνπ θαη ραξηνθηβσηίσλ ε νπνία ιεηηνπξγεί
βάζεη ηεο αξ. πξση. 4792/07-12-2001 απόθαζεο πεξί αδείαο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο καο όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. πξση. 4199/31-12-2008 απόθαζή καο θαη δπλάκεη ησλ αξ. πξση. 7712/13-012015 θαη 885/06-03-2018 εθζέζεσλ επηζεώξεζεο ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ αξ. νηθ. 483/35/Φ 15 ΦΔΚ 158 Β
/3-2-2012 όπσο ηζρύεη. θαη ηεο α/α 22 (αξ. πξση. 4498/10-10-2018) γλσζηνπνίεζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία
Γηα ηελ ελ ιόγσ κνλάδα έρεη ρνξεγεζεί ε αξ. πξση. 889/29-3-2018 απόθαζε πεξί έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο
θαη ε από 4-2-2019 νξζή επαλάιεςε απηήο θαη κε ηα αξ. πξση.239/01-03-2019, 1970/24-5-2019 θαη
2141/07-07- 2020 έγγξαθά καο έρνπλ εγθξηζεί θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη γηα όζεο έρνπλ πινπνηεζεί
θαηαηέζεθε ε α/α 1195122 γλσζηνπνίεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία.
Με ηελ αξ. πξση. 841/16-3-2021 αίηεζε ηεο ε εηαηξεία απέζηεηιε εξσηεκαηνιόγην ζε εθαξκνγή ηεο αξ.
64618/856/Φ15/ΦΔΚ 2278/15-6-2018 Τ.Α κε αίηεκα ηελ ηξνπνπνίεζε / παξάηαζε ηεο έγθξηζεο
εγθαηάζηαζεο κεηά από γεπεδηθή επέθηαζε θαη κε ην αξ. πξση. 841/22-03-2021 έγγξαθό καο
πξνζδηνξίζηεθαλ ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά.
Ζ επηζεώξεζε αθνξνύζε ηε δηαπίζησζε ηεο νξζόηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζώο θαη ησλ ζπλζεθώλ
πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή.

ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ
Καηά ηελ επηζεώξεζε ηεο κνλάδαο δηαπηζηώζεθε ε θαηαιιειόηεηα ηνπ ρώξνπ (λέσλ πξνζαξηώκελσλ
γεπέδσλ) θαη ειέρζεζαλ ηα αλαθεξόκελα ζην παξάξηεκα Β ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρσξίο παξεθθιίζεηο.
Δπηπιένλ δηαπηζηώζεθε όηη:




Δληόο ηνπ γεπέδνπ ην νπνίν πξνζαξηάηαη δηέξρεηαη γξακκή πςειήο ηάζεο ε νπνία απεηθνλίδεηαη θαη
ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θαη ελεκεξώζεθε ν ππεύζπλνο γηα ηνπο όξνπο θαη
πεξηνξηζκνύο πνπ ηζρύνπλ ζε πεξίπησζε αλέγεξζεο θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ εληόο ηνπ ελ ιόγσ
γεπέδνπ.
Ζ δηάλνημε 2εο εηζόδνπ - εμόδνπ από ην γήπεδν ε νπνία, ζύκθσλα κε ηνλ ππεύζπλν ηεο εηαηξείαο,
είλαη πξνζσξηλή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη γηα ηελ νπνία έρεη ιάβεη γλώζε ε αξκόδηα
Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

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.

Οη δηελεξγήζαληεο ηελ επηζεώξεζε

Ζ Αλ/ηξηα Πξ/λε Γ/λζεο

Γ. Επγνγηάλλε
ΠΔ Υεκηθώλ Μερ/θώλ κε Α’ Β

Γεσξγία εξ. Επγνγηάλλε
ΠΔ Υεκηθώλ Μεραληθώλ κε Α’ Β

Δ.Γ
1. Υ.Α
2. Φ.Β (Φ 860)
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