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ΘΔΜΑ:  Έκθεζη επιθεώπηζηρ για ηην μονάδα κένηπος αποθήκεςζηρ και διανομήρ (K.A.Γ.). 
 
 
Γενικά ηοισεία :  

Κένηπο αποθήκεςζηρ και διανομήρ .  
 
  Σοποθεζία:  Θέζη Μεζοβούνι Γ.Δ. Θηβών ηος  Γ. Θηβαίυν  – Π.Δ.Β. 

 
Δπυνςμία: «ΦΑΜΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ Α.Β.Δ. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΗ 
ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΩΝ» .   
 
Καηάηαξη  :   -      ΣΑΚΟΓ 2008  :   46.38, 46.45, 46.46. 
Πεπιβαλλονηικά καηαηάζζεηαι (ΓΗΠΑ/οικ 37674/ 27-7-2016 ΦΔΚ: 2471/Β/10-8-2016)  :   Α2 καηηγοπία.  
 
ΑΦΜ  :  099877228       Γ.Ο.Τ:  ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ 
  

 
Οι κάηυθι ςπάλληλοι  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 δπα ζηηπιοηήηυν ηος 
Ν.3982/11(ΦΔΚ143Α), ηην ηποποποίηζη και ηην ανανέυζη ηυν αδειών και ηην πποθεζμία 
για μεηαθοπά ή ηεσνική αναζςγκπόηηζη» όπυρ έσοςν ηποποποιηθεί και ιζσύοςν,  
και μεηά από Δνηολή ηος Πποφζηαμένος ηηρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ, διενέπγηζαν ηην                      
20 /  04 /2021 επιθεώπηζη ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ βιομησανίαρ, με ηα ανυηέπυ  ζηοισεία .   
            
 Ηζηοπικό:             
Ζ μονάδα λειηοςπγεί ζύμθυνα με ηην με ηην απ. ππυη. Φ6.192/13120/617/20 -09-2011 
άδεια λειηοςπγίαρ αοπίζηος σπόνος ηηρ Γενικ ήρ Γπαμμαηείαρ Βιομησανίαρ ηος Τποςπγείος 
Α.Α.Ν. Με ηο Α.Π. 42401/15 -04-2019 έγγπαθο ηος Τποςπγείος Οικονομίαρ & Ανάπηςξηρ 
διαβιβάζηηκε ο Φάκελορ ηηρ εν λόγυ εηαιπείαρ ζηην ςπηπεζία μαρ υρ απμόδια 
αδειοδοηούζα απσή (ζύμθυνα με ηην απ. ππυη. Φ15  Φ6.19994/1/1502/7-12-2016 
εγκύκλιο ηος Γενικού Γπαμμαηέα ηηρ Βιομησανίαρ ) .  Με ηο Α.Π. 909/22 -03-2021 
επυηημαηολόγιο ο θοπέαρ ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ αιηήθηκε ηην επέκηαζη (κηιπιακή –  

     

 

 
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 
       

 

 
 

Λιβαδειά:            20- 04- 2021 
Απιθμ. Ππυη.:     1325 
σεη.:                  --- 

          

 Κοιν.:  

1. ΦΑΜΑΡ ΜΟΝ. ΑΒΔ 

ΘΔΗ ΜΔΟΒΟΤΝΙ   Γ. ΘΗΒΑΙΩΝ 

Π.Δ. ΒΟΙΩΣΙΑ   / Σ.Κ. 32200 

mamalisg@otenet.gr 

 

 
2.  Γ/ΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 
ΠΛΑΣΔΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 3 
35100 – ΛΑΜΗΑ 
ddhd@pste.gov.gr 
 

 

 
 
 

 



 2 

μησανολογική) με ηο Α.Π. 909/31 -03-2021 έγγπαθό μαρ πποζδιοπίζηηκαν ηα απαιηούμενα 
δικαιολογηηικά.  
Με ηην Α.Π. 1325/15 -4-2021 αίηηζη ηος ενδιαθεπομένος πποζκομίζηηκαν 
ζςμπληπυμαηικά δικαιολογηηικά.  
               
Καηά ηον έλεγσο ηηρ μονάδαρ διαπιζηώθηκε  :   

 
-  Τπάπσει καηαλληλόηηηα ηος σώπος και ηυν ζςνθηκών πος επικπαηούν ζηην πεπιοσή 
ζύμθυνα με ηα δηλυθένηα ζε επυηημαηολόγιο και ζηην ληθθείζα βεβαίυζη σπήζευν γηρ 
με απ. ππυη.  378/18 -03-2021. 
-  ηο ππώηο διαμέπιζμα ηος ζςνόλος ηυν κηιπιακών εγκαηαζηάζευν (νόηια ότη ηος 
γηπέδος), διαπιζηώθηκε όηι λειηοςπγεί  εηαιπεία με ηην επυνςμία SARMED LOGISTICS 
A.E. ,  καηά δήλυζη ηυν ςπεςθύνυν ςπάπσει πποζύμθυνο άμεζηρ αποσώπηζηρ ηηρ εν 
λόγυ εηαιπείαρ πποκειμένος να ππαγμαηοποιηθεί η αιηούμενη επέκηαζη ηηρ εηαιπείαρ 
ΦΑΜΑΡ ΜΟΝ. ΑΒΔ.  
-  Εηηήθηκε από ηην εηαιπεία να πποζκομίζει άμεζα ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά  όπυρ 
αςηά έσοςν καθοπιζηεί ζηο  Α.Π. 909/31 -03-2021 έγγπαθό μαρ.  
Καθώρ επίζηρ :  
-  ςμθυνηηικό μίζθυζηρ - με ηην εηαιπεία CONSAR. 
- Σοπογπαθικό διάγπαμμα με ηιρ απαπαίηηηερ κςκλοθοπιακέρ ζημάνζειρ –  διαππςθμίζειρ 
ενηόρ ηος γηπέδος.  
-  Σιρ κηιπιακέρ ηακηοποιήζειρ πος έσοςν ππαγμαηοποιηθεί ζηην αναηολική πλεςπά ηος 
κηιπίος με ηα όπια ηος γηπέδος και αθοπούν κςπίυρ τςκηικό εξοπλιζμό.  
-   Σην οπιοθέηηζη ηος πέμαηορ πος διακπίνεηαι ενηόρ ηος γηπέδος.  
   

 
 

Σο ημήμα πληποθοπικήρ ηηρ Π.Δ Βοιυηίαρ ζηην οποία κοινοποιε ίηαι 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’ 
 
 

 

 

Δ.Γ  

 1. Υ.Α 

 2. Φ.Β  

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

 
 
 

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