
  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  ΣΔΡΔΑ  ΔΛΛΑΓΑ 
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ                             
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΩΣΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΩΝ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ    ΚΑΗ  
ΦΤΗΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ 

                  Λιβαδειά,   14 /04/2021 
    Απ. Ππυη.: 1318 

                                 σεη:  
                                Απ.Φακ.: 382 

 

Σατ. Γ/νζη       :  Φίλωνος 35-39. ΠΡΟ: ΚΑΠΑΥΗΜ  ABEE 
Σατ. Κώδικας   :  32100  Θέζη ‘Μαδαπό’   
Πληροφορίες    :  Γ. Εσγογιάννη   Οινόθςηα Σ.Κ. 32011 
Σηλέφωνο :  2261 3 50330   
Fax:  2261 3 50326   
Email:  perivallon_05@yahoo.gr  

 
email:dkavadas@kapachim.com 
           dikarou@kapachim.com 

    
    
  Κοιν.: Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ 

Γεν. Γ/νζη Δζυηεπικήρ 
Λειηοςπγίαρ 
Γ/νζη Γιαθάνειαρ &               
Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ 
ddhd@pste.gov.gr 

 

ΘΕΜΑ : Έκθεζη επιθεώπηζηρ ζε εθαπμογή ηηρ ΚΤΑ απ. οικ. 483/35/Φ 15/ΦΔΚ 158 Β/03-02-2012 
όπυρ ιζσύει. 

 

χετ:   

α) Σο με απ. ππυη. 911/22-03-2021 ζςμπληπυμένο επυηημαηολόγιο ζαρ για σοπήγηζη έγκπιζηρ 
εγκαηάζηαζηρ μεηά από γηπεδική επέκηαζη. 
 
 

ε ζςνέσεια ηυν ανυηέπυν ζσεηικών η ςπάλληλορ ηηρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ ηηρ Π.Δ. Βοιυηίαρ 
Εςγογιάννη Γευπγία, καη’ εθαπμογή ηος Ν. 3982/2011 και ηηρ Τ.Α οικ. 483/35 Φ 15/2012, διενήπγηζε 
ζηιρ 13-04-2021 επιθεώπηζη ζηην μονάδα ηος θοπέα με ηην επυνςμία «ΚΑΠΑΥΗΜ  ABEE», πος 
βπίζκεηαι ζηη θέζη ‘Μαδαπό’ ζηη Γ.Δ Οινοθύηυν  Γήμος Σανάγπαρ  Π.Δ Βοιυηίαρ με ηα παπακάηυ 
ζηοισεία: 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ: 

Δίδορ Mονάδαρ:  Μονάδα παπαγυγήρ σημικών πποφόνηυν (απολςμανηικά – ππώηερ λςλερ για 
αποππςπανηικά και καλλςνηικά) 

 

Φοπέαρ:  ΚΑΠΑΥΗΜ  ABEE 

Θέζη:  Θέζη ‘Μαδαπό’ Οινόθςηα Βοιυηίαρ  

Σ.Κ ή Γ.Δ:  32011 Οινόθςηα  

Γήμορ:  Σανάγπαρ  

ΑΦΜ/Γ.Ο.Τ   094134978/ ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ 

 

ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: 

ΙΥΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ  
ΚΙΝ. ΔΤΝΑΜΗ  ΗΛ/ΡΕ  
Α. Νομίμος λειηοςπγίαρ   
 Κ.Η 1849,73 KW + Θ.Η 711,80 KW +5.300  KVA 

Κ.Ι 1868,23 KW + Θ.Ι 289,80 KW + Α.Ι 5.300 KVA (νέα καταγραφή)  
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Β. Δγκεκπιμένη  επέκηαζη  
K.I 18,50 KW  
Γ. Αςθαίπεηη λειηοςπγία   
K.I 1.025,62 KW + Θ.Η 200,0 KW  
 
ΑΞΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ    
Α. Νομίμος λειηοςπγίαρ 
5.473.812,58 εςπώ   
 Β. Δγκεκπιμένη  επέκηαζη  
80.000,00 εςπώ 
Γ. Αςθαίπεηη λειηοςπγία   
80.000,00 εςπώ 
                                                                  
Α.Φ.Μ. : 094134978/ Γ.Ο.Τ  ΦΑΔ Αθηνών  
Κ.Α.Γ: 20.13 και 20.14  
Οσληζη: Μέζη  
 Πεπιβαλλονηική καηηγοπία:  Α2 ζύμθυνα με ηην ΚΤΑ 92108/1045/Φ15/ΦΔΚ 3833/9-9-2020 « 
Καηάηαξη ζηιρ καηηγοπίερ ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 1 ηος ν. 4014/2011 (Α΄ 209), ηυν μεηαποιηηικών και 
ζςναθών δπαζηηπιοηήηυν πος πποβλέπονηαι ζηιρ διαηάξειρ ηηρ ςπό ζηοισεία 3137/191/Φ.15/21-3-
2012 (Β΄ 1048) κοινήρ ςποςπγικήρ απόθαζηρ, όπυρ ιζσύει, ζύμθυνα με ηιρ πποβλέτειρ ηηρ παπ. 9α 
ηος άπθπος 20 ηος ν. 3982/ 2011 (Α΄ 143)» 
Τπαγυγή ζηην οδηγία 2010/75/Δ.Δ 

 
Π Α Ρ Α Σ Η  Ρ Η  Ε Ι  
Ππόκειηαι για ςθιζηάμενη βιομησανία για ηην οποία έσει σοπηγηθεί  η απ. ππυη. 6042/28-12-2016 
(επανέκδοζη) άδεια λειηοςπγίαρ αοπίζηος διάπκειαρ και άδεια εγκαηάζηαζηρ κηιπιακήρ και 
μησανολογικήρ επέκηαζηρ. Με ηην απ. ππυη. 1326/30-04-2018 απόθαζη ηηρ Τπηπεζίαρ μαρ έγινε 
ςπαγυγή ηηρ μονάδαρ ζε καθεζηώρ έγκπιζηρ εγκαηάζηαζηρ. 
Με ηιρ  απ. ππυη. 838/16-3-2021 και911/22-3-2021 αιηήζειρ η εηαιπεία απέζηειλε επυηημαηολόγιο ζε 
εθαπμογή ηηρ απ. 64618/856/Φ15/ΦΔΚ 2278/15-6-2018 Τ.Α με αίηημα ηην ηποποποίηζη ηηρ έγκπιζηρ 
εγκαηάζηαζηρ μεηά από γηπεδική επέκηαζη και με ηο απ. ππυη. 911/24-3-2021 έγγπαθό μαρ 
πποζδιοπίζηηκαν ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά. 

Ζ επιθεώπηζη αθοπούζε ηη διαπίζηυζη ηηρ οπθόηηηαρ ηος επυηημαηολογίος καθώρ και ηυν 
ζςνθηκών πος επικπαηούν ζηην πεπιοσή. 

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ 

Καηά ηην επιθεώπηζη ηηρ μονάδαρ διαπιζηώθηκε η καηαλληλόηηηα ηος σώπος (νέυν 
πποζαπηώμενυν γηπέδυν) και ελέσθηζαν ηα αναθεπόμενα ζηο παπάπηημα Β ηος επυηημαηολογίος 
συπίρ παπεκκλίζειρ.   

Δπιπλέον διαπιζηώθηκε: 

 Γεν έσει ςλοποιηθεί η καηαζκεςή ηηρ αποθήκηρ 700,0 η.μ για ηην οποία είσε σοπηγηθεί η απ. 
ππυη. 6042/28-12-2016 άδεια κηιπιακήρ επέκηαζηρ. Δπιπλέον λειηοςπγούν κηιπιακέρ 
εγκαηαζηάζειρ ζηεπούμενερ αδείαρ λειηοςπγίαρ ( κηιπιο αημολέβηηα, κηιπιο όζμυζηρ, 
δεξαμενέρ ςδποσλυπίος, δεξαμενή DMAPA κηλ) 

 Κάλςτη ηος αύλειος σώπος με ά ύλερ κάποιερ από ηιρ οποίερ ζηεπούνηαι επιζήμανζηρ και 
άλλερ θέποςν επιζήμανζη ηοξικόηηηαρ (όπυρ ηο Chloroacetic acid) και ενημεπώθηκε η 
εηαιπεία άμεσα εντός της ημέρας να πποβεί ζε διοπθυηικέρ κινήζειρ (ζηεγαζμένη 
αποθήκεςζη λαμβάνονηαρ όλα ηα μέηπα για ηςσόν διαπποή αςηών, αςηομαηοποίηζη ηηρ 
ηποθοδοζίαρ – πνεςμαηική ηποθοδοζία).   

 H λειηοςπγία μησανολογικού εξοπλιζμού ζηεπούμενος αδείαρ λειηοςπγίαρ (γπαμμή 
αμθοηεπικών – δεξαμενέρ ανηιδπαζηήπερ , γπαμμή ζοςλθώνυζηρ - εναλλάκηηρ κηλ),   

διαπιζηώζειρ οι οποίερ επιθέποςν κςπώζειρ ζύμθυνα με ηην κείμενη νομοθεζία. 

 

 

 



ηη Γ/νζη Γιαθάνειαρ και Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ ηηρ ΠΣΔ ζηην οποία κοινοποιείηαι η 
παπούζα παπακαλείηαι για ηην ανάπηηζη αςηήρ ζηο δικηςακό ιζηόηοπο ηηρ Πεπιθέπειαρ ηεπεάρ 
Δλλάδαρ. 

 

 

 

            ΔΓ  

1. Υ.Α 

  Μ.Δ.Α.Π.Δ.Β 
Ζ ΑΝ/ΣΡΗΑ ΠΡ/ΝΖ Γ/ΝΖ 

   
 
 

Γευπγία επ. Εςγογιάννη 
 Υημικόρ Μησανικόρ.  Π.Δ με Α’ β 
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