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                    ΛΙΒΑΔΕΙΑ     13 -11-2017
                    ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 2246

ΠΡΟΣ  
            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΑΤΣΑΣ ΑΒΕΕ
            ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
            με δ.τ. “ΑΓΑΤΣΑΣ ΑΕ”
            Θέση “ Κοκκάλα ” Αγ. Θεοδώρων
            Δ.Ε. Θηβαίων  Δήμου Θηβαίων
            32200   ΘΗΒΑ
ΚΟΙΝ. :  
           Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
           Γεν. Δ/νση Εσωτ. Λειτουργίας
           Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής
           Διακυβέρνησης
           Πλατεία Ελευθερίας 3
           35100 ΛΑΜΙΑ

                                                                 

ΘΕΜΑ: Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 3982/2011.

Γενικά στοιχεία:

Είδος μονάδας Βιομηχανία  κατασκευής  μεταλλικών  σκελετών  –  μερών
μεταλλικών σκελετών και μηχανουργικών κατασκευών 

Φορέας ΑΓΑΤΣΑΣ ΑΕ
Θέση Κοκκάλα   Αγ. Θεοδώρων 
Τ.Κ ή Δ.Ε Θηβαίων  
Δήμος Θηβαίων 
ΑΦΜ/ Δ.Ο.Υ 999527375    /   ΘΗΒΩΝ

Τ  εχνικά χαρακτηριστικά 

Κινητήρια ισχύς

(KW)

Αεργος ισχύς

(KVA)

Αξία (ευρώ)

Νομ. Λειτουργίας    152,08   46,20    80.359,20
Αλλαγη κιν/ρων     -35,81         
Επέκτασης (άρθρο 20)    189,29     155.485,00
Αιτ. Επέκτασης      11,00       7.500,00

         

Κ.Α.Δ. :  25.11  & 25.62

ΟΧΛΗΣΗ : ΧΑΜΗΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Β



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πρόκειται για βιομηχανία με τα ανωτέρω στοιχεία για την οποία έχει χορηγηθεί με την με αριθμό πρωτ.
2371/14-05-2004  απόφασή μας άδεια λειτουργίας αορίστου διάρκειας .
Με  την  με  αριθμό  πρωτ.  428/13-03-2008  απόφασή μας χορηγήθηκε  άδεια  εγκατάστασης  κτιριακής,
μηχανολογικής επέκτασης και διαρρύθμισης του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού ισχύος για τρία
(3) χρόνια .
Με  την  από  19-12-2016  αίτησή  της  η  εταιρεία  κατάθεσε  υπεύθυνες  δηλώσεις  για  εγκατάσταση
μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 3982/2011 , διαρρύθμιση σύμφωνα με το
άρθρο 44 του Ν. 4155/2013 και  ερωτηματολόγιο με αριθμό πρωτ. 6463 για τον προσδιορισμό των
δικαιολογητικών που απαιτούνται για άδεια εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης .

Με το με αριθμό πρωτ. 6463/2016/20-02-2017 έγγραφό μας έγινε προσδιορισμός των δικαιολογητικών .
Με την από 15-05-2017 αίτησή τους με αριθμό πρωτ. 2246 κατάθεσαν  δικαιολογητικά για την χορήγηση
της άδειας εγκ/σης .
Συμπληρωματικά δικαιολογητικά προσκομίστηκαν με την από 29-08-2017 αίτησή τους  .

Επιθεώρηση: 
Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά από την από 30-10-2017  σχετική εντολή ελέγχου  ο
υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Μπατσούλης Παναγιώτης πραγματοποίησε αυτοψία  την 31-10-2017
στις εγκαταστάσεις της ανωτέρω βιομηχανίας   προκειμένου να  ελέγξουμε εάν έχει πραγματοποιηθεί η
εγκατάσταση για την οποία είχε χορηγηθεί με την με αριθμό πρωτ. 428/13-03-2008 απόφασή μας  άδεια
εγκατάστασης καθώς επίσης και εάν έχει  υλοποιηθεί η μηχανολογική επέκταση – διαρρύθμιση για την
οποία κατάθεσαν τις από 19-12-2016 υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 3982/2011
και με το άρθρο 44 του Ν. 4155/2013 .

Διαπιστώσεις:
Κατά την επιθεώρηση  διαπιστώθηκαν τα εξής :

1. Η εγκατάσταση για την οποία είχε χορηγηθεί με την με αριθμό πρωτ. 428/13-03-2008  απόφασή
         μας άδεια εγκατάστασης  έχει υλοποιηθεί ως προς τα κτιριακά.
2. Η μηχανολογική επέκταση – διαρρύθμιση για την οποία κατάθεσαν τις από 19-12-2016
           υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 3982/2011 και με το άρθρο 44 του Ν.
           4155/2013  έχει πραγματοποιηθεί .
3. Έχουν πραγματοποιηθεί αυθαίρετα κτιριακές επεκτάσεις για τις οποίες  έχει      γίνει υπαγωγή 
         στο Ν. 4178/2013 ( υπάρχει Δήλωση ένταξης Ν. 4178/2013 πρός έκδοση οικοδομικής άδειας ) .

Η  Δ/νση  Διαφάνειας  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης   στην  οποία  κοινοποιείται  η  παρούσα
παρακαλείται για την ανάρτηση αυτής στο δικτυακό  τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο διενεργήσας την επιθεώρηση                                                           Ο Πρ/νος Δ/νσης

Μπατσούλης Παν. 

Τ.Ε. Μηχ/γων  Μηχ/κών με Α’ Βαθμό                                                Χαράλαμπος Ρουσέτης 

                                                                                               ΠΕ Ηλ/γων Μηχανικών με Α’ Βαθμό

Ε.Δ 
1. Χ.Α
2.Φ655
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