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ΚΟΙΝΟΠ.:

1. SEPTONA ΑΒΕΕ
ΘΕΣΗ ‘’ Λύσια ‘’ -∆Ε Οινοφύτων
∆. ΤΑΝΑΓΡΑΣ – Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τ.Κ. 32011
2. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ενταύθα)

Θέµα :
Έκθεση Αυτοψ ίας για την βιοµηχανία παραγωγής παραφαρµακευτικών και
πλασ τικώ ν προϊόντων, προκειµένου να τροποποιηθεί η Α.Π. 1298/ 18-03- 2015 άδεια
εγκατάστασης της υπηρεσίας µας (λόγω εκσυγχρονισ µού µηχανολογικού εξοπλισ µού του
προς εγκατάσταση εξοπλισµού και αναθεώρησης της οικοδοµικής άδειας (µε παρέκκλιση
ως προς την κάλυψη)).
Ο υπάλληλος της ∆/ νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας
Κω νσταντινίδης Μιχαήλ
Κατ’ εφαρµογή (του άρθρου 26) του Ν.3982/11 ( ΦΕΚ 143Α/ 17-06-11) «Απλοποίηση της
αδειοδότησ ης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικώ ν δρασ τηριοτήτων και
επιχειρηµατικώ ν πάρκω ν και άλλες διατάξεις», της Υ.Α. 483/35/Φ.15/ 12(ΦΕΚ 158Β/0302-2012) «Καθορισ µός τύπου, δικαιολογητικώ ν και διαδικασίας για την εγκατάσ ταση και
λειτουργία
τω ν
µεταποιητικώ ν
δραστηριοτήτω ν
του
Ν.3982/11(ΦΕΚ143Α),
την
τροποποίηση και την ανανέωση τω ν αδειώ ν, την προθεσµία για µεταφορά ή τεχνική
ανασυγκρότηση» και µετά από Εντολή του Προϊσ ταµένου της ∆/ νσης Ανάπτυξης
(σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ΚΥΑ αριθµ. οικ. 14684/914/ Φ15 ΦΕΚ3533Β/31- 12-2012,
περί καθορισµού παραβόλω ν του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν.3982/2011), διενέργησε την
19/07/2016 επιθεώρηση σ τις εγκαταστάσεις της µονάδας, µε τα παρακάτω σ τοιχεία,
προκειµένου ελεγχθεί η υφ ιστάµενη κατάσταση του εργοσ τασ ίου.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Βιοµηχανία κατασκευής Ειδώ ν Συσκευασίας για Τρόφιµα.
Τοποθεσ ία: Θέση ‘’Λύσ ια ‘’ ∆.Ε. Οινοφ ύτω ν ∆. Τανάγρας - Ν. Βοιωτίας.
Επω νυµία: « SEPTONA ΑΒΕΕ ».
Κατάταξη :

ΣΤΑΚΟ∆ 2008 : 21.20, 22.22, 22.29 & 13.10.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑ∆Α 9η της ΚΥΑ1958/2012): A2 κατηγορία.
ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012): Μέση Όχληση.
(∆εν εµπίπτει στις διατάξεις της ΚΥΑ αριθµ. οικ. 12684/92(ΦΕΚ3181Β)/27-11-2014).
ΑΦΜ : 094358279

∆.Ο.Υ: ΘΗΒΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ :
Η ανω τέρω βιοµηχανία λειτουργεί µε την Α.Π. 1053/05-03-2007 Άδεια λειτουργίας
αορίστου διάρκειας όπως έχει τροποποιηθεί και ισ χύει µε την Α.Π. 1640/23- 03-2013
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απόφασ ή µας. Έχει κατατεθεί το Α. Π. 3329/14-07-2016 Ερωτηµατολόγιο Παράρτηµα Ι,
σύµφωνα µε το οποίο ο ενδιαφερόµενος αιτείται την τροποποίηση της Α.Π. 1298/ 18-032015 άδειας εγκατάστασης της υπηρεσίας µας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω
εκσυγχρονισµού του προς εγκατάσ ταση εξοπλισµού και αναθεώρησης της οικοδοµικής
άδειας λόγω µετακίνησ ης υφισ τάµενου και προσθήκης νέου υπαίθριου µηχανολογικού
εξοπλισµού (µε παρέκκλιση ω ς προς την κάλυψη).
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
- Ελέγχθηκε η καταλληλότητα τω ν χώρω ν και τω ν συνθηκών που επικρατούν στην
περιοχή.
- Έχει εκδοθεί η αριθµ. 59/2015 Άδεια ∆όµησης (µε βιοµηχανική χρήσ η Υπόγειου και
Ισόγειου χώ ρου).
Έχει πραγµατοποιηθεί µέρος της κτιριακής εγκατάστασ ης, εκκρεµεί η εγκατάσταση
του συνόλου του µηχανολογικού εξοπλισµού. Κατά τα λοιπά η υφισ τάµενη κατάστασ η
συµπίπτει µε τα προς έγκριση σχεδιαγράµµατα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ

Μ.Ε.Α. Π.Ε.Β.
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης

ΚΩΝ/ΝΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Χαρ. Ρουσέτης
Ηλ/γος Μηχκος Π.Ε. Β’
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