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ΘΕΜΑ :  ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΣΙΡΙΑΚΗ 
ΕΠΕΚΣΑΗ & ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΤΘΑΙΡΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΣΑΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΗ ΟΧΛΗΗ 
ςφμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 3982/2011.  
         
 
Η ςπάλληλορ ηηρ Δ/νζηρ Ανάπηςξηρ Ζςγογιάννη Γεωπγία, καη’ εθαπμογή ηος Ν. 3982/2011 και ηηρ Υ.Α οικ. 483/35 Φ 

15/2012 και μεηά από αίηηζη ηηρ εηαιπείαρ για ηποποποίηζη ηηρ αδείαρ λειηοςπγίαρ, διενήπγηζε ηην 06-09-2016 

επιθεώπηζη ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ μονάδαρ με ηα παπακάηω ζηοισεία: 

                                                                                      

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ: 
ΕΙΔΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ: βιομθχανία παραςκευισ προϊόντων τςιμζντου. 
 
ΣΟΠΟΘΕΙΑ: Άγιοσ Θωμάσ Βοιωτίασ  
                                                                 
ΙΔΙΟΚΣΘΣΘ:  ΑΡΜΟ ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΕ  Α.Ε 
                                                                                                                          
Α.Φ.Μ. : 094182847      Δ.Ο.Τ:  Μεγάλων επιχειριςεων  
      
Κ.Α.Δ : 23. 61 
ΟΧΛΘΘ: ΜΕΘ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ: Β 

 
Πρόκειται για μονάδα παραγωγισ προϊόντων τςιμζντου για τθν οποία ζχει χορθγθκεί θ αρ. πρωτ. 4227/05-10-2005  

απόφαςθ περί αδείασ λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ μασ διάρκειασ ιςχφοσ ενόσ ζτουσ για ςυνολικι ιςχφ 1.303,75 Hp.  

Επίςθσ με τθν αρ. πρωτ. 2852//21-7-2005 χορθγικθκε Απόφαςθ Ζγκριςθσ Περιβαλλοντικών Όρων διάρκειασ ιςχφοσ 

5 ζτθ.  

Με τθν αρ. πρωτ. 5402/29-10-2012 αίτθςθ τθσ θ εταιρεία κατζκεςε ερωτθματολόγιο ηθτώντασ τροποποίθςθσ τθσ 

αδείασ λειτουργίασ μετά από κτιριακι και μθχανολογικισ επζκταςθ. 

 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ - ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
Από τθν επικεώρθςθ διαπιςτώκθκαν τα εξισ: 

Α. ε ότι αφορά τισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ  

 

 

 

       
Ελληνική Δημοκρατία  
Περιφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ 
Γενική Διεφθυνςη Ανάπτυξησ 
Διεφθυνςη Ανάπτυξησ Π.Ε. Βοιωτίασ 
Τμήμα Χορήγηςησ Αδειών Ανάπτυξησ , Ενζργειασ  και 
Φυςικών Πόρων 
Ταχ. Δ/νςη   Φίλωνοσ 35-39        
Τ. Κ.                       :  32100      
Πληροφορίεσ       :  Γ. Ζυγογιάννη  

Τηλζφωνο         :  22613 – 50331                                                                                                                                                                                                                                        
ΦΑΞ                   :  22613 – 50337 
e-mail                  :   perivallon_05@yahoo.gr 
 
 

ΑΡΜΟ ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΕ   Α.Ε. 
 

Οινόφυτα Βοιωτίασ  

 
 

Προσ : 

mailto:perivallon_05@yahoo.gr


Ζχει προςκομιςτεί θ αρ. πρωτ. 1809/12/04-02-2013 βεβαίωςθ περαίωςθσ του Διμου Θθβαίων – Δ/νςθ 

Τπθρεςίασ Δόμθςθσ. Δεν ζχουν καταςκευαςτεί τα κτίρια Νο 14, 20, 22, 27  ενώ ζχει γίνει ζνταξθ ςτο Ν. 

4014/2011 για τισ επιχώςεισ που ζχουν γίνει ςτο αγροτεμάχιο.  

Δεν απεικονίηονται όλα τα δωμάτια ελζγχου των γραμμών παραγωγισ. 

Β. ε ότι αφορά τισ μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ  

Τπάρχει αντιςτοιχία του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ  με τα δθλωκζντα ςτο ερωτθματολόγιο και τα 

ςχεδιαγράμματα τόςο για τον νομίμωσ λειτουργοφντα εξοπλιςμό όςο και για τον αυκαιρζτωσ εγκατεςτθμζνο 

εξοπλιςμό. 

Γ. ε ότι αφορά τθν τιρθςθ τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ διαπιςτώκθκε: 

 α. Τπαίκρια αποκικευςθ αδρανών υλικών 

 β. Πλθμμελισ διαχείριςθ των αερίων αποβλιτων (ςκόνεσ) που παράγονται από τθν παραγωγικι διαδικαςία 

κακώσ και πλθμμελισ ςυντιρθςθ των ςυςτθμάτων κατακράτθςθσ αυτών. 

 γ. Σόςο εντόσ των κτιρίων παραγωγισ όςο και περιμετρικά του γθπζδου υπιρχαν πεταμζνα ςκουπίδια (υλικά 

ςυςκευαςίασ, μπουκάλια νεροφ, υλικά που ζχουν προζλκει από τθν ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων κ.α) 

 δ. τον αφλειο χώρο αλλά και εντόσ των κτιρίων και επί του δαπζδου υπιρχε πολφ ςκόνθ. Δεν γίνονταν 

διαβροχι του αφλειου χώρου κακώσ δεν υπιρχαν εγκατεςτθμζνα ςυςτιματα διαβροχισ ςτουσ χώρουσ. 

 ε. Πλθμμελισ διαχείριςθ των λιπαντικών ελαίων. Τπιρχαν ςκόρπια δοχεία εντόσ κτιρίου (Νο 13) και χυμζνα 

λάδια επί του δαπζδου αναμεμιγμζνα με νερό από τθ λειτουργία ςυμπιεςτι. 

 

 

 

Να κοινοποιθκεί θ παροφςα ςτο φορζα και να αναρτθκεί ςτο δικτυακό τόπο τθσ Π.Ε Βοιωτίασ. 

 
 

Οι διενεργιςαντεσ τθν επικεώρθςθ  
 
 
 Γεωργία  ερ. Ηυγογιάννθ           
 
 
 
  
   
 
 



 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ      ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                       Ληβαδεηά           08-09-2016 
                      Αξηζκ. πξση.:   νηθ.4322 
            

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ    
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟ:  ΑΡΜΟ ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΕ   Α.Ε. 

 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗ   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΩΣΗΑ   Άγηνο Θσκάο Βνησηίαο   
ΣΜΗΜΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ   
ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΚΟΙΝ.  ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  
   
Σαρ. Γ/λζε           :    Φίισλνο 35-39   Δληαύζα  
Σει                       : 2261 3 50331    
Πιεξνθνξίεο        : Γ. Επγνγηάλλε    

  

 ΘΕΜΑ:   Διαβίβαση έκθεση επιθεώρησης     

 

αο δηαβηβάδνπκε έθζεζε απηνςίαο πνπ δηελήξγεζε αξκόδηα ππάιιεινο ηεο ππεξεζία καο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ζαο ηελ 06-09-2016 θαη ζαο γλσξίδνπκε όηη  α) εληόο (20) εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ηνπ 

παξόληνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεηε εγγξάθσο ηεο απόςεηο ζαο θαζώο  ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν. 3982/2011 ζα ζαο επηβιεζεί πξόζηηκν γηα ηελ απζαίξεηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο από ην 2006 κέρξη 

ζήκεξα θαη β) εληόο 2 κελώλ από ηελ παξαιαβή ηνπ παξόληνο ζα πξέπεη λα έρνπλ αξζεί νη 

δηαπηζησκέλεο παξαβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε επηζεώξεζεο ηεο ππεξεζίαο καο. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε ππεξεζία καο ζα πξνβεί ζηηο λόκηκεο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν. 

3982/2011 (δηαθνπή ιεηηνπξγίαο θηι)  

 

ηελ ππεξεζία πνπ θνηλνπνηείηε ε παξνύζα παξαθαιείηε γηα ηελ αλάξηεζε απηήο ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο 

Π.Δ Βνησηίαο. 

  

                                                                                                   Ο  ΠΡ/ΝΟ Γ/ΝΖ  
 
 
                                                                                                  Υαξάιακπνο Ρνπζέηεο  
                                                                                                Ζι/γνο Μεραληθόο κε Α’ β 
 
Δ.Γ  
1.Υ.Α  
2. Γ. Επγνγηάλλε   
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