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Θέμα :   Έκθεση επιθεώρησης  για την βιομηχανία παραγωγής χαλκοσωλήνων  με 
επωνυμία «ΧΑΛΚΟΡ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. » ,  προκειμένου να  
τροποποιηθεί η άδεια λειτουργίας κα ι να εκδοθεί άδεια κτιριακής επέκτασης .  
 
Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας  
Κωνσταντινίδης Μιχαήλ  

 
Κατ’ εφαρμογή (του  άρθρου  26) του Ν.3982/11  (ΦΕΚ  143Α/17-06-11) «Απλοποίηση της 
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστ ηριοτήτων και 
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12(ΦΕΚ 158Β/03 -
02-2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και 
λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/11(ΦΕΚ143Α), την 
τροποποίηση  και την ανανέωση των αδειών,  την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική 
ανασυγκρότηση» και μετά από Εντολή του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης  
(σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ αριθμ. οικ. 14684/914/Φ15 ΦΕΚ3533Β/31 -12-2012, 
περί καθορισμού παραβόλων του άρθρου 28 παρ.4 του Ν.3982/2011 ) ,  διενέργησε  την  
20/09/2017, 28 -09-2017 & 04-10-2017 επιθεωρήσεις  στις εγκαταστάσεις της μονάδας, με 
τα παρακάτω στοιχεία, προκειμένου να ελεγχθούν οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και 
λειτουργίας της επέκτασης της δραστηριότητας  σύμφωνα με τ ις διατάξεις του άρθρου 19 
του Ν.3982/11 και την διαδικασία της ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 483/35 Φ.15/2012 .  
                        
      
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  

Βιομηχανία παραγωγής χαλκοσωλήνων και σωλήνων αλουμινίου .   
 
Τοποθεσία:  Θέση Μαδαρό 62 ο  χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας  Δ.Ε. Οινοφύτων του   Δ. 
Τανάγρας  – Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
Επωνυμία: «ΧΑΛΚΟΡ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.» .  
 
Κατάταξη  :   -     ΣΤΑΚΟΔ 2008  :   24.44, 25.61 & 24.42. 

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑΔΑ 9η  της ΚΥΑ1958/2012):  A2 κατηγορία.  
- ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012):    Μέση  Όχληση. 
-  Εμπίπτει στις δραστηριότητες – διαδικασίες αδειοδότησης του Ν.3982/11. 

 
ΑΦΜ  :  094061318            Δ.Ο.Υ:  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

 
 

     

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΚΑΙ  ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση:        Φίλωνος 35-39   /    Λιβαδειά        
Ταχ. Κώδικας  :  32100      
Πληροφορίες :    Κων/νίδης Μ. 
Τηλέφωνο :         22613 – 50335                                                                                                                                                                                                                                        
Τηλεομοιοτυπία:  22613 – 50337 
e-mail     : mkonstantinidis@viotia.gr 
       

 

            

  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                              

  
Λιβαδειά:    13 -09-2017 
Α.Π.:            4531 

ΣΧΕΤ.:          3385, 4072, 4384 
 

ΚΟΙΝΟΠ.: 

1.  ΧΑΛΚΟΡ  Α.Ε.  

62ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ    
ΘΕΣΗ ΜΑΔΑΡΟ  ΑΓ. ΘΩΜΑΣ                               
Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ    Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ    Π.Ε.Β.       
Τ.Κ. 32011 
 
2. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 
35100 – ΛΑΜΙΑ 
a.galanis@fthiotida.pste.gov.gr 
 

          
 

 ΠΡΟΣ.:  
 

«SEPTONA ΑΒΕΕ  » 

θέση ‘’Λύσια’’ Δ.Ε. Οινοφύτων του  

Δ. Τανάγρας - Ν. Βοιωτίας. 
Τ.Κ.32011  -  Τηλ. 22620 31544. 
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Κατά την επιθεώρηση ελέγχθηκαν κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας και διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
 
1 .   Τα προς έγκριση διαγράμματα δόμησης συμφωνούν με  την υφιστάμενη κατάσταση 

της δραστηριότητας .  Το σύνολο των κτ ιρ ιακών εγκαταστάσεων καλύπτοντα ι  από μία 

σε ιρά ο ικοδομικών αδε ιών με τελευταία την την αριθ.  45 /16 άδε ια δόμησης όπως 

αναθεωρήθηκε -ενημερώθηκε την 19 -12-2016.  Επιπλέον έχουν υπαχθεί  αυθα ίρετα στον 

Ν.4178/13 με την αριθμ.  2495406 δήλωση υπαγωγής  μια σε ιρά κτ ιρ ιακών προσθηκών 

και  επεκτάσεων.  Οι  νέες κτ ιρ ιακές επεκτάσεις  οι  οποίες έχουν εγκριθε ί  με την 

αριθμ.45/16 άδε ια δόμησης έχουν π ραγματοποιηθε ί  πλην της προσθήκης τεσσάρων 

σκιάστρων τύπου πέργκολας και  την τοποθέτηση δύο εργοταξιακών οικ ίσκων 

(αναφερόμενοι  στην αναθεώρησή της)  οι  οποίες και  δεν θα πραγματοποιηθούν.  Οι  νέες 

κτ ιρ ιακές επεκτάσεις προς έγκριση δεν έχουν ακόμη πραγματοπο ιηθε ί ,  πλην της 

επέκτασης του κτ ιρ ίου Τ10’ η οποία έχε ι πραγματοποιηθε ί  και  θα νομιμοποιηθε ί .   

 

2.   Περιβαλλοντ ικά έχε ι  εκδοθεί  η αρ.πρωτ.  123/5016/03 -03-2017 τροποποίηση της αρ.  

πρωτ.94754/11389/23 -11-2010 Α.Ε.Π.Ο.  που αφορά τα λε ιτουργούντα τμήματα της 

β ιομηχανίας καθώς και  η αρ.  πρωτ.  2139/110001/31 -07-2017 απόφαση της Δνσης ΠΕ 

& ΧΩ ΣΧΕΔ.  περί  μη αναγκαιότητας περαιτέρω τροποποίησης της ΑΕΠΟ λόγω των 

νέων επεκτάσεων.  Έχουν επισυναφθεί  δ ιαγράμματα αποτύπωσης των διαδρομών 

υγρών αποβλήτων και  αποχετεύσεων –  ομβρίων του γηπέδου.  Ζητήθηκε 

δε ιγματοληπτικά να επισυναφθούν αντ ίγραφα των παραστατ ικών διακ ί νησης υγρών και  

στερεών αποβλήτων καθώς κα ι  ο ι  τελευταίες μετρήσεις  των θεωρημένων από τη  

Δ/νσης μας β ιβλ ίων μετρήσεων όπως καταγράφονται  στ ις  ανωτέρω ΑΕΠΟ.  Μετά από 

επιτόπιο έλεγχο των συνθηκών λε ι τουργίας  διαπιστώθηκε ότ ι  τηρούνται  ο ι  

περιβαλλοντ ικο ί  όροι .  

 

3.  Μετά από επιτόπιο έλεγχο του μηχανολογικού εξοπλισμού έχοντας υπόψη τα 

εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα της  Α.Π.  1165/11 -04-2006  άδειας  Λειτουργίας -   

κτ ιρ ιακής μηχανολογικής επέκτασης και  των νέων προς έγκριση σχεδιαγραμμάτων 

προέκυψε :  αποξηλωμένος μηχανολογικός εξοπλισμός,  αυθαίρετα εγκατασταθέν κα ι  

αυθαίρετα λε ιτουργών μηχανολογικός εξοπλισμός  όπως αυτός καταγράφεται  από τα  

επισυναπτόμενα προς έγκριση σχεδιαγράμματα,  δ ιαπιστώθηκε  αντ ιστοίχ ιση του 

υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού με τα δηλωθέντα.      

 
 
 
 
Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση                                                        

Μ. Κων/νίδης 

Τ.Ε. Μηχ/κων Β’ 
 

Μ.Ε.Α. Π.Ε.Β. 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

 
 

              Χαρ. Ρουσέτης 
Ηλ/γος Μηχκος Π.Ε.  A’ 
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