ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ταχ. ∆/νση:
Φίλωνος 35-39 / Λιβαδειά
Ταχ. Κώδικας : 32100
Πληροφορίες : Κων/νίδης Μ.
Τηλέφωνο :
22613 – 50335
Τηλεοµοιοτυπία: 22613 – 50337
e-mail : mkonstantinidis@viotia.gr

Λιβαδειά:
Α.Π.:

18-10-2016
4851

ΚΟΙΝΟΠ.:
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ
ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ 5
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ∆. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗ
Τ.Κ. 14671
2. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3
35100 – ΛΑΜΙΑ
a.galanis@fthiotida.pste.gov.gr

Θέµα : Έκθεση Αυτοψίας για την βιοµηχανία ανακύκλωσης πλασ τικώ ν, προκειµένου να
χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης από την υπηρεσίας µας.
Σχετ. :
1. Το αρ. πρωτ. 3349/15-07-2016 ερωτηµατολόγιο της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15 ΦΕΚ 158 Β /3-2-2012.
2. Το αρ. πρωτ. 3349/19-08-2016 έγγραφό µας µε το οποίο προσδιορίστηκαν δικαιολογητικά
Οι υπάλληλοι της ∆/ νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας
Κω νσταντινίδης Μιχαήλ
Μπατσούλης Παναγιώτης
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
17/10/2016 επιθεώρηση σ τις εγκαταστάσεις της µονάδας, µε τα παρακάτω σ τοιχεία,
προκειµένου ελεγχθεί η υφ ιστάµενη κατάσταση του εργοσ τασ ίου.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Βιοµηχανία ανακύκλωσης πλαστικώ ν.
Τοποθεσ ία:
Βοιωτίας.

Θέση ‘’Σταροκρείθι‘’ τ.κ. Ελεώνος της ∆. Ε. Θηβών του

∆. Θηβαίω ν – Π.Ε.

Επω νυµία: «Κ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩ Ν µε δ. τ.
Κ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α. Ε.».
Κατάταξη : -

ΣΤΑΚΟ∆ 2008 : 38.32.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑ∆Α 9η της ΚΥΑ1958/2012): Β κατηγορία.
ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012): Μέση Όχληση.
∆εν Εµπίπτει στις δραστηριότητες του Παραρτήµατος της ΚΥΑ οικ.12684/92/2014.
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ΑΦΜ : 997598620

∆.Ο.Υ: ΘΗΒΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ :
Πρόκειται για νέα δραστηριότητα µε τα παραπάνω στοιχεία η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί σε
υφιστάµενο κτίριο στην εν λόγω θέση, όπου παλαιότερα είχε θεωρηθεί από την Υπηρεσία µας η Α.Π.
5720/22-11-2006 ειδική δήλωση για απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασµού µε άδεια εγκατάστασης
και λειτουργίας της εταιρείας µε την επωνυµία HELNET ΕΛΛΗΝΙΚΑ ∆ΙΧΤΥΟΡΑΦΕΙΑ ΑΒΕΕ, εν συνεχεία
είχε εκδοθεί η Α.Π. 3018/08/09-03-2009 άδεια εγκατάστασης επέκτασης η οποία ουδέποτε
πραγµατοποιήθηκε καθώς η δραστηριότητα παραγωγής διχτύων µετεγκαταστάθηκε σε άλλη περιοχή.
Σήµερα η ενδιαφερόµενη εταιρεία δια του εκπροσώπου της και µε την επωνυµία Κ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ
Α.Ε. έχει υποβάλει το Α.Π. 3349/15-07-2016 ερωτηµατολόγιο του Παραρτήµατος Ι του Ν.3982/11 και
φάκελο µε δικαιολογητικά αιτούµενη την εγκατάσταση νέας δραστηριότητας.
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
- Οι κτιριακές εγκαταστάσεις υφίστανται σύµφωνα µε τις αριθµ. 991/70, 950/71,
66/01.
- Ο αιτούµενος µηχανολογικός εξοπλισµός δεν έχει εγκατασταθεί, µέρος αυτού έχει
τοποθετηθεί εντός του κτιρίου προς εγκατάσταση. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός της
προηγούµενης δραστηριότητας έχει αποξηλωθεί και δεν υφίσταται.
- Η καταλληλότητα των χώρων και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.
- Κατά τα λοιπά η υφιστάµενη κατάσταση συµπίπτει µε τα προς έγκριση
σχεδιαγράµµατα – τεχνικά υποµνήµατα - ερωτηµατολόγιο.

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση
Μ. Κων/νίδης
Τ.Ε. Μηχ/κων Β’

Μ.Ε.Α. Π.Ε.Β.
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης
Π. Μπατσούλης
ΤΕ Μηχανικών Α΄

Χαρ. Ρουσέτης
Ηλ/γος Μηχκος Π.Ε. A’
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