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ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗ    

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΩΣΗΑ    
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       2.     Σμήμα Πληροφορικής  

 Δνηαύθα  
 

 

    

ΘΔΜΑ: Έθζεζε επηζεώξεζεο  
 
 

 Ζ ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Επγνγηάλλε Γεσξγία, θαη’ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3982/2011 θαη ηεο 

Τ.Α νηθ. 483/35 Φ 15/2012 θαη κεηά από αίηεζε ηεο εηαηξείαο γηα ρνξήγεζε  αδείαο εγθαηάζηαζεο ιόγσ 

θηηξηαθή θαη κεραλνινγηθήο επέθηαζεο θαη έγθξηζεο ζρεδηαγξακκάησλ γηα λνκηκνπνίεζε απζαηξέησλ 

θηηξηαθώλ θαηαζθεπώλ  εγθαηαζηάζεσλ, δηελήξγεζε ηελ 15-09-2016 επηζεώξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

κνλάδαο κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 
Γεληθά ζηνηρεία: 

ΔΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ: Βηνκεραλία παξαγσγήο αινπκίλαο, αινπκηλίνπ θαη απνζήθεπζεο ζόδαο  

 
ΣΟΠΟΘΔΗΑ: Άγηνο Νηθόιανο – Παξαιία Γηζηόκνπ Βνησηίαο    
                                                
ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ: ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ Β.Δ.Α.Δ  
                                                                                                                          
ΚΗΝ. ΓΤΝΑΜΖ  ΖΛ/ΡΔ     
ύλνιν Λεηηνπξγίαο               :  Κ.Η   123.388,01 HP +  Θ.Η 9.627,90 KW   
Τπόινηπν εγθαηάζηαζεο       :  Κ.Η   3.272,46 HP  [1.181,64 HP (2014),  2.090.82 HP (2015) 70.50 (2015)]  
Προς εγκατάσταση             :  Κ.Ι          10.0 HP   
 
 
ΑΞΗΑ ΜΖΥ/ΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  
ύλνιν Λεηηνπξγίαο                             :  122.416.199,39 επξώ 
Τπόινηπν εγθαηάζηαζεο                      :    14.465828.47 επξώ  
Προς  εγκατάσταση                           :          55.000.00 εσρώ 
 
Αξηζκ. πξση. : 3490,  Α.Φ.Μ. :    998920730   Γ.Ο.Τ: ΦΑΒΔ Αζελώλ              
Κ.Α. : 24.42.1 – όριεζε πςειή 
Κ.Α. : 24.54 – όριεζε πςειή 
Κ.Α. : 23.52.1α  – όριεζε Μέζε  
Κ.Α : 52.10 -  όριεζε ρακειή  



πλεπώο ε βηνκεραλία θαηαηάζζεηε ζηελ Α1 περιβαλλοντική κατηγορία θαη ζηελ Τυηλή ότληση.  
Πξόθεηηαη γηα βηνκεραλία κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία  γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί ε αξ. πξση. 806/21-2-2012 

άδεηα ιεηηνπξγίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ. Με ηελ αξ. πξση. 6240/2013/6-5-2014 ρνξεγήζεθε άδεηα 

εγθαηάζηαζεο θηηξηαθήο θαη κεραλνινγηθήο επέθηαζεο . Με ηελ 1515/12-6-2015 άδεηα ρνξεγήζεθε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο εγθεθξηκέλεο θηηξηαθήο θαη κεραλνινγηθήο επέθηαζεο & απζαίξεηεο κεραλνινγηθήο κε επέθηαζε 

δξαζηεξηόηεηαο (απνζήθεπζε ζόδαο) θαη άδεηα κεραλνινγηθήο επέθηαζεο κε παξέθθιηζε σο πξνο ην 

ύςνο. Με ηελ αξ. πξση. 4782/14-12-2015 ρνξεγήζεθε άδεηα εγθαηάζηαζεο θηηξηαθήο θαη κεραλνινγηθήο 

επέθηαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα: α) ζην ηκήκα πξνζβνιήο βσμίηε (7) ζα πξαγκαηνπνηεζεί θηηξηαθήο θαη 

κεραλνινγηθή επέθηαζε κε εγθαηάζηαζε ελόο λένπ εθηνλσηή αησξήκαηνο (Νν 10) θαη θαηαζθεπή – 

επέθηαζε ελόο ζηδεξνύ παηαξηνύ., β) ην ηκήκα πξνζβνιήο βσμίηε (7), ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεραλνινγηθή 

επέθηαζε κε εγθαηάζηαζε 2εο πηζίλαο εθηόλσζεο ζπκππθλσκάησλ EDP γ) ζην ηκήκα ππνζηαζκόο (38) ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί θηηξηαθή θαη κεραλνινγηθή επέθηαζε κε εγθαηάζηαζε. 

Με ηελ αξ. πξση. 3490/20-17-2016 αίηεζή ηεο ε εηαηξεία δήηεζε ηελ ρνξήγεζε άδεηαο κεραλνινγηθήο θαη 

θηηξηαθήο επέθηαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ εγθαηάζηαζε κεηαθνξηθήο ηαηλίαο θαη κεραλνπξγείνπ ζην ηκήκα 

ηξηπδξηθνύ Βσμίηε θαη ηελ έγθξηζε ζρεδηαγξακκάησλ γηα ηε λνκηκνπνίεζε απζαηξέησλ θαηαζθεπώλ 

(ζπλεξγείν). 

 

Δπηζεώξεζε - Γηαπηζηώζεηο: 

Ζ επηζεώξεζε έγηλε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί  ε νξζόηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε θαηαιιειόηεηα ηνπ 

ρώξνπ θαη νη επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ηεο ππό εγθαηάζηαζεο κνλάδαο. 

 

Από ηελ επηζεώξεζε δηαπηζηώζεθε όηη : 

Γελ έρεη γίλεη ε θηηξηαθή θαη κεραλνινγηθή επέθηαζε πνπ αθνξά ηε κεηαθνξηθή ηαηλία αιιά έρεη 

θαηαζθεπαζηεί ην ζπλεξγείν γηα ην νπνίν δεηείηε έγθξηζε ζρεδηαγξακκάησλ. 

 
Σν ηκήκα πιεξνθνξηθήο ηεο Π.Δ Βνησηίαο ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα παξαθαιείηαη γηα ηελ 

αλάξηεζε απηήο ζην δηθηπαθό ηζηόηνπν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 

 

Οη δηελεξγήζαληεο ηελ επηζεώξεζε                                                          Ο Πρ/νος Γ/νσης 

Γεσξγία εξ. Επγνγηάλλε  

ΠΔ Υεκηθώλ Μερ/θώλ κε Α’ Β                                                               Υαράλαμπος Ροσσέτης  

                                                                                                       ΠΔ Ηλ/γφν Μητανικών με Α’ Β 

 

 

Δ.Γ  

1. Υ.Α 

 2. Φ.Β (Φ 448) 
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