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ΠΡΟ   
         FIRST DATA HELLAS AE 
         Θέζη “ Ροςθούνια ” 
            Γ.Δ. σημαηαπίος   Γήμος Σανάγπαρ 
            32009 σημαηάπι 
ΚΟΗΝ. :   
           Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ 
           Γεν. Γ/νζη Δζυη. Λειηοςπγίαρ 
           Γ/νζη Γιαθάνειαρ και Ζλεκηπονικήρ 
           Γιακςβέπνηζηρ 
           Πλαηεία Δλεςθεπίαρ 3 
           35131 ΛΑΜΗΑ 
 
 

                                                                  
ΘΕΜΑ: Έκθεζη επιθεώπηζηρ ζε εθαπμογή ηος άπθπος 26 ηος Ν. 3982/2011. 
 
Γενικά ζηοισεία: 

Δίδορ μονάδαρ  Δπεξεπγαζίαρ και εκηύπυζηρ σάπηος 

Φοπέαρ  FIRST DATA HELLAS AE  

Θέζη  Ροςθούνια   

 Γ.Δ  σημαηαπίος    

Γήμορ  Σανάγπαρ  

ΑΦΜ/ Γ.Ο.Τ  999079200   /  ΓΟΤ ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ 

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά  

 Κινητήρια ιστύς 

(ΗΡ) 

Θερμικής ιστύς 

(KW) 

Αξία (εσρώ) 

Νομίμος Λειηοςπγίαρ 750,00  1.881.634,55 

Αποξηλυθένηα   596,69    1.626.652,11 

 

ύνολο Λειηοςπγίαρ  153,31     254.982,44 

    

 

Κ.Α.Γ. :  18.12 

ΟΥΛΖΖ : ΧΑΜΗΛΗ 

 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ : Β 



Ππόκειηαι για βιομησανία με ηα ανυηέπυ ζηοισεία για ηην οποία έσει σοπηγηθεί με ηιρ με απιθμό ππυη. 
6981/10-10-1999 , 4545/25-04-2002 , 381/04-02-2004 ,1396/24-03-2006 και 89/19-03-2010  αποθάζειρ 
μαρ  άδεια λειηοςπγίαρ αοπίζηος διάπκειαρ . 

Σην 01-11-2016 η εηαιπεία καηάθεζε με αίηηζή ηηρ (5575/04-11-2016)  ςπεύθςνερ δηλώζειρ για αθαίπεζη 
μησανολογικού εξοπλιζμού  ζύμθυνα με ηο άπθπο 20 ηος Ν. 3982/2011 , διαππύθμιζη ζύμθυνα με ηο 
άπθπο 44 ηος Ν. 4155/2013 . 

Με ηο με απιθμό ππυη. 6081/02-12-2016 έγγπαθό ηοςρ πποζκόμιζαν δικαιολογηηικά για ηην ζςνέσιζη 
λειηοςπγίαρ . 

Σην 29-05-2017 καηάθεζαν επυηημαηολόγιο με απιθμό ππυη. 2441για ηον πποζδιοπιζμό ηυν 
δικαιολογηηικών πος απαιηούνηαι για ηην λειηοςπγία και ηον καθοπιζμό ηυν Π.Π.Γ.  

Με ηο με απιθμό ππυη. 2441/26-06-2017 έγγπαθό μαρ έγινε πποζδιοπιζμόρ ηυν δικαιολογηηικών . 
Με ηο με από05-10-2017 έγγπαθό ηοςρ ( απ. Ππυη. ηηρ ςπηπεζίαρ μαρ 4454)  μαρ γνυζηοποίηζαν 

ηη λειηοςπγία ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ μεηά από αποξήλυζη μησανολογικού εξοπλιζμού  ζύμθυνα με ηο άπθπο 
26 ηος Ν. 4442/2016 και ηην απίθμ. Οικ. 12684/92/2014 ΚΤΑ . 

 
Για ηην αδειοδόηηζη ηηρ ανυηέπυ μονάδαρ   ( άδεια εγκαηάζηαζηρ ) ακολοςθείηαι η διαδικαζία ηηρ 
παπαγπάθος 3 ηος άπθπος 19 ηος Ν. 3982/2011 ΦΔΚ 143 Α/17-06-2011) και  ηυν  άπθπυν 3 ,4,6 και 7 ηηρ 
απίθμ.  Οικ. 483/35/Φ.15 ( ΦΔΚ 158 Β/3-02-2012) Τ.Α. 
 
 
 
Δπιθεώπηζη:  

ύμθυνα με ηην ανυηέπυ νομοθεζία και μεηά από ηην από 16-11-2017  ζσεηική ενηολή ελέγσος  οι 
ςπάλληλοι ηηρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ Μπαηζούληρ Παναγιώηηρ και Κυνζηανηινίδηρ Μισάληρ  
ππαγμαηοποίηζαμε αςηοτία  ηην16-11-2017 ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ ανυηέπυ βιομησανίαρ   πποκειμένος 
να  ελέγξοςμε ηην οπθόηηηα ηος  με απιθμό ππυη.2441/29-05-2017  επυηημαηολόγιος, ηην καηαλληλόηηηα 
ηος σώπος , όπος αςηόρ πποϋπάπσει ,ηην ιζσύ ηηρ εγκαηάζηαζηρ καθώρ και ηυν ζςνθηκών πος 
επικπαηούν ζηην πεπιοσή  ηηρ ςπό εγκαηάζηαζη  μονάδαρ για να κπίνοςμε αν ζςνηπέσοςν οι πποϋποθέζειρ 
εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ ζύμθυνα με ηίρ διαηάξειρ ηος άπθπος 19 ηος Ν. 
3982/2011 και ηυν  άπθπυν 3 ,4,6 και 7 ηηρ απίθμ.  Οικ. 483/35/Φ.15 ( ΦΔΚ 158 Β/3-02-2012) Τ.Α. . 
 
Γιαπιζηώζειρ: 

Καηά ηην επιθεώπηζη  διαπιζηώθηκαν ηα εξήρ : 

1. Ζ οπθόηηηα ηος επυηημαηολογίος και η καηαλληλόηηηα ηού σώπος . 
2. Ο  μησανολογικόρ εξοπλιζμόρ για ηον οποίο έσοςν καηαθέζει ηιρ από 01-11-2016 Τπεύθςνερ 

δηλώζειρ  ζύμθυνα με ηο άπθπο 44 παπ. 4 ηος Ν. 4155/2013 και ηο άπθπο 20 ηος Ν. 3982/2011 
έσει αποξηλυθεί . 

3. Σηπούνηαι οι ΠΠΓ πποζδιοπιζμόρ ηυν οποίυν έγινε με ηο με απιθμό ππυη. 2441/26-06-2017 
έγγπαθό μαρ  και μαρ ςποδείσθηκαν παπαζηαηικά διάθεζηρ αποβλήηυν  -ζςμβάζειρ. 

4. Τπάπσει ηο με απιθμό ππυη. 1602 Φ.701.4 ΦΑΑΜΠΤ 532/25-10-2010 πιζηοποιηηικό 
πςποπποζηαζίαρ ηηρ Π.Τ. Οινοθύηυν  ιζσύορ μέσπι 24-10-2018 . 

5. Για ηιρ κηιπιακέρ εγκαηαζηάζειρ ςπάπσει η από 29-11-2016 Τπεύθςνη Γήλυζη ηος διπλυμαηούσος 
Πολιηικό Μησανικό Νικόλαο Παναγιάπη . 

6. Τπάπσοςν οι Τπεύθςνερ Γηλώζειρ πος πποβλέπονηαι από ηο άπθπο 6 ηηρ απίθμ.  Οικ. 483/35/Φ.15 
( ΦΔΚ 158 Β/3-02-2012) Τ.Α.    

7. Ζ βιομησανία δεν  λειηοςπγούζε καηά ηην αςηοτία . 
 
Ωρ εκ ηούηος  ηηπούνηαι οι  διαηάξειρ ηος  Ν 3982/2011 για ηη λειηοςπγίαρ ηηρ ανυηέπυ μεηαποιηηικήρ 
δπαζηηπιόηηηαρ  και  είναι δςναηή η ζςνέσιζη ηηρ λειηοςπγίαρ  ηηρ μεηά ηην αποξήλυζη - διαππύθμιζη  . 
 



Ζ Γ/νζη Γιαθάνειαρ και Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ ηηρ Πεπιθέπειαρ ηεπεάρ Δλλάδαρ  ζηην οποία 
κοινοποιείηαι η παπούζα παπακαλείηαι για ηην ανάπηηζη αςηήρ ζηο δικηςακό ηόπο ηηρ Πεπιθέπειαρ ηεπεάρ 
Δλλάδαρ. 
 
 
Ο διενεπγήζαρ ηην επιθεώπηζη                                                           Ο Ππ/νορ Γ/νζηρ 
                                                                                                                         Κ α/α  
 
 
Μπαηζούληρ Παν.                                                                                Εςγογιάννη Γευπγία 
Σ.Δ. Μησ/γυν Μησ/κυν με Α' Βαθμό                                         ΠΔ Υημικών Μησανικών με Α' Βαθμό 
 
 
 

       Κυνζηανηινίδηρ  Μισ. 
     Σ.Δ. Μησ/γυν  Μησ/κών με Β’ Βαθμό  

 

 
 
 Δ.Γ  
1. Υ.Α 
 2. Φ. 787 
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