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                    ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :  Οικ. 514

ΠΡΟΣ  
            ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ
            Θέση “ Μαδαρό ” Τ.Κ. Αγ. Θωμά
            Δ.Ε. Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας
            32011  ΟΙΝΟΦΥΤΑ
ΚΟΙΝ. :  
           Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
           Γεν. Δ/νση Εσωτ. Λειτουργίας
           Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής
           Διακυβέρνησης
           Πλατεία Ελευθερίας 3
           35131 ΛΑΜΙΑ
                                                                 

ΘΕΜΑ: Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 3982/2011.

Γενικά στοιχεία:

Είδος μονάδας Βιομηχανία  ανακύκλωσης  αλουμινίου  και  ανακύκλωση

μεταλλικών απορριμάτων και υπολειμμάτων
Φορέας ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ
Θέση Μαδαρό 
Τ.Κ ή Δ.Ε Τ.Κ.Αγ. Θωμά Δ.Ε. Οινοφύτων  
Δήμος Τανάγρας 
ΑΦΜ/ Δ.Ο.Υ 094104821    /  ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
Τ  εχνικά χαρακτηριστικά 

Κινητήρια ισχύς

(KW)

Θερμικής ισχύς

(KW)

Αξία (ευρώ)

Νομ. Λειτουργίας  3.034,87 247,60 8.632.039,94
            

Παροπλισμένα   197,50  6,00 1.520.043,76

Κ.Α.Δ. :  24.42 & 38.3

ΟΧΛΗΣΗ : ΜΕΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Α1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πρόκειται για βιομηχανία με τα ανωτέρω στοιχεία η οποία λειτουργεί βάση της αρίθμ. 1958/19-07-

2016 απόφασής μας με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας αορίστου διάρκειας .

Την 18-10-2016  η εταιρεία κατάθεσε ερωτηματολόγιο με αριθμό πρωτ. 5169  και σχεδ/τα – τεχνική

έκθεση για τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση άδειας εγκατάστασης

κτιριακής επέκτασης . 

Με το με αριθμό πρωτ. 5169/01-11-2016 έγγραφό μας έγινε προσδιορισμός των δικαιολογητικών .



Με την από 14-11-2016 αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι προσκόμισαν τα ζητούμενα δικαιολογητικά .

Για  την  αδειοδότηση  της  ανωτέρω μονάδας    (  άδεια  εγκατάστασης  )  ακολουθείται  η  διαδικασία  της

παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011 ΦΕΚ 143 Α/17-06-2011) και  των  άρθρων 3 και 5 της

αρίθμ.  Οικ. 483/35/Φ.15 ( ΦΕΚ 158 Β/3-02-2012) Υ.Α.

Πραγματοποιήθηκε  επιθεώρηση  από  υπάλληλο  της  Υπηρεσίας  μας  την  31-01-2017  στις

εγκαταστάσεις της ανωτέρω βιομηχανίας για χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτιριακής επέκτασης .

Επιθεώρηση: 

Σύμφωνα με  την  ανωτέρω νομοθεσία  και  μετά  από την  από 30-01-2017  σχετική  εντολή ελέγχου  οι

υπάλληλοι  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  Μπατσούλης  Παναγιώτης  και  Κωνσταντινίδης  Μιχάλης

πραγματοποιήσαμε  την  31-01-2017  στις  εγκαταστάσεις  της  ανωτέρω  βιομηχανίας    προκειμένου  να

ελέγξουμε την ορθότητα του  με αριθμό πρωτ. 5169/18-10-2016  ερωτηματολόγιου, την καταλληλότητα του

χώρου ,  όπου αυτός  προϋπάρχει  ,καθώς και  των συνθηκών που  επικρατούν  στην  περιοχή  της  υπό

εγκατάσταση  μονάδας .

Διαπιστώσεις:

Κατά την επιθεώρηση  διαπιστώθηκαν τα εξής :

1. Η ζητούμενη επέκταση δεν έχει πραγματοποιηθεί .

2. Η ορθότητα του ερωτηματολογίου και η καταλληλότητα τού χώρου .

3. Η  κτιριακή επέκταση για την οποία υπάρχει η με α/α 2213657 δήλωση ένταξης  στο Ν. 4178/2013

για έκδοσης οικοδομικής άδειας είναι όπως εικονίζεται στα υποβληθέντα σχεδ/τα για νομιμοποίηση .

4. Όσον  αφορά  την  νομιμοποίηση   ,  λόγω  υπέρβασης  ύψους  ,  αυτή  κρίνεται  αναγκαία  για  για

λειτουργικούς λόγους μόνο στο τμήμα του κτιρίου ΙΙ  (14,80 μέτρα) για την κατακόρυφη ανάσυρση με

γερανογέφυρα των παραγομένων προϊόντων (μπιγιέτες αλουμινίου ) στο κατακόρυφο πηγάδι  και

στο  τμήμα  του  κτιρίου  ΙΙ   (12,60  μέτρα)  για  την  τοποθέτηση  τμήματος  του  μηχανήματος  του

απολακοποιητή και της διαδρομής του αγωγού των καυσαερίων προς το φίλτρο Φ1 .

5. Δεν  κρίνεται  αναγκαία  για  λειτουργικούς  λόγους  η  υπέρβαση ύψους  στα  άλλα  κτίρια  λόγω της

τοποθέτησης αεραγωγών .

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση                                                           Ο Πρ/νος Δ/νσης

Μπατσούλης Παν. 
Τ.Ε. Μηχ/γων  Μηχ/κών με Α’ Βαθμό                                                Χαράλαμπος Ρουσέτης 
                                                                                                       ΠΕ Ηλ/γων Μηχανικών με Α’ Βαθμό

Κωνσταντινίδης  Μιχ.
Τ.Ε. Μηχ/γων  Μηχ/κών με Β’ Βαθμό 
Ε.Δ 

1. Χ.Α
 2. Φ. 592
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