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Θέµα  :   Έκθεση  Αυτοψίας  για  το  εργαστήριο  συγκόλλησης  µετάλλων  για  την λειτουργία  
µετά  από  αναγγελία  έναρξης λειτουργίας ,  σύµφωνα  µε  την  ΚΥΑ  12684/92/2014 (ΦΕΚ 
3181Β).      
 
Οι υπάλληλοι της  ∆/νσης  Ανάπτυξης  της  Π.Ε .  Βοιωτίας  
Κωνσταντινίδης  Μιχαήλ  
Μπατσούλης  Παναγιώτης  
Βρακοζώνης  Κων/νος  
 
Κατ ’  εφαρµογή  (του  άρθρου  26) του  Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143Α /17-06-11) «Απλοποίηση  της  
αδειοδότησης  τεχνικών  επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων 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», της  ΚΥΑ  αριθµ .  οικ .12684/92(ΦΕΚ3181Β)/27-11-2014 περί 
απλούστευσης  της  αδειοδότησης  για  την άσκηση  οικονοµικής  δραστηριότητας  – 
Κατάργηση  άδειας  λειτουργίας  µεταποιητικών δραστηριοτήτων   και µετά  από  Εντολή  του  
Προϊσταµένου  της  ∆/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 και καθορισµός  αποζηµίωσης  των επιθεωρητών),  µετέβησαν την  
11-10-2016 προς  επιθεώρηση  στις  εγκαταστάσεις  της  µονάδας  µε  τα  παρακάτω  στοιχεία ,  
µετά  από  σχετικό  αίτηµα  του  ενδιαφεροµένου   και έπειτα  από  εντολή  ελέγχου  της  
υπηρεσίας  µας .   
 
 
ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 
Εργαστήριο  συγκόλλησης  µετάλλων.   
 
Τοποθεσία :   Θέση  ‘ ’Πλαλίστρα ’ ’  1Ο  χλµ  Π .Ε .Ο .  Λιβαδειάς  -  Λαµίας  – Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
Επωνυµία :  « ΤΑΣΙΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ». 
 
Κατάταξη  :   -     ΣΤΑΚΟ∆ 2008  :   25.62 . 

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑ∆Α 9η  της ΚΥΑ1958/2012):  Β κατηγορία.  
- ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012):    Χαµηλή  Όχληση. 

     

 

 
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 
       

 

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                              
  
      Λιβαδειά:      18-10-2016 
      Α.Π.:             οικ. 5178 
      Σχετ.:            ---- 
 
 

ΚΟΙΝΟΠ.: 
1. ΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΘΕΣΗ ΠΛΑΛΙΣΤΡΑ – 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ 

      ∆.Ε. ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ – ∆. ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ 
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ    /  Τ.Κ. 32100 
 
2. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
(ενταύθα) 
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- Εµπίπτει στις δραστηριότητες της ΚΥΑ οικ.12684/92/2014 (ΦΕΚ 3181Β). 
- Εξαιρείται Π.Π.∆. 

 
ΑΦΜ  :  070458917            ∆.Ο.Υ:  ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ 
  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ  :  
Όπως  προκύπτει από  τους  φακέλους  της  υπηρεσίας  (Φ755 και Φ690) ο  φορέας  είχε 
αιτηθεί µε  την από  18-02-2010 ειδική  δήλωση  απαλλαγής ,  την εγκατάσταση  της  
δραστηριότητας  στην θέση  ΄΄ΚΟΛΟΜΑΤΑΣ ’ ’  στην συνέχεια  θεωρήθηκε  από  την υπηρεσία  
µας  η  Α .Π.  6097/06/16-03-2007 Ειδική  ∆ήλωση  περί  απαλλαγής  από  την υποχρέωση  
εφοδιασµού ,  µε  άδεια  εγκατάστασης  και λειτουργίας  της  δραστηριότητας  στην  οδό  ∆.  
Παπασπύρου  98  Λιβαδειάς .  
Πρόκειται για νέα δραστηριότητα που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε υφιστάµενο κτήριο για την οποία 
έχει υποβληθεί το Α.Π. 5035/13-10-2015 Ερωτηµατολόγιο του Παραρτήµατος Ι του Ν.3982/11 και η Α.Π. 
686/15-02-2016 αίτηση µε την οποία ο φορέας της δραστηριότητας αιτείται την λειτουργία της  (µε  χρήση  
της ΚΥΑ οικ.12684/92/2014 (ΦΕΚ 3181Β).  Με  το  Α .Π.  5035/27-10-2015 έγγραφο  του  
Παραρτήµατος  Ι ΙΑ  του  Ν.3982/11, προσδιορίστηκαν τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά  – 
Π.Π.∆.  
 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Κ.Ι. ( KW) Θ.Ι.(KW) ΑΕΡ.(KVA) € ∆ΡΧ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ. 31,56

ΙΣΧΥΣ (KW/KW/KVA) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΟΜΙΜΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ

 

 
 
Επεδείχθησαν τα κάτωθι : 
1.  Τεχνικό  υπόµνηµα  µε  σχεδιαγράµµατα .  
2.  Το  από  12-10-2015 µισθωτήριο  συµβόλαιο .  
3.  Η Α .Π.  4143/15/5-2-2016 βεβαίωση  χρήσεων γης ,  της  ∆/νσης  ΠΕ .  & ΧΩ .  ΣΧΕ∆.  
4.  Οι Υπεύθυνες δηλώσεις του  Ν.3982/11.  
5.  Το  Α .Π.2798/Φ.701.4/111/15/ 26-10-2015 Πιστοποιητικό  Πυρασφαλείας  Πυρ /κη  

Υπηρεσία  Λιβαδειάς .  
6.  Την βεβαίωση  περί στατικής  επάρκειας  του  Πολιτικού  µηχανικού  Ηλία  Ζυγογιάννη .  
 
 
Κατά τον έλεγχο της µονάδας διαπιστώθηκε ότι :   
-  Το  επαγγελµατικό  εργαστήριο  είναι εγκατεστηµένο  και λειτουργεί Η µονάδα  βρέθηκε  
σε  λειτουργία .  
-  Η ορθότητα  του  ερωτηµατολογίου  και η  καταλληλότητα  του  χώρου .  
-  Ο  µηχανολογικός  εξοπλισµός  είναι εγκατεστηµένος  και λειτουργεί,  η  συνολική  ισχύ  του  
µηχ /κου  εξοπλισµού  ανέρχεται σε  31,56 kw  
-  Είναι σε  ισχύ  το  Α .Π.  2798/Φ701.4/111/15/26-10-2015 Πιστοποιητικό  Ενεργητικής  
πυροπροστασίας  (έως 26-10-2023). 
-  Κατά  τα  λοιπά  υπάρχει  αντιστοιχία  της  εγκατάστασης  µε   ερωτηµατολόγιο  – τεχνική  
έκθεση  – Π.Π.∆.  – σχεδιαγράµµατα ,  όπως  αυτά  µας  επιδείχθηκαν.  
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Από την αναγγελία της λειτουργίας της δραστηριότητας από τον ενδιαφερόµενο ήτοι 15-02-2016 παύει να 

ισχύει η  ειδική δήλωση περί απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας µε Α.Π. 6097/06/16-03-

2007.   

 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι  η εν λόγω βιοµηχανία τηρεί τις προϋποθέσεις του τίθενται στο Ν. 

3982/2011 και στην ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15 ΦΕΚ 158 Β /3-2-2012 και συνεπώς δύναται να συνεχίσει την 

λειτουργίας της.  

 
Το τµήµα πληροφορικής της Π.Ε Βοιωτίας στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την 

ανάρτηση αυτής στο δικτυακό ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

 

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση                                                        

Μ. Κων/νίδης 

Τ.Ε. Μηχ/κων Β’ 
 
 
 Π. Μπατσούλης 
 Τ.Ε. Μηχ/κων  Α΄ 

  

 Κ. Βρακοζώνης  
 Τ.Ε. Μηχ/κών Α΄ 

 

Ε.∆  

 1. Χ.Α 

 2. Φ.Β (Φ Α-63) 

 

Ο Προϊστάµενος ∆/νσης 
 
 

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