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ΘΕΜΑ:  Έκθεση επιθεώρησης για  την µονάδα  διαλογής ,  επεξεργασίας,  συσκευασίας  και 
προσωρινής  αποθήκευσης  µεταλλικού  σκραπ,  µετά  από  αυθαίρετη  µηχανολογική  
εγκατάσταση  και λειτουργία  (  και την βεβαίωση  της  κατάθεσης  Υ .∆.  έναρξης λειτουργίας), 
κατ’ εφαρµογή των άρθρων 19 και 26 του Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143Α/ 17-06-11). 
 
Σχετ. : 
1. Το αρ. πρωτ. 6023/01-12-2015 ερωτηµατολόγιο της ΚΥΑ  αρ. οικ. 483/35/Φ 15 ΦΕΚ 158 Β /3-2-2012.  
2. Το αρ. πρωτ. 22005/07-06-2016 έγγραφό µας µε το οποίο προσδιορίστηκαν δικαιολογητικά 
3. Η αρ. πρωτ. 4804/29-09-2016 Υπεύθυνη ∆ήλωση έναρξης λειτουργίας µεταποιητικής µονάδας χαµηλής 
όχλησης όπως βεβαιώθηκε για την κατάθεσή της  από την Υπηρεσία µας. 
 
Οι κάτωθι υπάλληλοι  της  ∆/νσης  Ανάπτυξης  της  Π.Ε .Β .  Βοιωτίας  
Κωνσταντινίδης  Μιχαήλ  
Μπατσούλης  Παναγιώτης  
Μετά  των ανωτέρω  σχετικών εγγράφων και κατ ’  εφαρµογή  (των άρθρων 19 και 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 και την προθεσµία  
για  µεταφορά  ή  τεχνική  ανασυγκρότηση», 
και µετά  από  Εντολή  του  Προϊσταµένου  της  ∆/νσης  Ανάπτυξης ,  διενέργησαν την                       
13 /  10 /2016 επιθεώρηση  στις  εγκαταστάσεις  της  µονάδας ,  µε  τα  ανωτέρω  στοιχεία .   
            
Προκειµένου  να  διαπιστωθεί   εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις  εγκατάστασης  και  
λειτουργίας  της  δραστηριότητας  σύµφωνα  µε  το  Ν.3982/11.  
 
ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 
Μονάδα  διαλογής ,  επεξεργασίας,  συσκευασίας  και προσωρινής  αποθήκευσης  µεταλλικού  
σκραπ.  
 
Τοποθεσία :   Θέση  ‘ ’Μεγάλη  Ράχη ‘ ’  Ταχίου  της  ∆.Ε .  Θηβών του  ∆.  Θηβαίων – Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
Επωνυµία :    ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΚΥΡΤΣΟΣ  ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  
 
Κατάταξη  :   -     ΣΤΑΚΟ∆ 2008  :   38.32,  52.10. 

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

ΑΦΜ  :          039395463            ∆.Ο.Υ:  Θηβών 

     

 

 
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:            18 -10-2016 
 Αριθµ. Πρωτ.:     OIK. 5179     

          
 

 Κοιν.:  
 

1. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ 
ΤΕΡΜΑ ΠΟΤΝΙΩΝ  ∆.Ε. ΘΗΒΩΝ 
∆. ΘΗΒΑΙΩΝ / Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Τ.Κ. 32200 
 
2.  ∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 
35100 – ΛΑΜΙΑ 
a.galanis@fthiotida.pste.gov.gr 
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Παρατηρήσεις  -  ιστορικό  :  
Για την παρούσα µονάδα έχει εκδοθεί η Α.Π. 2491/07-07-05  ΑΕΠΟ η οποία παρατάθηκε µε την Α.Π. 
5169/15-12-08 Απόφαση του τµήµατος προστασίας περιβάλλοντος της πρώην ΝΑΒ. Η  µονάδα επίσης 
είναι εφοδιασµένη µε τις Α.Π. 1858/70578/23/05/14  και 3330/19-10-10 άδειες συλλογής και µεταφοράς 
µεταλλικών προϊόντων ανακύκλωσης Στερεάς Ελλάδας και Αττικής αντίστοιχα. 
Έχει κατατεθεί το Α.Π. 6023/01-12-2015 Ερωτηµατολόγιο του παραρτήµατος Ι του Ν.3982/11 µε το οποίο ο 
ενδιαφερόµενος αιτείται την έκδοση άδειας λειτουργίας (µετά από αυθαίρετη εγκατάσταση  και λειτουργία). 
Εκδόθηκε  η  αρ. πρωτ. 4804/29-09-2016 Υπεύθυνη ∆ήλωση έναρξης λειτουργίας µεταποιητικής µονάδας 
χαµηλής όχλησης όπως βεβαιώθηκε για την κατάθεσή της  από την Υπηρεσία µας. 
                
Κατά τον έλεγχο της µονάδας διαπιστώθηκε  :   
-  Η εν λόγω  µονάδα  είναι εγκατεστηµένη  και λειτουργεί  (µετά  από  αυθαίρετη  
εγκατάσταση  και λειτουργία).  
-  Η ορθότητα  του  ερωτηµατολογίου  – Υπεύθυνης ∆ήλωσης  Έναρξης  Λειτουργίας  (3, 
σχετικό),  η  καταλληλότητα  του  χώρου .  
-  Ο  µηχανολογικός  εξοπλισµός  της  µονάδας  είναι εγκατεστηµένος  και λειτουργεί.  
-  Τηρούνται οι Π.Π.∆. ,  τα  αστικά  λύµατα  διοχετεύονται σε  στεγανό  βόθρο  ενώ  
περιµετρικά   της  µονάδας  υπάρχει  εσχάρα  συλλογής  οµβρίων  και βορβορο-
ελαιοσυλλέκτης  και στην συνέχεια  στεγανός  βόθρος  48,00 κ .µ .  
-  Η επιχείρηση  έχει εφοδιαστεί µε  το  Α .Π.  1568ΦΜΠ925/12-9-2016 Πιστοποιητικό  
πυροπροστασίας  από  την Π.Υ .  Θηβών.  
 

Το  τµήµα  πληροφορικής  στην οποία  κοινοποιε ίται  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  
 
ΤΕ Μηχανικών Α΄ 
 

 

 

 

Ε.∆  

 1. Χ.Α 

 2. (Φ-1284) 

Μ.Ε.Α. Π.Ε.Β. 
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης 

 
 

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