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Θέμα :   Έκθεση Αυτοψίας  για την μονάδα οινοποιείου (εργαστήριο) , σύμφωνα με τον 
Ν.4442/16 .  
 
Ο υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας  
Κωνσταντινίδης Μιχαήλ  
Μπατσούλης Παναγ ιώτης  
 
 
Κατ’ εφαρμογή (του  άρθρου  26) του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ  230Α/07-12-16) «Νέο θεσμικό 
πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»,  λειτουργία των 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων που υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης  και έπειτα 
από Εντολή του Προϊσταμένου της Δ/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 ) ,  διενέργησαν την 03-11-2017 επιθεώρηση στις 
εγκαταστάσεις της μονάδας, με τα παρακάτω στοιχεία , προκειμένου ελεγχθεί η 
υφιστάμενη κατάσταση  της μονάδας.  
                             
                                
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  

Μονάδα οινοποιείου (εργαστήριο).  
 
Τοποθεσία:  Θέση Βαρειά τοπ. κοιν. Παύλου  Δ. Ορχομενού  – Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
Επωνυμία: « ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΗΤΤΑΣ».  
 
Κατάταξη  :   -     ΣΤΑΚΟΔ 2008  :   11.02 . 

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑΔΑ 9η  της ΚΥΑ1958/2012):  Β κατηγορία.  
- ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012):    Χαμηλή  Όχληση. 
- Εμπίπτει στις δραστηριότητες του Ν.4442/16. 
- Κατηγορία Πυροσβ.  :    Αα. 

 
ΑΦΜ  :  140367053            Δ.Ο.Υ:  ΘΗΒΑΣ 

 
 
 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ :  
 

     

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΚΑΙ  ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ 
 
Ταχ. Δ/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 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                              

  
 Λιβαδειά:        03-11-2017 
 Α.Π.:              οικ. 5188 
 Σχετ.:       ---- 
 Αρ. Φακ.:   ΦΑ-85 (εργαστήριο)  
 

 

ΚΟΙΝΟΠ.: 
1.ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΗΤΤΑΣ  
ΑΡΑΔΟΥ 11 
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΤΚ  15772                                
 

 

2. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ενταύθα) 
 

          
 

 ΠΡΟΣ.:  
 

«SEPTONA ΑΒΕΕ  » 

θέση ‘’Λύσια’’ Δ.Ε. Οινοφύτων του  

Δ. Τανάγρας - Ν. Βοιωτίας. 
Τ.Κ.32011  -  Τηλ. 22620 31544. 
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Πρόκειται για νέα  δραστηριότητα, με τα παραπάνω στοιχεία, για την οποία ο ενδιαφερόμενος αιτήθηκε με 

το Α.Π. 3155/05-07-2017 ερωτηματολόγιο την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και προσδιορισμού των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών. Με το Α.Π. 3155/11-07-2017 έγγραφό μας ενημερώθηκε ο 

ενδιαφερόμενος, ότι η μονάδα απαλλάσσεται από άδεια εγκατάστασης, υπάγεται στις διαδικασίες του 

Ν.4442/16 και προσδιορίστηκαν οι Π.Π.Δ. Με το Α.Π. 4667/18-10-2017 και αριθμό 1028099 κατατέθηκε η 

γνωστοποίηση  έναρξης λειτουργίας. 

  
 
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
-    Οι κτιριακές εγκαταστάσεις υφίστανται σύμφωνα με την αριθμ. 11984/08 οικοδομική 
άδεια την αριθμ. 3948715 δήλωση ένταξης του Ν.4178/2013, έχει επισυναφθεί και η από 
27-10-2017 υπεύθυνη δήλωση πολιτ ικού Μηχ/κού  (περί στατικής επάρκειας, κλπ) .    
-  Ο μηχανολογικός εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τα επιδειχθέντα 
σχεδιαγράμματα κατά την αυτοψία και τα δηλωθέντα του ερωτηματολογίου.  
-   Τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις .   
-  Τηρούνται τα προληπτικά –  κατασταλτικά μέτρα και μέσα (αντίστοιχα) πυροπροστασίας 
σύμφωνα με την ΥΑ αριθμ. Φ15/οικ.1589/104/2006.  
-   Μετά από έλεγχο της βεβαίωσης χρήσεων γης με Α.Π. 171456/2293/08 -08-2017 της 
Δ/νσης ΠΕ & ΧΩ ΣΧΕΔ. ζητήθηκε εγγράφως από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης να μας 
γνωρίσει εάν απαιτείτα ι να εφοδιαστεί ο φορέας της δραστηριότητας με σχετική άδεια 
(του Ν.2945/2001 παρ.37 άρθρο24).  
-  Κατά τα λοιπά υπάρχει αντιστοιχία της εγκατάστασης με τα δηλωθέντα σε 
ερωτηματολόγιο –  τεχνική έκθεση –  σχεδιαγράμματα.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ                                                             

 

 
ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ        

 

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                          
 

 

Μ.Ε.Α. Π.Ε.Β. 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

 
 

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

  
 


		2017-11-14T10:56:31+0200




