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Θέµα  :   Έκθεση  Αυτοψίας  για  την βιοµηχανία  κατασκευής  µεταλλικών εξαρτηµάτων και  
γενικών µηχανολογικών εργασιών µετά  από  αναγγελία  έναρξης λειτουργίας  (σύµφωνα  µε  
την ΥΑ  οικ .483/35 Φ.15/03-02-2012). 
 
Ο  υπάλληλος  της  ∆/νσης  Ανάπτυξης  της  Π.Ε .  Βοιωτίας  
Κωνσταντινίδης  Μιχαήλ  
 
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» 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), διενέργησε  την  
06/10/2016 επιθεώρηση  στις  εγκαταστάσεις  της  µονάδας ,  µε  τα  παρακάτω  στοιχεία ,  
προκειµένου  ελεγχθεί η  υφιστάµενη  κατάσταση  του  εργοστασίου .  
                             
                
ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 
Βιοµηχανία  κατασκευής  µεταλλικών εξαρτηµάτων και γενικών µηχανολογικών εργασιών.   
 
Τοποθεσία :   Θέση  ‘ ’Ρουµάνια  ‘ ’  ∆.Ε .  Οινοφύτων  ∆.  Τανάγρας  - Ν. Βοιωτίας. 
 
Επωνυµία :  « ICR ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ  ».  
 
Κατάταξη  :   -     ΣΤΑΚΟ∆ 2008  :   25.99 . 

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑ∆Α 9η  της ΚΥΑ1958/2012):  Β κατηγορία.  
- ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012):    Μέση  Όχληση. 
- Εµπίπτει στις εξαιρέσεις του Ν.4262/2014. 

 
ΑΦΜ  :  094360656            ∆.Ο.Υ:  ΘΗΒΑΣ 
 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ  : 
 
Πρόκειται για νέα δραστηριότητα µε τα παραπάνω στοιχεία η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί σε 
υφιστάµενα κτίρια της πρώην δραστηριότητας αλουµινοκατασκευών της εταιρείας µε την επωνυµία 
STAMPA GROUP A.E. για την οποία είχε χορηγηθεί η Α.Π. 1235/24-03-2005 απόφασή  Άδειας 

     

 

 
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:      24 -10-2016 
      Α.Π.:            οικ.5291 
          
 
 

ΚΟΙΝΟΠ.: 
1. ICR ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ 
ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ  /  32011 

2. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ενταύθα) 
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Λειτουργίας, αορίστου διαρκείας. Έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία µας η Α.Π. 581/10-02-2016 Άδεια 
Εγκατάστασης µηχανολογικού εξοπλισµού σε υφιστάµενο κτήριο. Έχει Υποβληθεί η Α.Π. 2998/28-06-2016 
αίτηση περί αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της εν λόγω µονάδας. 
 
ΚΤΙΡΙΑΚΑ  
Το γήπεδο έχει συνολικό εµβαδόν 29.470,21 τ.µ. 

Οι εγκαταστάσεις θα στεγαστούν σε υφιστάµενο ισόγειο µεταλλικό βιοµηχανικό κτίριο µε όροφο γραφείων 

Το γήπεδο βρίσκεται εκτός εγκεκριµένου ΓΠΣ Οινοφύτων, όπως επίσης βρίσκεται εντός περιοχής που έχει 

προταθεί στην ειδική χωροταξική µελέτη εξυγίανσης ευρύτερης περιοχής Οινοφύτων σαν ζώνη ανάπτυξης 

βιοµηχαικών δραστηριοτήτων µέσης όχλησης µε χαρακτηριστικό 1Α. 

 Έχουν εκδοθεί οι αριθµ.: 104/2001 και 26/2005 οικοδοµικές άδειες. 

Κατά την αυτοψία µας επιδείχθηκαν η ∆ήλωση ένταξης στον Ν.4178/2013 περί αυθαιρέτων και η Υ.∆. του 

Πολιτικού Μηχανικού περί στατικής επάρκειας. 

 
 
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
-    Η εγκεκριµένη  µηχανολογική  εγκατάσταση  έχει πραγµατοποιηθεί και ο  εξοπλισµός  
είναι σε  λειτουργία .   
-  Εντοπίζεται στον  χώρο  νέος  εξοπλισµός  αυθαιρέτως  εγκατασταθέν,  σε  τµήµα  του  
κτιρίου  έχει τοποθετηθεί µηχανή  επιχάλκωσης  προς  επισκευή  για  (µελοντική  
εγκατάσταση) η  οποία  δεν έχει πακτωθεί ούτε  και συνδεθεί ηλεκτρολογικά .  
-  Επίσης  στον χώρο  υπάρχει  αποθηκευµένος  (πακεταρισµένος) µηχανολογικός  
εξοπλισµός  προς  µελλοντική  εγκατάσταση .   
-  Τηρούνται τα  γενικά  προληπτικά  µέτρα  πυροπροστασίας   καθώς  και τα  κατασταλτικά  
µέτρα  όπως  προβλέπονται για  την  εν λόγω  µονάδα  από  την Υ .Α .  αριθµ .  
Φ15/οικ .1589/104/2006, υπάρχει µελέτη  ενεργητικής  πυροπροστασίας  στο  φάκελο  του  
εργοστασίου .   
-  Τηρούνται οι Πρότυπες  Περιβαλλοντικές  ∆εσµεύσεις  όπως  αυτές  δηλώθηκαν από  τον 
νόµιµο  εκπρόσωπο  της  εταιρείας .  
 
Ζητήθηκε  από  τους  υπευθύνους να  προσκοµίσουν άµεσα  ερωτηµατολόγιο  του  
Παραρτήµατος  Ι  του  Ν.3982/11 και τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά  όπως  αυτά  θα  
προσδιοριστούν από  την υπηρεσία  µας  για  την αυθαίρετη  επέκταση  του  µηχανολογικού  
εξοπλισµού  όπως  και για  τ ις  πιθανές  επεκτάσεις .   
 
 

 

 
 

 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ                                                             

 

 
ΚΩΝ/ΝΙ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ                                                                 

 

 

Μ.Ε.Α. Π.Ε.Β. 
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης 

 
 

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