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 ΤΚ 35100 Λαμία  

 

 
    

ΘΕΜΑ: Έθζεζε επηζεώξεζεο  
 
χετ.  Ζ αξ. πξση. 4794/29-9-2016 αίηεζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ νπνία θαηαηέζεθε εξσηεκαηνιόγην ηεο 
εηαηξείαο κε αίηεκα ηε ρνξήγεζε αδείαο θηεξηαθήο θαη κεραλνινγηθήο επέθηαζεο 
 
ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ  ζρεηηθνύ ε ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Επγνγηάλλε Γεσξγία, θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ Ν. 3982/2011 θαη ηεο Τ.Α νηθ. 483/35 Φ 15/2012 δηελήξγεζε ηελ 25-10-2016 επηζεώξεζε 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο βηνκεραλίαο ηνπ θνξέα κε ηελ επσλπκία «ΒΙΟΡΤΛ Α.Ε» πνπ ιεηηνπξγεί ζηε 

πεξηνρή ηεο ΣΚ Διαηώλα  Γήκνπ Θεβώλ  Π.Δ Βνησηίαο κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

Γεληθά ζηνηρεία: 

ΚΗΝ.ΓΤΝΑΜΖ ΖΛ/ΡΔ 

uλ.  ιεηηνπξγ. : Κ.Η  1059,93 KW + Θ.Η  21,80 KW 

ΑΞΗΑ ΜΖΥ/ΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  

ύλνιν ιεηηνπξγίαο  :    2.443.450,00 επξώ 

 

Πξόθεηηαη γηα βηνκεραλία κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία γηα ηελ νπνία κε ηελ αξ. πξση.. 766/28-03-2011 

απόθαζε ηεο Τπεξεζίαο καο ρνξεγήζεθε άδεηα ιεηηνπξγίαο (αλαλέσζε) ανξίζηνπ δηάξθεηαο θαη άδεηα 

θηηξηαθήο θαη κεραλνινγηθήο επέθηαζεο . 

Με ηελ αξ. πξση. 5962 π.ε /15-04-2016 απόθαζε ηεο ππεξεζία καο ρνξεγήζεθε ηξνπνπνίεζεο αδείαο 

ιεηηνπξγίαο (ηεο αξ. 766/28-3-2011) κεηά από εγθεθξηκέλε θηηξηαθή θαη κεραλνινγηθήο επέθηαζε, επέθηαζε 

ζύκθσλα κε ην αξζ. 20 ηνπ Ν. 3982/2011 θαη δηαξξύζκηζε κέξνπο ηνπ πθηζηάκελνπ κεραλνινγηθνύ 

εμνπιηζκνύ θαη παξάηαζε αδείαο εγθαηάζηαζεο. 



Με ηελ αξ. πξση.  4794/29-9-2016 αίηεζή ηεο ε εηαηξεία δήηεζε  θηηξηαθή θαη κεραλνινγηθή επέθηαζε 
θαηαζέηνληαο εξσηεκαηνιόγην θαη δηθαηνινγεηηθά.   
Ζ ελ ιόγσ βηνκεραλία θαηαηάζζεηαη ζηε κέζε όριεζε ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 3137/191/Φ.15 ΦΔΚ 1048/Β/4-

4-2012 θαη ζηε Α2 πεξηβαιινληηθή θαηεγνξία. 

 

Δπηζεώξεζε:  

Ζ επηζεώξεζε αθνξνύζε ζηνλ έιεγρν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ησλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζηελ 

πεξηνρή. 

Από ηελ επηζεώξεζε πνπ δηελεξγήζεθε πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

Τπάξρεη αληηζηνηρία ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην εξσηεκαηνιόγην. Κακία νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα δελ έρεη 

μεθηλήζεη πνπ αθνξά ζηελ ελ ιόγσ  θηηξηαθή επέθηαζε. 

 
Ζ  παξνύζα παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζε απηήο ζην δηθηπαθό ηζηόηνπν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο. 

 

 

Οη δηελεξγήζαληεο ηελ επηζεώξεζε                                                         Ο Πξ/λνο Γ/λζεο 

 

Γ. Επγνγηάλλε  

ΠΔ Υεκηθώλ Μερ/θώλ κε Α’ Β                                                               Υαξάιακπνο Ρνπζέηεο  

                                                                                                       ΠΔ Ζι/γσλ Μεραληθώλ κε Α’ Β 

 
 
 
 

 

Δ.Γ  

1. Υ.Α 

 2. Φ.Β (Φ 1198) 
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