
 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ      ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                   Λιβαδειά,    03/11/2016 

                 Αρ. πρωη.: οικ. 5500 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ    

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗ    

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΩΣΗΑ    

 ΣΜΗΜΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ    

ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΚΟΙΝ.:             1.      ΓΟΜΟΥΗΜΙΚΗ ΑΒΔΔ   
   

Τατ. Γ/νζη            :    Φίλωνος 35-39            Δλαιώνας Βοιωηίας        

Τηλ                      : 2261 3 50331    

Πληροθορίες         : 
Email                    : 

Γ. Εσγογιάννη  
Perivallon_05@yahoo.gr  

     
       2.     Γ/νση Ηλεκτρονικής Γιακσβέρνησης  

  
 ΤΚ 35100 Λαμία  

 

 
    

ΘΔΜΑ: Έκθεζη επιθεώπηζηρ  
 
χεη.  Ζ απ. ππωη. 3685/03-08-2016 αίηηζη ηηρ εηαιπείαρ με ηην οποία καηαηέθηκε επωηημαηολόγιο ηηρ 
εηαιπείαρ με αίηημα ηη σοπήγηζη αδείαρ λειηοςπγίαρ. 
 
ε ζςνέσεια ηος ανωηέπω  ζσεηικού η ςπάλληλορ ηηρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ Εςγογιάννη Γεωπγία, καη’ 

εθαπμογή ηος Ν. 3982/2011 και ηηρ Τ.Α οικ. 483/35 Φ 15/2012 διενήπγηζε ηην 03-10-2016 επιθεώπηζη 

ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ βιομησανίαρ ηος θοπέα με ηην επωνςμία «ΓΟΜΟΥΗΜΙΚΗ ΑΒΔΔ» πος λειηοςπγεί 

ζηη πεπιοσή ηηρ ΣΚ Ύπαηος  Γήμος Θηβών  Π.Δ Βοιωηίαρ με ηα παπακάηω ζηοισεία: 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ: 
Δίδορ εγκαηάζηαζηρ: Μονάδα παπαγωγήρ ξηπών κονιαμάηων ,δομικών ςλικών, οικοδομικών 
καθαπιζηικών, σπωμάηων και βεπνικιών. 
Σοποθεζία  Θέζη «ΥΑΑΝΗ»   Σ.Κ Τπάηος Γήμος Θηβαίων    
                                              
Ιδιοκηήηης   “ ΓΟΜΟΥΗΜΙΚΗ ΑΒΔΔ  ”                                                                                                                    
        
ΚΙΝΗΣΗΡΙΑ ΓΤΝΑΜΗ  
Νομίμος Λειηοςπγίαρ                   :  Κ.Η.  684,87 KW  (580,77 KW Παπαγωγικά + 104,10 KW  Ππ. 
Πεπιβάλλονηορ)  
Αλλαγή κινηηήπων                        :  K.I -9.00 KW  
Δπέκηαζη απθ. 20 Ν. 3982/2011 :  Κ.Η  16,75  KW  (παπαγωγικά) +  6.00 KW (πποζηαζίαρ πεπιβάλλονηορ) 
ύνολο λειηοςπγίαρ                       :  Κ.Η  696.62  KW  (παπαγωγικά)  + 6.00 KW (πποζηαζίαρ 
πεπιβάλλονηορ) 
  
 

ΑΞΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Νομίμος Λειηοςπγίαρ                   :  727.700,0 €   
Δπέκηαζη απθ. 20 Ν. 3982/2011:    13.030,0 € 
ύνολο λειηοςπγίαρ                       :  740.730,0 € 
 

Απ. Ππωη.:   3685/2016     ΑΦΜ  099839801     Γ.O.Y: ΦΑΔ  ΑΘΖΝΩΝ  



 
ΣΑΚΟΓ 2008: 23.64.10   20.41.44   20.30.11      
Πεπιβαλλονηική καηηγοπία: B 
Όσληζη: Μέζη                                                         
 

Ππόκειηαι για ςθιζηάμενη Μονάδα παπαγωγήρ ξηπών κονιαμάηων, δομικών ςλικών, οικοδομικών 

καθαπιζηών, σπωμάηων και βεπνικιών η οποία λειηοςπγεί βάζει ηηρ απιθμ. 2135/07-10-2008 και 589/22-03-

2012 Άδειαρ Λειηοςπγίαρ για μησανολογικό εξοπλιζμό με κινηηήπιο ιζσύ Κ.Ι. 633,30 KW  (529,20 KW 

Παπαγωγικά + 104,10 KW  Πποζηαζίαρ Πεπιβάλλονηορ).  Με ηην απ. ππωη. 589/27-3-2012 σοπηγήθηκε 

άδεια λειηοςπγίαρ μεηά από μησανολογική - κηιπιακή επέκηαζη. Με ηην απ. ππωη. 805/04-06-2014 απόθαζη 

ηηρ Τπηπεζία μαρ σοπηγήθηκε άδεια λειηοςπγίαρ μέποςρ εγκεκπιμένηρ κηιπιακήρ – μησανολογικήρ 

επέκηαζηρ και επέκηαζη δπαζηηπιόηηηαρ. Με ηην απ. ππωη. 5724/18-11-2015 αίηηζή ηηρ η εηαιπεία μαρ 

γνωζηοποίηζε ηην ππόθεζή ηηρ να εγκαηαζηήζει παπαγωγικό εξοπλιζμό ζε εθαπμογή ηος άπθπ. 20 ηος Ν. 

3982/2011. 

Ζ εηαιπεία με ηην απ. ππωη. 3685/03-08-2016 αίηηζη ηηρ καηέθεζε επωηημαηολόγιο και δικαιολογηηικά και 

αιηήθηκε άδεια λειηοςπγίαρ για ηη γεθςποπλάζηιγγα και ηον εξοπλιζμό πος αναθέπονηαν ζηην απ. ππωη. 

5724/18-11-2015 αίηηζή ηηρ.  

 

Δπιθεώπηζη 

Ζ επιθεώπηζη έγινε πποκειμένος να διαπιζηωθεί η ηήπηζη ηων όπων ηηρ άδειαρ εγκαηάζηαζηρ και 

ηων αναγπαθομένων ζηο επωηημαηολόγιο. 

Από ηην επιθεώπηζη διαπιζηώθηκε η ανηιζηοισία ηων αναθεπομένων ζηο επωηημαηολόγιο και η ηήπηζη 

ηων όπων ηηρ άδειαρ εγκαηάζηαζηρ.  

Δπίζηρ η εηαιπεία έσει πποβεί ζε βεληίωζη ηος ζςζηήμαηορ ζςγκπάηηζηρ ηηρ ζκόνηρ πος παπάγεηαι από 

ηην παπαγωγική διαδικαζία με ηην ηοποθέηηζη ζηο ήδη ςπάπσον θίληπο μοηέπ μεγαλύηεπηρ δςναμικόηηηαρ 

αναππόθηζηρ και επιπλέον ηην ηοποθέηηζη ενόρ νέος θίληπος. 

. 

Ζ  παπούζα παπακαλείηαι για ηην ανάπηηζη αςηήρ ζηο δικηςακό ιζηόηοπο ηηρ Πεπιθέπειαρ ηεπεάρ 

Δλλάδαρ. 

 

 

Οι διενεπγήζανηερ ηην επιθεώπηζη                                                         Ο Ππ/νορ Γ/νζηρ 

 

Γ. Εςγογιάννη  

ΠΔ Υημικών Μησ/κών με Α’ Β                                                               Υαπάλαμπορ Ροςζέηηρ  

                                                                                                       ΠΔ Ζλ/γων Μησανικών με Α’ Β 

 
 
 

Δ.Γ  

1. Υ.Α 
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