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                    ΛΙΒΑΔΕΙΑ         22 -06-2017
                    ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :  5795/16
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ΠΡΟΣ  
           Syngenta Hellas ΑΕΒΕ
            Θέση “ Ντάμπασι ”
            Δ.Ε. Οινοφύτων  Δήμου Τανάγρας
            320 11  ΟΙΝΟΦΥΤΑ
ΚΟΙΝ. :  
           Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
           Γεν. Δ/νση Εσωτ. Λειτουργίας
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ΘΕΜΑ: Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 3982/2011.

Γενικά στοιχεία:

Είδος μονάδας Βιομηχανία   τυποποίησης  &  συσκευασίας  προϊόντων
φυτοπροστασίας , βοηθητικών & δημόσιας υγείας . Τυποποίηση
& συσκευασία τρωκτικοκτόνων.

Φορέας SYNGENTA HELLAS ΑΕΒΕ
Θέση Ντάμπασι 
Τ.Κ ή Δ.Ε Οινοφύτων  
Δήμος Οινοφύτων
ΑΦΜ/ Δ.Ο.Υ 099361795/  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Τ  εχνικά χαρακτηριστικά 

Κινητήρια ισχύς

(ΗΡ)

Θερμικής ισχύς

(KW)

Αξία (ευρώ)

Νομ. Λειτουργίας  607,25 59,40 567.455
 Αποξηλωθέντα   77,60 32,20 164.611
Πραγμ.  Επέκτασης  (20%)   90,50  46.000

Σύνολο Λειτουργίας 620,15 27,20 448.844

Κ.Α.Δ. :  20.2

ΟΧΛΗΣΗ : Μέση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Α1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πρόκειται για βιομηχανία με τα ανωτέρω στοιχεία η οποία λειτουργεί βάση της αρίθμ. 2350/06-08-

2002 άδειας λειτουργίας  ισχύος για αόριστο χρονικό διάστημα  όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τίς αρίθμ.

183/04-03-2013 ,1157/07-12-2006  και 3789/25-11-2013 αποφάσεις .



Με την  με  αριθμό  πρωτ.  3789/25-11-2013  απόφασή μας χορηγήθηκε  και  άδεια  εγκατάστασης

κτιριακής επέκτασης διάρκειας τρία (3) χρόνια .

Με την με αριθμό πρωτ. 5340/12-09-2014 η εταιρεία μας ενημέρωσε ότι θα προβεί σε μηχανολογική

επέκταση – αποξήλωση και αλλαγή θέσης  μηχανολογικού εξοπλισμού  , στα πλαίσια του άρθρου 20 παρ 2

του Ν. 3982/2011 και του άρθρου 44 παρ. 4 του Ν. 4155/2013 , προσκομίζοντας υπεύθυνες δηλώσεις του

νόμιμου εκπροσώπου .

Με  το  μέ  αριθμό  πρωτ.  2580/16-05-2014  έγγραφό  μας  εγκρίθηκαν  σχεδ/τα  για  τίς  εσωτερικές

διαρρυθμίσεις του κτιρίου ΙΙΙ .

Με την από 16-11-2016  αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι μας ενημέρωσαν ότι έχουν υλοποιήσει τα

ανωτέρω και ζήτησαν άδεια λειτουργίας . Συμπληρωματικά δικαιολογητικά προσκομίστηκαν με την από 27-

04-2017 αίτησή τους .

Την 05-05-2017 η εταιρεία κατάθεσε ερωτηματολόγιο με αριθμό πρωτ. 2083  για τον προσδιορισμό

της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτιριακής

επέκτασης .

Προσδιορισμός των δικαιολογητικών έγινε με το με αριθμό πρωτ. 2083/09-05-2017 έγγραφό μας .

Με την από 11-05-2017 αίτησή της η εταιρεία προσκόμισε τα ζητούμενα δικαιολογητικά .

Για  την  αδειοδότηση  της  ανωτέρω μονάδας    (  άδεια  λειτουργίας  και  εγκατάστασης  )  ακολουθείται  η

διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011 ΦΕΚ 143 Α/17-06-2011) και  των  άρθρων

3,5,6 και 9 της αρίθμ.  Οικ. 483/35/Φ.15 ( ΦΕΚ 158 Β/3-02-2012) Υ.Α.

Πραγματοποιήθηκε  επιθεώρηση  από  υπαλλήλους   της  Υπηρεσίας  μας  την  07-06-2017  στις

εγκαταστάσεις της ανωτέρω βιομηχανίας για την εξέταση των  ανωτέρω αιτημάτων .

Επιθεώρηση: 

Σύμφωνα  με  την  ανωτέρω νομοθεσία  και  μετά  από  την  από  07-06-2017   σχετική  εντολή  ελέγχου  οι

υπάλληλοι  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  Μπατσούλης  Παναγιώτης  και  Κωνσταντινίδης  Μιχάλης

πραγματοποιήσαμε  την  07-06-2017  στις  εγκαταστάσεις  της  ανωτέρω  βιομηχανίας    προκειμένου  να

ελέγξουμε  ότι  έχουν τηρηθεί  οι  όροι  και  περιορισμοί  που αναγράφονται  στην  άδεια  εγκατάστασης ,την

ορθότητα του  με αριθμό πρωτ. 2083/05-05-2017  ερωτηματολόγιου, την καταλληλότητα του χώρου , όπου

αυτός  προϋπάρχει  ,καθώς  και  των  συνθηκών  που  επικρατούν  στην  περιοχή   της  υπό  εγκατάσταση

μονάδας .

Διαπιστώσεις:

Κατά την επιθεώρηση  διαπιστώθηκαν τα εξής :

1. Ο  μηχανολογικός εξοπλισμός   συνολικής ισχύος Κ.Ι 90,50 ΗΡ ( ο οποίος απαλλάσσεται από άδεια

εγκατάστασης βάση του άρθρου 20 του Ν,. 3982/2011) έχει εγκατασταθεί   όπως απεικονίζεται στα

νέα  υποβληθέντα σχεδ/τα για την λειτουργία .



2. Ο  μηχανολογικός εξοπλισμός συνολικής ισχύος Κ.Ι 22,70 ΗΡ ( ο οποίος απαλλάσσεται από άδεια

εγκατάστασης  βάση του άρθρου 44 του Ν,. 4155/2013) έχει εγκατασταθεί  σε νέα θέση (αλλαγή

θέσης)  όπως απεικονίζεται στα νέα  υποβληθέντα σχεδ/τα για την λειτουργία .

3. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός συνολικής ισχύος Κ.Ι. 77,60 ΗΡ& Θ.Ι. 32,20 KW του οποίου ζητήθηκε

η αποξήλωση έχει αποξηλωθεί .

4. Έχουν  υλοποιηθεί και τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην αρίθμ. 106986/27-03-2013 ΑΕΠΟ

της Δ/νσης Ε.Α.Ρ.Θ. του ΥΠΕΚΑ και την αρίθμ. Οικ. 10008/24-02-2017 τροποποίησή της  .Μας

επιδείχθηκαν παραστατικά διαχείρισης αποβλήτων της μονάδας καθώς και φωτοτυπίες συμβάσεων

με φορείς διαχείρισης. 

5. Η ορθότητα του ερωτηματολογίου και η καταλληλότητα τού χώρου .

6. Η ζητούμενη κτιριακή επέκταση δεν  έχει πραγματοποιηθεί .

               

Ο   διενεργήσας την επιθεώρηση                                                               Ο Πρ/νος Δ/νσης

Μπατσούλης Παν. 
Τ.Ε. Μηχ/γων  Μηχ/κών με Α’ Βαθμό                                                Χαράλαμπος Ρουσέτης 
                                                                                                       ΠΕ Ηλ/γων Μηχανικών με Α’ Βαθμό

Κωνσταντινίδης  Μιχ.
Τ.Ε. Μηχ/γων  Μηχ/κών με Β’ Βαθμό 

Ε.Δ 
1. Χ.Α
 2. Φ. 183
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