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Λιβαδειά:
Α.Π.:

13 -12-2017
οικ.6361

ΚΟΙΝΟΠ.:
1. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑ∆ΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΕΣΗ ‘’ ΜΟΥΛΚΙ ‘’
∆.Ε. ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ∆. ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Π. Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
2. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Θέµα : Έκθεση Αυτοψίας για την µονάδα αποθήκευσ ης και συσκευασ ίας ζωοτροφώ ν
(σύµφωνα µε την ΥΑ οικ.483/35 Φ. 15/03- 02-2012).
Οι υπάλληλοι της ∆/ νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας
Κω νσταντινίδης Μιχαήλ
Μπατσούλης Παναγιώτης
Βρακοζώ νης Κω ν/ νος
Κατ’ εφαρµογή (του άρθρου 26) του Ν.3982/11 ( ΦΕΚ 143Α/ 17-06-11) «Απλοποίηση της
αδειοδότησ ης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικώ ν δρασ τηριοτήτων και
επιχειρηµατικώ ν πάρκω ν και άλλες διατάξεις», της Υ.Α. 483/35/Φ.15/ 12(ΦΕΚ 158Β/0302-2012) «Καθορισ µός τύπου, δικαιολογητικώ ν και διαδικασίας για την εγκατάσ ταση και
λειτουργία
τω ν
µεταποιητικώ ν
δραστηριοτήτω ν
του
Ν.3982/11(ΦΕΚ143Α),
την
τροποποίηση και την ανανέωση τω ν αδειώ ν, την προθεσµία για µεταφορά ή τεχνική
ανασυγκρότηση» και µετά από Εντολή του Προϊσ ταµένου της ∆/ νσης Ανάπτυξης
(σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ΚΥΑ αριθµ. οικ. 14684/914/ Φ15 ΦΕΚ3533Β/31- 12-2012,
περί καθορισµού παραβόλω ν του άρθρου 28 παρ.4 του Ν.3982/2011), διενέργησαν την
12/05/2017 επιθεώρηση σ τις εγκαταστάσεις της µονάδας, µε τα παρακάτω σ τοιχεία,
προκειµένου ελεγχθεί η υφ ιστάµενη κατάσταση της µονάδας.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μονάδα συσκευασ ίας ζωοτροφώ ν.
Τοποθεσ ία: Θέση ‘’Μούλκι‘’ ∆. Ε. Αλιάρτου ∆. αλιάρτου – Π.Ε. Βοιωτίας.
Επω νυµία:
Κατάταξη : -

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΖ. ΠΑΠΑ∆ΙΑ
ΣΤΑΚΟ∆ 2008 : 10.91, 52.10.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑ∆Α 9η της ΚΥΑ1958/2012): Β κατηγορία.
ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012): Χαµηλή Όχληση.
∆εν Εµπίπτει στις δραστηριότητες του Παραρτήµατος της ΚΥΑ οικ.12684/92/2014.

ΑΦΜ : 072984396

∆.Ο.Υ: Λιβαδειάς

1

ΙΣΤΟΡΙΚΟ :
Πρόκειται για µονάδα συσκευασίας ζωοτροφών η οποία λειτούργησε µε την Α.Π. 2887/08/19-05-2009
άδεια λειτουργίας διάρκειας ενός έτους από την υπηρεσία µας. Βεβαιώθηκε για την κατάθεσή της η Α.Π.
6523/18-12-2015 Υ.∆. του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Ν.3982/11 για την Λειτουργία µονάδας επαγγελµατικού
εργαστηρίου µετά από αυθαίρετη λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού. Έχει εκδοθεί η Α.Π.
οικ.2213/10-05-2016 Άδεια εγκατάστασης κτιριακής και µηχανολογικής επέκτασης, η Α.Π. 5948/28 -11 2016 τροποποίηση της και η Α.Π. 810/10-03-2017 Υ.∆. έναρξης λειτουργίας επέκτασης.

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
Έχει εκδοθεί η αριθµ. 28/16 άδεια δόµησ ης.
Η νέα προσθήκη δεν έχει πραγµατοποιηθεί όσον αφορά το νέο σ ιλό - αναβατόριο
και το κτίριο του εξαεριωτή, η υπόλοιπη εγκατάσταση έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί
(ξηραντήριο). Αναµένεται αναθεώ ρηση άδειας δόµησ ης (λόγω παρεκκλίσεω ν καθ ύψος –
πλευρικώ ν ορίω ν, κλπ).
Κατά τα λοιπά υπάρχει αντισ τοιχία της εγκατάστασ ης µε τα εγκεκριµένα
σχεδιαγράµµατα – τεχνικά υποµνήµατα βάση της Α.Π. 810/10-03-2017 Υπεύθυνης
∆ήλωσης έναρξης λειτουργίας επέκτασης.
Μας επιδείχθηκε κατά την επιθεώρηση η µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και
τηρούνται τα απαιτούµενα µέτρα πυροπροστασ ίας όπω ς αναλύονται σε αυτήν.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ
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