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Λιβαδειά     23 -03-2016
                

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
γιά τον Δ/ντή της Δ/νσης Ανάπτυξης

των υπαλλήλων : 
1. Μπατσούλη Παναγιώτη μηχανολόγου μηχανικού Τ.Ε. 
2. Κωνσταντινίδη Μιχάλη μηχανολόγου μηχανικού Τ.Ε.   

Θέμα : Μερικός έλεγχος  στις εγκαταστάσεις της Βιομηχανίας ανακύκλωσης συσσωρευτών , παραγωγής
προϊόντων κυνηγίου και ανακυκλωμένου πλαστικού  του φορέα με την επωνυμία  “Ι. ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ – Γ.
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ  ,  ΜΕΤΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε.”   στο  69ο  χλμ.  Παλαιάς  Ε.Ο.  Αθηνών  –  Θηβών  στη  θέση
“Χαραϊντίνι”  Δ.Ε. Θηβαίων Δήμου Θηβαίων   Π.Ε.  Βοιωτίας 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Είδος εγκ/σης :  Βιομηχανία   ανακύκλωσης συσσωρευτών , παραγωγής προϊόντων κυνηγίου και       
                           ανακυκλωμένου πλαστικού  .

Τοποθεσία.        69ο χλμ. Παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών – Θηβών  θέση “Χαραϊντίνι” 
                          Δ.Ε. Θηβαίων Δήμου Θηβαίων   .
                                                   
Ιδιοκτήτης          Ι. ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ – Γ. ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ , ΜΕΤΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε.
                                    
ΚΙΝ. ΔΥΝΑΜΗ  ΗΛ/ΡΕΣ ΑΙΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ              
    Νομίμου λειτουργίας     : Κ.Ι. 1.517,80 ΗΡ & Θ.Ι. 108,00  KW  
  
 ΑΞΙΑ ΜΗΧ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
      Νομίμου λειτουργίας     :  576.035,50 €  
                                                                 
 ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ :      ΜΕΣΗ              ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Α 1
    
   Α.Φ.Μ. : 094150235      ΔΟΥ ΘΗΒΩΝ     Κ.Α. : 24.43 , 24.54 , 25.40 , 38.31  και  38.32  

Π Α Ρ Α Τ  Η  Ρ Η Σ Ε Ι Σ
Πρόκειται για βιομηχανία  με τα ανωτέρω στοιχεία για την οποία λειτουργεί βάση των με αριθμό πρωτ. .
1040/6-03-2002   και  6621/05-01-2007 αποφάσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας αορίστου διάρκειας .



Την 19-12-2014 η εταιρεία κατέθεσε ερωτηματολόγιο με αριθμό πρωτ. 7484  για τον προσδιορισμό της
κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας λειτουργίας μετά από
αυθ/τη επέκταση .
Με το με αριθμό πρωτ. 7484 ΠΕ/19-01-2015 έγγραφό μας έγινε προσδιορισμός των δικαιολογητικών .
Την 12-11-2015  μεταβήκαμε στην ανωτέρω βιομηχανία  , μετά από σχετική εντολή  , προβήκαμε σε
μερικό έλεγχο των εγκαταστάσεων  , τα αποτελέσματα του οποίου αναφέρονται λεπτομερώς στην από 16-
11-2015 έκθεση επιθεώρησης .
Με το με αριθμό πρωτ. 4387/18-11-2015 έγγραφό μας διαβιβάστηκε η ανωτέρω έκθεση επιθεώρησης και
ζητήθηκαν συμπληρωματικά δικαιολογητικά .
Με τις από 09-12-2015 αιτήσεις της η εταιρεία προσκόμισε συμπληρωματικά δικαιολογητικά .
Την 17-12-20115   μεταβήκαμε στην ανωτέρω βιομηχανία  , μετά από σχετική εντολή  , προβήκαμε σε
μερικό έλεγχο των εγκαταστάσεων , τα αποτελέσματα του οποίου αναφέρονται λεπτομερώς στην από 28-
12-2015 έκθεση επιθεώρησης .
Την  15-01-2016   μεταβήκαμε στην ανωτέρω βιομηχανία  , μετά από σχετική εντολή  , προβήκαμε σε
μερικό έλεγχο των εγκαταστάσεων , τα αποτελέσματα του οποίου αναφέρονται λεπτομερώς στην από 18-
01-2016 έκθεση επιθεώρησης .
Την  18-02-2016   μεταβήκαμε στην ανωτέρω βιομηχανία  και   προβήκαμε σε δειγματοληπτικό έλεγχο
υγρών αποβλήτων . στη δεξαμενή εξάτμισης και τον βόθρο αστικών λυμάτων .
Η δειγματοληψία έγινε παρουσία των υπεύθυνων της εταιρείας  και ελήφθη ένα δείγμα από την δεξαμενή
εξάτμισης  και ένα δείγμα από τον βόθρο αστικών λυμάτων . 
Δείγματα  παρελήφθησαν και από την εταιρεία .
Επίσης υπήρχε ποσότητα ξαφρισμάτων από τις λεκάνες εξευγενισμού υπαίθρια  αποθηκευμένος  κατά
παράβαση του όρου 4.5.3 της αρίθμ. 163270/26-08-2014 ΑΕΠΟ .
Την 16-03-2016 μεταβήκαμε στην ανωτέρω βιομηχανία ,  μετά από σχετική  εντολή  ,  προβήκαμε σε
μερικό έλεγχο των εγκαταστάσεων  και διαπιστώθηκαν τα εξής :

1. Υπάρχει αντιστοιχία των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του ισόγειου χώρου αναγέννησης πλαστικού
– γομωτηρίου φυσιγγίων   με τα αντίστοιχα σχδ/τα . 
2.  Υπάρχει  αντιστοιχία  των  πιστοποιητικών  καταλληλότητας  των  μηχανών  γομώσεως  με  τις
εγκατεστημένες μηχανές .
 
Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση                                                      

Μπατσούλης Παν. 
Τ.Ε. Μηχ/γων  Μηχ/κών με Γ’ Βαθμό                                                 
                                                                                                     

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