
 
 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ      ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                   Λιβαδειά,     04/07/2017 

                 Αρ. πρωη.: 2877 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ    

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΩΣΗΑ    

  ΣΜΗΜΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ    

ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΚΟΙΝ.:             1.      ΒΙΟΚΤΣ Α.Δ.Β.Δ  
   

Τατ. Γ/νζη            :    Φίλωνος 35-39          Θέζη ‘πάηημα’ – Στημαηάρι Βοιωηίας        

Τηλ                      : 2261 3 50331    

Πληροθορίες         : 
Email                    : 

Γ. Ζσγογιάννη  
Perivallon_05@yahoo.gr  

     
       2.     Γ/νση Γιαυάνειας & Ηλεκτρονικής       

Γιακσβέρνησης   
 Καλσβίων 1 –Λαμία  

 

 
    

ΘΕΜΑ: Έκθεζη επιθεώπηζηρ ζε εθαπμογή ηος απθ. 9 ηηρ ΚΤΑ απ. οικ. 483/35/Φ 15 ΦΔΚ 158 Β /3-2-2012 
 
Σσεη.  
α) Σο απ. ππωη. 998/06-03-2017 επωηημαηολόγιο ηηρ ΚΤΑ  απ. οικ. 483/35/Φ 15 ΦΔΚ 158 Β /3-2-2012. 

β) Σο απ. ππωη. 998/10-03-2017 έγγπαθό μαρ με ηο οποίο πποζδιοπίζηηκαν δικαιολογηηικά. 

γ)  Ζ ΚΤΑ  απ. οικ. 12684/92/27-11-2014 ΦΔΚ 3181/27-14-2014 «Απλούζηεςζη ηηρ αδειοδόηηζηρ για ηην 

άζκηζη οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ – Καηάπγηζη αδεία λειηοςπγίαρ μεηαποιηηικών δπαζηηπιοηήηων». 

 
 

ε ζςνέσεια ηος ανωηέπω (α) 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 διενήπγηζαν ηην 03-07-2016 επιθεώπηζη 

ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ βιομησανίαρ ηος θοπέα με ηην επωνςμία «ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε με δ.η  

BIOKYT A.E.B.E» πος λειηοςπγεί ζηη θέζη ΄πάηημα’ ζηη πεπιοσή ηηρ Γ.Δ σημαηαπίος Γήμος Σανάγπαρ 

Π.Δ Βοιωηίαρ με ηα παπακάηω ζηοισεία: 

 

Γενικά ζηοισεία: 

Δίδορ μονάδαρ  Δπαγγελμαηικό επγαζηήπιο καηαζκεςήρ σαπηοκιβωηίων  

Φοπέαρ  ΒΗΟΚΤΣ ΤΚΔΤΑΗΔ ΑΔΒΔ  

Θέζη  Ράση  

Σ.Κ ή Γ.Δ  σημαηαπίος  

Γήμορ  Σανάγπαρ  

ΑΦΜ/ Γ.Ο.Τ  095076298 / ΘΖΒΩΝ 

Υαμηλή όσληζη  Β πεπιβαλλονηική καηηγοπία 

 



 

 

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά  

 Κινηηήπια ιζσύρ 

(KW) 

Θεπμικήρ ιζσύρ 

(KW) 

Αξία (εςπώ) 

Σύνολο  16,20 4,87 220.316,00 

 

Ππόκειηαι για μονάδα –επαγγελμαηικό επγαζηήπιο διαμόπθωζηρ ηος κςμαηοειδούρ σάπηος ζε κιβώηιο ηο 

οποίο είναι εγκαηεζηημένο ζε ςθιζηάμενο βιομησανικό κηήπιο ηο οποίο μιζθώνει. Ζ ππώηη ύλη πος 

σπηζιμοποιείηαι είναι κςμαηοειδέρ σαπηόνι ηο οποίο παπάγεηαι ζηην γειηονική εγκαηάζηαζη ηηρ ιδίαρ 

εηαιπείαρ.  

 Ζ εν λόγω μονάδα καηαηάζζεηαι ζηη σαμηλή όσληζη  και ζηη Β πεπιβαλλονηική καηηγοπία 

 

Δπιθεώπηζη:  

Ζ επιθεώπηζη αθοπούζε ζηον έλεγσο ηων κηιπιακών και μησανολογικών εγκαηαζηάζεων καθώρ και ηων 

Ππόηςπων Πεπιβαλλονηικών Γεζμεύζεων. 

Δπεδείσθηζαν ηα παπακάηω έγγπαθα δικαιολογηηικά: 

 Ζ απ. 204/2002 άδεια οικοδομήρ με ηην επωνςμία  Γημήηπιορ & Γεώπγιορ  

 Παπάβολο 100,0 εςπώ ΔΣΔ (internet banking) 

 Σο απ. ππωη. 3419 Φ701.4 Φ.Α.Α.Μ.Π.Τ 693 / 09-06-2017 πιζηοποιηηικό ενεπγηηικήρ 

πςποπποζηαζίαρ λήξεωρ 08-06-2025. 

 Τπεύθςνη δήλωζη ηηρ διπλωμαηούσος πολιηικού μησανικού Ανηωνία Κίηζος πεπί ζηαηικήρ 

επάπκειαρ και μη απαίηηζηρ έκδοζηρ νέαρ οικοδομικήρ άδειαρ. 

 Τπεύθςνη δήλωζη ηος Γ. Ρούζος πεπί ηήπηζηρ ηων ππόηςπων Πεπιβαλλονηικών Γεζμεύζεων. 

 Σεσνική έκθεζη και ζσεδιαγπάμμαηα πος ζςνηάσθηκαν ηο Μάπηιο 2017 και θέποςν ηην ςπογπαθή 

ηος Π. Μαγοςλά Ναςπ. Μησανολόγος Μησανικού.  

 

Γιαπιζηώζειρ: 

Καηά ηην επιθεώπηζη  η οποία αθοπούζε ηη θέζη, ηη δπαζηηπιόηηηα, ηην ιζσύ ηηρ εγκαηάζηαζηρ και ηην 

ηήπηζη ηων ΠΠΓ διαπιζηώθηκε όηι: 

 

α) Κηιπιακέρ εγκαηαζηάζειρ 

Καλύπηονηαι από ηην απ. 204/2002 άδεια οικοδομική  

β) Μησανολογικόρ εξοπλιζμόρ   

Τπάπσει ανηιζηοισία ηων αναθεπομένων ζηην ηεσνική έκθεζη και ζσεδιαγπάμμαηα πος μαρ επέδειξαν καηά 

ηην ημέπα ηηρ επιθεώπηζηρ.  



 

γ) Πεπιβαλλονηική αδειοδόηηζη 

Σηπούνηαν οι ΠΠΓ όπωρ αςηέρ πποβλέπονηαι ζηην αρ. Φ 15/4187/266/2012 ΚΥΑ  

 

και ωρ  εκ ηούηος η εν λόγω βιομησανία ηηπεί ηιρ πποϋποθέζειρ ηος ηίθενηαι ζηο Ν. 3982/2011 ζηην ΚΤΑ  

απ. οικ. 12684/92/27-11-2014 ΦΔΚ 3181/27-14-2014 και ζηο απ. 8 ηηρ ΚΤΑ απ. οικ. 483/35/Φ 15 ΦΔΚ 158 

Β /3-2-2012 και ζςνεπώρ δύναηαι να ζςνεσίζει ηη λειηοςπγίαρ ηηρ.  

 
 
Σο ημήμα πληποθοπικήρ ηηρ Π.Δ Βοιωηίαρ ζηην οποία κοινοποιείηαι η 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 

 2. Φ.Β  
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