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                    ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 5264/2016

ΠΡΟΣ  
            ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ

            Θέση “ Μαδαρό ” Τ.Κ. Αγ. Θωμά
            Δ.Ε. Οινοφύτων  Δήμου Τανάγρας

            32011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ
ΚΟΙΝ. :  
           Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
           Γεν. Δ/νση Εσωτ. Λειτουργίας
           Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής
           Διακυβέρνησης
           Πλατεία Ελευθερίας 3
           35100 ΛΑΜΙΑ

                                                                 

ΘΕΜΑ: Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 3982/2011.

Γενικά στοιχεία:

Είδος μονάδας Βιομηχανία παραγωγής Foil αλουμινίου 
Φορέας ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ
Θέση Μαδαρό 
Τ.Κ ή Δ.Ε Αγ. Θωμά  - Οινοφύτων  
Δήμος Τανάγρας 
ΑΦΜ/ Δ.Ο.Υ 998104946   /   ΦΑΕ  ΑΘΗΝΩΝ

Τ  εχνικά χαρακτηριστικά 

Κινητήρια

ισχύς (ΗΡ)

Θεμική 

Ισχύς(KW)

Αεργος ισχύς

(KVA)

Αξία (ευρώ)

Νομ. Λειτουργίας  18.585,10 4.635,50  48.878.852,16
Αλλαγή κιν/ρων    +348,50   + 420,00       
Νομ. Επέκτασης      615,50    780,00       2.764.627,30
Σύνολο Λειτουργίας 19.200,60 5.415,50 51.643.479,46
Αιτ. Επέκτασης      618,00        214.200,12

         

Κ.Α.Δ. :  24.42

ΟΧΛΗΣΗ : ΜΕΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Α2



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πρόκειται για βιομηχανία με τα ανωτέρω στοιχεία   για την οποία με την με αριθμό πρωτ. 2409/18-09-
2009  απόφασή  μας   χορηγήθηκε  άδεια  λειτουργίας   αορίστου  διάρκειας   και  άδεια  εγκατάστασης
κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης  διάρκειας τρία χρόνια.

Με την με αριθμό πρωτ. 2967/09-11-2011 απόφασή μας  έγινε τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ως
προς τα κτιριακά και τον μηχανολογικό εξοπλισμό  και ενημερώθηκε ο φορέας ότι απαλλάσσεται από
άδεια  εγκατάστασης  για   μηχανολογική   επέκταση  σύμφωνα  με  την  παρ  4  του  άρθρου  5  του  Ν.
3325/2005.
Με την  με  αριθμό  πρωτ.  4369/23-08-2013  Υπεύθυνη Δήλωση μας γνωστοποίησε  ότι  πρόκειται  να
εγκαταστήσει μηχανολογικό εξοπλισμό ( δύο φούρνους ανόπτησης , πριόνι κοπής , γερανογέφυρα) ο
οποίος απαλλάσσετε από άδεια εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 3982/2011 .
Η μηχανολογική επέκταση  ,  για  την οποία είχε  ενημερωθεί  ο φορέας ότι  απαλλάσσεται  από άδεια
εγκατάστασης με την αρίθμ. 2967/06-11-2011 απόφαση , δεν υλοποιήθηκε.
Με την με αριθμό πρωτ. 227/02-02-2016 απόφασή μας έγινε 2η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ως
προς την επωνυμία του φορέα από ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ σε ΕΛΒΑΛ ΑΕ.
Με την με αριθμό πρωτ. 5645/29-11-2016 απόφασή μας έγινε 3η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας
ως προς την επωνυμία του φορέα από  ΕΛΒΑΛ ΑΕ σε ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ με ΑΦΜ. 998104946 .

Με την από 21-10-2016 αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι ζήτησαν άδεια λειτουργίας της μηχανολογικής
επέκτασης που έγινε γνωστοποίηση με την  με αριθμό πρωτ. 4369/23-08-2013  Υπεύθυνη Δήλωση   και
άδεια εγκατάστασης νέου μηχανολογικού εξοπλισμού .

Επιθεώρηση: 
Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά από   σχετική εντολή ελέγχου  ο υπάλληλος της Δ/νσης
Ανάπτυξης Μπατσούλης Παναγιώτης πραγματοποίησε αυτοψία  την  20-09-2017 και 04-10-2017 στις
εγκαταστάσεις  της  ανωτέρω βιομηχανίας    προκειμένου  να  ελέγξουμε  εάν έχει  πραγματοποιηθεί  η
εγκατάσταση για την οποία είχε γίνει γνωστοποίηση στην υπηρεσία μας  σύμφωνα με το άρθρο 20 του
Ν. 3982/2011 καθώς επίσης και εάν έχει  υλοποιηθεί η μηχανολογική επέκταση  για την οποία κατάθεσαν
αίτημα για χορήγηση άδειας εγκατάστασης .

Διαπιστώσεις:
Κατά την επιθεώρηση  διαπιστώθηκαν τα εξής :

1. Η μηχανολογική εγκατάσταση για την οποία είχε γίνει γνωστοποίηση  με την με αριθμό πρωτ.
4369/23-08-2013 Υπεύθυνη Δήλωση  έχει υλοποιηθεί .

2. Η μηχανολογική επέκταση  για την οποία ζητείται άδεια εγκατάστασης δεν έχει υλοποιηθεί .
3. Υπάρχει  αντιστοιχία  των  κτιριακών   και  μηχανολογικών  εγκαταστάσεων   με  τα  αντίστοιχα

σχδ/τα .
4. Τηρούνται οι όροι που έχουν τεθεί με αριθμό πρωτ. 4387/200335/11-12-2015 ΑΕΠΟ της Δ/νσης

Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  Στερεάς  Ελλάδας  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  εκτός από τον όρο Δ2 31 “ Στην είσοδο και στην έξοδο του
αποστακτήρα να εγκατασταθεί μη μηδενιζόμενος μετρητής της παροχής του απόβλητου στην
είσοδο και των ελαίων στην έξοδο.  ....” για τον οποίο με το από 13-10-2017 έχει ενημερώσει
την αρμόδια αρχή της ΑΕΠΟ ότι είναι τεχνικά αδύνατο διότι η είσοδος της μονάδας είναι σε
αέρια μορφή  και  η έξοδος σε υγρή  και  τον όρο Δ2 68 “Η εταιρεία οφείλει  να υποβάλλει
Έκθεση  για  ετήσιες  εκλύσεις  και  μεταφορές  ρύπων  και  αποβλήτων  ,  η  οποία  να
αποστέλλεται( εις διπλούν) μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους , σύμφωνα με τις οδηγίες της αρ.
101111/17-02-2009 εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ κατ εφαρμογή του κανονισμού 166/2006 /ΕΚ για
την έκλυση και μεταφορά ρύπων  ...”



Η  Δ/νση  Διαφάνειας  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης   στην  οποία  κοινοποιείται  η  παρούσα
παρακαλείται για την ανάρτηση αυτής στο δικτυακό  τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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

Ε.Δ 
1. Χ.Α
2.Φ1407
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