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ΘΔΜΑ: Έθζεζε επηζεώξεζεο ζε εθαξκνγή ηνπ αξζ. 9 ηεο ΚΤΑ αξ. νηθ. 483/35/Φ 15 ΦΔΚ 158 Β /3-2-2012. 
 
τετ.  

α) Σν αξ. πξωη. 739/17-02-2015 ζεωξεκέλν  εξωηεκαηνιόγην ηεο ΚΤΑ  αξ. νηθ. 483/35/Φ 15 ΦΔΚ 158 Β /3-2-2012 κε 

αίηεκα ηε ρνξήγεζε αδείαο ιεηηνπξγίαο. 

β) Σν αξ. πξωη. 739/18-02-2015  έγγξαθό καο κε ην νπνίν έγηλε πξνζδηνξηζκόο ηωλ απαηηνύκελωλ δηθαηνινγεηηθώλ 

γηα ηε ρνξήγεζε αδείαο ιεηηνπξγίαο κεηά από απζαίξεηε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία. 

γ) Σελ Ν. 4442 / 7-12-2016 (ΦΔΚ 230/Α/7-12-2016) πεξί «Νέν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο  

δξαζηεξηόηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ε) Ζ αξ. πξωη. 5828/18-11-2016 αίηεζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ νπνία θαηαηέζεθαλ ζπκπιεξωκαηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

δ) Σν γεγνλόο όηη ε ελ ιόγω δξαζηεξηόηεηα εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ νηθ. 12684/92/ΦΔΚ 3181/2014 θαη 

απαιιάζζεηαη από άδεηα ιεηηνπξγίαο. 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ αλωηέξω (ε) ζρεηηθνύ νη ππάιιεινi ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο α) Επγνγηάλλε Γεωξγία ΠΔ 

Μεραληθώλ θαη β) Πνηεηάξεο Παλαγηώηεο θαη’ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3982/2011 θαη ηεο Τ.Α νηθ. 483/35 Φ 

15/2012 δηελήξγεζε ηελ 31-3-2017 επηζεώξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο βηνκεραλίαο ηνπ θνξέα κε ηελ 

επωλπκία «ΩΣΗΡΙΟ ΞΑΦΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Δ» πνπ ιεηηνπξγεί ζηε ζέζε ΄ηεκπέιη’ ζηε πεξηνρή ηεο Γ.Δ 

Οηλνθύηωλ Γήκνπ Σαλάγξαο Π.Δ Βνηωηίαο κε ηα παξαθάηω ζηνηρεία: 

Γεληθά ζηνηρεία: 

Δίδνο κνλάδαο  Βηνηερλία παξαγωγήο επίπιωλ θνπδίλαο  

Φνξέαο  ΩΣΗΡΙΟ ΞΑΦΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Δ 

Θέζε  ‘ηεκπέιη’ 

Σ.Κ ή Γ.Δ  Οηλνθύηωλ 

Γήκνο  Σαλάγξαο  

ΑΦΜ/ Γ.Ο.Τ  800608054 / Η. Γ. Αζελώλ 

 

Πξόθεηηαη γηα βηνηερλία παξαγωγήο επίπιωλ θνπδίλαο ε νπνία εγθαηαζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί απζαίξεηα ζε 

θηίξην ηδηνθηεζίαο Κ. ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ & ΤΗΟΗ Δ.Π.Δ. ην νπνίν έρεη κηζζωζεί ε ΩΣΖΡΗΟ ΞΑΦΖ ΜΟΝ. 

Η.Κ.Δ θαη έρεη πξνζθνκηζηεί ην από 15-02-2015 κηζζωηήξην ζπκβόιαην εκεξνκελίαο ιήμεωο 14-02-2020. 



Ζ ελ ιόγω βηνηερλία θαηαηάζζεηαη ζηε ταμηλή ότληση ( α/α  244 θωδ. ΣΑΚΟΓ 2008 31.02 κε 

δπλακηθόηεηα <250 KW) ηεο ΚΤΑ 3137/191/Φ.15 ΦΔΚ 1048/Β/4-4-2012) θαη ζηε Β περιβαλλοντική 

θαηεγνξία (α/α 65) ηεο αξηζκ.  1958/ΦΔΚ 21 Β/13-01-2012, Καηάηαμε δεκόζηωλ θαη ηδηωηηθώλ έξγωλ θαη 

δξαζηεξηνηήηωλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζύκθωλα κε ην Άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 

4014/21.09.2011 (Φ.Δ.Κ. Α΄209/2011)» όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

Δπηζεώξεζε:  

Ζ επηζεώξεζε αθνξνύζε ζηνλ έιεγρν ηωλ θηηξηαθώλ θαη κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεωλ θαζώο θαη ηωλ 

Πξόηππωλ Πεξηβαιινληηθώλ Γεζκεύζεωλ κεηά αίηεζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ νπνία καο γλωζηνπνίεζε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο. 

 Γηαπηζηώζεηο: 

Καηά ηελ επηζεώξεζε δηαπηζηώζεθε όηη: 

Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαιύπηνληαη από ηηο αξ.535/71, 180/05, θαη 64/09 νηθνδνκηθέο άδεηεο θαη ηελ  

αξ. 2312750 δήιωζε ππαγωγήο ζην Ν. 4178/2013 γηα ηηο απζαίξεηεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

βηνκεραλίαο. Ωζηόζν όκωο ζην πίζω ρώξν ηνπ ππνγείνπ όπνπ ζηα ζρεδηαγξάκκαηα πνπ ‘έρνπλ θαηαηεζεί 

απεηθνλίδνληαη παξνπιηζκέλα κεραλήκαηα, θαηά ηελ εκέξα ηεο επηζεώξεζεο εθηόο ηωλ παξνπιηζκέλωλ 

κεραλεκάηωλ ήηαλ ζε ιεηηνπξγία θαη άιια κεραλήκαηα. Δπηπιένλ γηα ηελ αιιαγή ρξήζεο ηκήκαηνο 

ππνγείνπ από απνζήθε ζε βηνκεραλνζηάζην δελ έρεη πξνζθνκηζηεί δήιωζε ηαθηνπνίεζεο ζην 

Ν.4178/2014. 

ε όηη αθνξά ηελ ηήξεζε ηωλ ΠΠΓ όπωο απηέο πξνβιέπνληαη ζηελ αξ. Φ 15/4187/266/2012 ΚΤΑ θαηά ηελ 

εκέξα ηεο επηζεώξεζεο ζην δάπεδν εληόο ηνπ ρώξνπ παξαγωγήο ππήξρε πξηνλίδη γεγνλόο πνπ 

ππνδειώλεη όηη ε ιεηηνπξγία ηωλ κνλάδωλ απνθνλίωζεο δελ ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά. 

ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζε απηήο ζην δηθηπαθό 

ηζηόηνπν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 

Οη δηελεξγήζαληεο ηελ επηζεώξεζε                                                          Ο Πρ/νος Γ/νσης 

Γ. Επγνγηάλλε  

ΠΔ  Μερ/θώλ κε Α’ Β                                                                              Υαράλαμπος Ροσσέτης 

 Παλαγηώηεο  Πνηεηάξεο                                                                    ΠΔ Ηλ/γων Μητανικών με Α’ Β 

ΠΔ  Μερ/θώλ κε Α’ Β     

                                                            
Δ.Γ  
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 2. Φ.Β (Φ 833) 
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