
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ      ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                   Λιβαδειά,  22 /05/2017 

                  Αρ. πρωη.: 999 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ                     Στεη. 2233 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗ    

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΩΣΗΑ    

ΣΜΗΜΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ    

ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΚΟΙΝ.:             1.    ΓΩΓΩΝΗ  Α.Δ - ΑΡΓΟΣΙΚΗ ΒΙΟ/ΝΙΑ   
  ΓΑΛΑΚΣΟ ΗΠΔΙΡΟΤ 

Τατ. Γ/νζη            :    Φίλωνος 35-39          Θέζη ‘κοσμέρκι’ –  ΤΚ 32200 Θήβα Βοιωηίας        

Τηλ                      : 2261 3 50331    

Πληροθορίες         : 
Email                    : 

Γ. Ζσγογιάννη  
Perivallon_05@yahoo.gr  

     
       2.     Γ/νση Γιαυάνειας & Ηλεκτρονικής  

Γιακσβέρνησης   
 Καλσβίων 1 - ΤΚ 35100 Λαμία  

 

 

 
ΘΔΜΑ: Έθζεζε επηζεψξεζεο ζε εθαξκνγή ηνπ αξζ. 9 ηεο ΚΤΑ αξ. νηθ. 483/35/Φ 15 ΦΔΚ 158 Β /3-2-2012. 
 
σεη.  
α) Σν αξ. πξση. 339/25-01-2017 ζεσξεκέλν  εξσηεκαηνιφγην ηεο ΚΤΑ  αξ. νηθ. 483/35/Φ 15 ΦΔΚ 158 Β 

/3-2-2012 κε αίηεκα ηξνπνπνίεζε αδείαο ιεηηνπξγίαο κεηά απφ αιιαγή θνξέα θαη ηξνπνπνίεζεο ηεο 

ηππνδχλακεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ . 

β) Σν αξ. πξση. 339/30-01-2017  έγγξαθφ καο κε ην νπνίν πξνζδηνξίζηεθαλ δηθαηνινγεηηθά 

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

δξαζηεξηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ε) Ζ αξ. πξση. 999/06-03-2017 αίηεζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ νπνία θαηαηέζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά 

δηθαηνινγεηηθά. 

δ) Σν γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα εκπίπηεη ζην αξζ.18 ηεο (γ) ζρεηηθήο ΚΤΑ πεξί  γλσζηνπνίεζεο 

ιεηηνπξγίαο. 

 
 
ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ (ε) ζρεηηθνχ ε ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Επγνγηάλλε Γεσξγία θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ Ν. 3982/2011 θαη ηεο Τ.Α νηθ. 483/35 Φ 15/2012 δηελήξγεζε ηελ 23-03-2017 επηζεψξεζε 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο βηνκεραλίαο ηνπ θνξέα κε ηελ επσλπκία «ΓΩΓΩΝΗ Α.Δ – ΑΓΡΟΣΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΗΠΔΙΡΟΤ» πνπ ιεηηνπξγεί ζηε ζέζε ΄θνπκέξθη’ ζηε πεξηνρή ηεο Γ.Δ Θεβψλ 

Γήκνπ Θεβψλ Π.Δ Βνησηίαο κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

Γεληθά ζηνηρεία: 

Δίδνο κνλάδαο  Βηνκεραλία παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο γαιαθηνθνκηθψλ 

πξντφλησλ (ηπξνθνκείν) θαη αλαζπζθεπαζίαο θίηξηλσλ ηπξηψλ 

Φνξέαο  ΓΩΓΩΝΗ Α.Δ – ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ 

ΗΠΔΙΡΟΤ 

Θέζε  ‘θνπκέξθη  



Σ.Κ ή Γ.Δ  Θεβψλ  

Γήκνο  Θεβψλ 

ΑΦΜ/ Γ.Ο.Τ  094021474 / Ησαλλίλσλ 

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά  

 Κινηηήπια ιζσύρ (HP) Θεπμικήρ ιζσύρ KW) Αξία (εςπώ) 

Ννκίκσο  ιεηηνπξγνχληα 826,62 139,23 554.337,98 

Αιιαγή θηλεηήξσλ    

Απνμειψζεθαλ  - - - 

Απζαίξεηα εγθαηεζηεκέλα  - - - 

Απζαίξεηα ιεηηνπξγνχληα  - - - 

ύνολο  831,35  139,23 554.337,98 

 

Αημολέβηηερ / αημογεννήηπιερ   Π.Π Π.Τ.Γ 

Αηκνιέβεηαο νξηδφληηνο  

ααεξαπισηφο 376/1988 

 1151/12 Rev.1 /03-02-2017 

Αηκνιέβεηαο νξηδφληηνο  

ααεξαπισηφο 56/1991 

 1151/12 Rev.1 / 03-02-2017 

Αηκνγελλήηξηα SG 282  SG 282/A/10-02-2015 

 

Γεξαμενέρ    Υωπηηικόηηηα Π.Τ.Γ 

Τγξαέξην – Tank gas 5.000 έθαζηε E-1005/19-4-2017 

Τγξαέξην - Tank gas 5.000 έθαζηε E-1006/19-4-2017 

Τγξαέξην - Tank gas 5.000 έθαζηε E-1007/19-4-2017 

 

Πξφθεηηαη γηα πθηζηάκελε κνλάδα παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζία ηπξηνχ θέηαο θαη αλαζπζθεπαζίαο θίηξηλσλ 

ηπξηψλ ε νπνία ιεηηνπξγεί βάζεη ηεο αξ. πξση. 5518/29-10-2013 ζεσξεκέλεο ππεχζπλεο δήισζεο ηεο 

ΗΜΟ FOOD GROUP Α.Δ.  Δπίζεο έρεη ρνξεγεζεί ε αξ. πξση. νηθ. 5231/23-10-2015 απφθαζε πεξί 

απαιιαγήο απφ άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο εθεδξηθνχ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο ανξίζηνπ 

δηάξθεηαο ηζρχνο 560 KVA . 

Με ηελ αξ. πξση. 5546/23-12-2016 εγθξίζεθε ε απφζρηζε ηνπ θιάδνπ «παξαγσγή ηπξνθνκηθψλ 

πξντφλησλ»  ηεο ΗΜΟ FOOD GROUP  Α.Δ θαη απνξξφθεζε απηνχ απφ ηελ ΓΩΓΩΝΖ Α.Δ θαη κε ηελ αξ. 

πξση. 737326/23-12-2016  αλαθνίλσζε θαηαρσξήζεθε ζην ΓΔΜΖ. Με ηελ αξ. πξση. 467086/04-07-2016 

αλαθνίλσζε θαηαρσξήζεθε ζην ΓΔΜΖ ε εηαηξεία ΓΩΓΩΝΖ ΑΔ. 

Ζ ελ ιφγσ βηνκεραλία θαηαηάζζεηαη ζηε σαμηλή όσληζη ( α/α  14 θσδ. ΣΑΚΟΓ 2008 10.51 

δπλακηθφηεηαο < 100 tn/εκέξα) ηεο ΚΤΑ 3137/191/Φ.15 ΦΔΚ 1048/Β/4-4-2012) θαη ζηε Β πεπιβαλλονηική 



θαηεγνξία (α/α  16) ηεο αξηζκ.  1958/ΦΔΚ 21 Β/13-01-2012, Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 

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

Δπιθεώπηζη:  

Ζ επηζεψξεζε αθνξνχζε ζηνλ έιεγρν ησλ θηηξηαθψλ θαη κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ησλ 

Πξφηππσλ Πεξηβαιινληηθψλ Γεζκεχζεσλ κεηά απφ αίηεζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ νπνία καο γλσζηνπνίεζε 

φηη ιεηηνπξγεί κεηά απφ αιιαγή θνξέα θαη αιιαγή ηεο ηππνδχλακεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Δπεδείρζεζαλ ηα παξαθάησ έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά: 

 Σν αξ. 3969 Φ.Μ.Π.463/20-12-2013 πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ηεο 

ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο Θεβψλ δηάξθεηαο ηζρχνο κέρξη 20-12-2021 ζηελ επσλπκία .ΗΜΟ 

FOOD GROUP Α.Δ. 

 Σελ απφ 03-02-2017 ππεχζπλε δήισζε ηνπ Μ. Παλαγηψηαθε θαη ηελ απφ 15-02-2017 ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ Π. Μαγνπιά πεξί εθαξκνγήο ησλ εγθεθξηκέλσλ κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο. 

 Σηο αξ. 694459 & 920344 δειψζεηο ππαγσγήο ζην Ν.4178/ 2013 γηα ηηο απζαίξεηεο θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο βηνκεραλίαο.     

 Ζ αξ. πξση. 5084/201381/21-11-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τδάησλ ηεο ΑΓΘΣΔ ζρεηηθά κε ηελ 

άδεηα ρξήζεο λεξνχ πθηζηάκελεο γεψηξεζεο σο εθεδξηθή πδξνιεςία ιφγσ αδπλακίαο 

πδξνδφηεζεο ηεο κνλάδαο απφ ηελ ΓΔΤΑ Θήβαο. . 

 Σερληθή έθζεζε θαη ζρεδηαγξάκκαηα πνπ ζπληάρζεθαλ ην Φεβξνπάξην 2017 θαη θέξνπλ ηελ 

ππνγξαθή ησλ Π. Μαγνπιά / δηπισκαηνχρν Ναππεγφ Μεραλνιφγν Μεραληθφ θαη Γ. Μάκαιε 

δηπισκαηνχρν Πνιηηηθφ Μεραληθφο. 

 Σεχρνο κε ηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο πνπ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ππεπζχλνπ ηεο 

εηαηξείαο θνπ Μ. Παλαγησηάθε 

  πκβάζεηο κε ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ (ζηεξεψλ θαη πγξψλ) θαζψο θαη ην 

αξ.4331/22-3-2017 δειηίν απνζηνιήο ηνπ Δ., Βεληδέινπ πξνο ηελ εηαηξεία απφ ην νπνίν πξνθχπηεη 

φηη κεηέθεξε πγξά απφβιεηα πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ ηεο 

Μεηακφξθσζε.  

 Σελ απφ Φεβξνπάξην 2017 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Γ. Μάκαιε δηπισκαηνχρν πνιηηηθφ κεραληθφ 

πεξί ζηαηηθήο επάξθεηαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φηη ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο έρεη 

ηνπνζεηεζεί ζε ρψξν θχξηαο ρξήζεσο θαη δελ αηηείηαη ε έθδνζε άιιεο άδεηαο θαζψο φιεο νη 

απζαίξεηεο θηηξηαθέο θαηαζθεπέο έρνπλ ηαθηνπνηεζεί κε ηνλ Ν. 4178/2013. 

 Τπεχζπλεο δειψζεηο φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ ΚΤΑ αξ. νηθ. 483/35/Φ 15 ΦΔΚ 158 Β /3-2-2012 

 

Με ηελ αξ. πξση. 2233/15-05-2017 αίηεζή ηεο ε εηαηξεία θαηέζεζε α) ηελ αξ.πξση. 808/12-05-2017 

βεβαίσζε ηεο ΓΔΤΑΘ απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ν ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ απνρέηεπζε θαη ζε 

εθαξκνγή ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Θεβψλ εγθξίλεη ηελ παξαιαβή 



ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ ηεο εηαηξείαο ΓΩΓΩΝΖ ΑΔ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη 

β)  ηελ αξ. πξση. 593/78271/19-4-2017 απφθαζε πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο αξ. 1401/11-02-2011 

απφθαζεο πεξί αδείαο ιεηηνπξγίαο ιφγσ αιιαγήο επσλπκίαο  ηεο Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο ΠΔ 

Βνησηίαο. 

Δπηπιένλ κεηά ηελ 1ε επηζεψξεζή καο ε εηαηξεία πξνέβε ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δεμακελψλ 

πγξαεξίνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ ίδηα ζέζε λέσλ ίδηαο ρσξεηηθφηεηαο θαη γηα ην ιφγν απηφ 

πξνζθφκηζε λέα πηζηνπνηεηηθά – δήισζε ζπκκφξθσζεο επηζπλάπηνληαο θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ. 

 Γιαπιζηώζειρ: 

Καηά ηελ επηζεψξεζε θαη αθνχ ειήθζεζαλ ππφςε ηα αλσηέξσ δηαπηζηψζεθε φηη: 

α) Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

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

αξ. 2312750 δήισζε ππαγσγήο ζην Ν. 4178/2013 γηα ηηο απζαίξεηεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

βηνκεραλίαο 

β) Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο   

Τπάξρεη αληηζηνηρία ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ηερληθή έθζεζε θαη ζρεδηαγξάκκαηα πνπ καο επέδεημαλ, ήηνη 

ε κνλάδα έρεη πξνβεί ζε αιιαγή θηλεηήξσλ ηζρχνο 14,02 HP ζε ζρέζε κε ηελ αξ. πξση. 5518/29-10-2013 

ζεσξεκέλε ππεχζπλε δήισζε ιεηηνπξγίαο.  

γ) Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε 

Σεξνχληαλ νη ΠΠΓ φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηελ αρ. Φ 15/4187/266/2012 ΚΥΑ και αναλυτικά 

αναφέρονται ςτο παράρτημα τησ αξ. πξση. 5518/29-10-2013 ζεσξεκέλεο ππεχζπλεο δήισζεο. 

 

θαη σο  εθ ηνχηνπ ε ελ ιφγσ βηνκεραλία ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ηίζεληαη ζην Ν. 3982/2011 ζηελ ΚΤΑ  

αξ. νηθ. 12684/92/27-11-2014 ΦΔΚ 3181/27-14-2014 θαη ζην αξ. 8 ηεο ΚΤΑ αξ. νηθ. 483/35/Φ 15 ΦΔΚ 158 

Β /3-2-2012 θαη ζςνεπώρ δύναηαι να ζςνεσίζει ηην λειηοςπγίαρ ηηρ.  

Σν ηκήκα πιεξνθνξηθήο ηεο Π.Δ Βνησηίαο ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ε παξνχζα παξαθαιείηαη γηα ηελ 

αλάξηεζε απηήο ζην δηθηπαθφ ηζηφηνπν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

 

Οη δηελεξγήζαληεο ηελ επηζεψξεζε                                                          Ο Ππ/νορ Γ/νζηρ 

Γ. Επγνγηάλλε  

ΠΔ Υεκηθψλ Μερ/θψλ κε Α’ Β                                                               Υαπάλαμπορ Ροςζέηηρ  

                                                                                                       ΠΔ Ηλ/γων Μησανικών με Α’ Β 

 
Δ.Γ  

1. Υ.Α 

 2. Φ.Β (Φ 833) 
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