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                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  Χαλκίδα    : 20-5-2016 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Ά Α∆ΕΙΩΝ  

 
Αρ. πρωτ. : 3.914/ Φ.14/2055 

Ταχ. ∆/νση  :  Λ.Χαινά 93   
Ταχ. Κώδικας : 341 32   
Πληροφορίες : ∆. Γιαννάκος   
Τηλέφωνο : 22213-53409   
fax  : 22210-36041   
e-mail.                : giannakos@naevias gr  
      
Θέµα : Ανανέωση άδειας λειτουργίας και υπαγωγή σε Π.Π.∆. της µονάδας 

παραγωγής χρωµάτων της εταιρείας «COSMOS LAC Α.Ε.». 

 

Θέση : «69Ο Χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας» «Βρύσες» Ριτσώνας ∆.∆. Αυλίδας   

     ∆ήµος : Χαλκιδέων  Π.Ε : Εύβοιας 

ΚΑ∆ : 20.30 ∆.Ο.Υ : ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΦΜ : 094446114 
ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ : ΜΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : B΄   

Εκπρόσωπος : Βασίλειος Σέγκος 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Έχοντας   υπόψη  

α) Τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (Α’ 143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης…..» και Ν.3325/2005 
(A’ 68) «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί τις διατάξεις των 
Ν.4072/2012 (Α΄86), Ν.4155/2013 (Α΄120) και Ν. 4262/2014 (Α΄114) 

β) Τις διατάξεις της Υ.Α. 483/35/Φ15/17-1-2012 «Καθορισµός τύπου, δικαιολογητικών ...» (158 Β΄) 
γ) Τις διατάξεις του Π.∆. 182/2005 «∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και 

συντονισµού της Γ.Γ. Βιοµηχανίας του Υ.Π.Α.Ν. και του Π.∆. 78/2006 «∆ιάρθρωση, στελέχωση 
αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης …» (Α’ 80). 

δ) Τις διατάξεις του Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 87). 

ε) Τις διατάξεις του Π.∆. 148/27-12-2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Α' 241) 
στ) Τις διατάξεις του Ν.4014/2001 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

………..» (Α’ 209) 
ζ) Τις διατάξεις της Υ.Α. µε αρ. πρωτ. 1958/13-01-2012 «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων 

και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες …………» (Β’ 21) 
η) Τις διατάξεις της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-03-2012 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των 

βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και …………..)» (Β’ 1048) 
θ) Τις διατάξεις της ΚΥΑ µε αρ. πρωτ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 «Καθορισµός Πρότυπων 

Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων (Π..Π.∆.) κατά κλάδο δραστηριότητας ……….» (Β’ 1275) 
ι) Τις διατάξεις του άρθρου 11 της ΚΥΑ Η.Π.13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την 

διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων …..»  (Β΄ 383) 
  

ια) Την υπ’ αρίθµ.(οικ.)100229/2885/9-9-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
«Ανάθεση άσκησης αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
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Στερεάς Ελλάδας»  (Β’ 2542),  
ιβ) Το άρθρο ∆ § 39 της υπ’αρίθµ. 142133/7028/15-12-2014 Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη 

Εύβοιας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων..» (Β' 3475)  
ιγ) Το υπ’ αρίθµ. 4.335/29-5-2015 ερωτηµατολόγιο της εταιρείας «COSMOS LAC A.E.» 
ιδ) Την υπ’ αρίθµ. 2746/Φ.14/2523/10-8-2012 άδεια λειτουργίας. 
ιε) Την από 22-4-2016 αίτηση της εταιρείας «COSMOS LAC A.E.» και τα συνηµµένα 

δικαιολογητικά – εγκρίσεις. 
ις) Αρ. πρωτ. 4.335/Φ.14/2055/10-6-2015 έγγραφό µας. 
ιζ) Τα από 25-8-2006, 10-4-2012 και 18-2-2013 Πιστοποιητικά Ελέγχου δεξαµενών. 
ιη) Την από  20-5-2016 Εισηγητική έκθεση. 

 

Αποφασίζουµε 

Χορηγούµε άδεια  λειτουργίας αόριστης διάρκειας και υπαγωγή σε Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (Π.Π.∆.) για το εργοστάσιο παραγωγής χρεωµάτων της 

εταιρείας «COSMOS LAC Α.Ε.». 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

α) Θέση : 69ο Χλµ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαµίας «Βρύσες» Ριτσώνας ∆.∆. Αυλίδας   
                ∆ήµος : Χαλκιδέων Π.Ε. Εύβοιας 
β) Επωνυµία :  «COSMOS LAC Α.Ε.» 
γ) Είδος Εγκατάστασης : Εργοστάσιο παραγωγής χρωµάτων spray    

δ) Μηχανολογικός Εξοπλισµός : 

Ισχύς Κινητήρια   (ΚW) Θερµική     (KW) Αξία (€)        
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 390,80  0,00  1.377.569,00  

ε)   ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ :       δεν υπάρχουν 

ς)   ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ :       ∆ύο δεξαµενές LPG Χωρητικότητας 18,00 m3 και 7,30 m3.  

2. ΟΡΟΙ : 
α) Να τηρούνται  τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγειά των εργαζόµενων (π.χ. 

προστατευτικά περιφράγµατα προ των µηχανηµάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση 
επαρκούς φωτισµού και αερισµού στο χώρο εργασίας, φαρµακείο πρώτων βοηθειών κτλ.) 

β) Να  εφαρµόζονται οι αστυνοµικές υγειονοµικές και του Υπουργείου  εργασίας διατάξεις . 
γ) Να γίνεται  τακτικός καθαρισµός και αερισµός των χώρων της επιχείρησης . 
δ) Να  τηρούνται οι κανονισµοί υγιεινής και ασφάλειας του  προσωπικού. 
ε) Να τηρούνται τα µέτρα πυρασφάλειας που προβλέπονται από την εγκεκριµένη Μελέτη   

Πυροπροστασίας. 
ς) Να  τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις  (Π.Π.∆.) όπως καθορίστηκαν 

στο (ις) σχετικό έγγραφό µας. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο 
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.       

 
 
 
 
 
 
 
3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλλει την εκτέλεση µεταρρυθµίσεων και 

περιορισµών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι 
αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων. 
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4. Για την απαιτούµενη (σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών Β.∆. από 16-3-50 και 24-11-53 
και των Π.∆.902/75 και 274/97) υπεύθυνη επίβλεψη εγκατάστασης, λειτουργίας και 
συντήρησης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, πρέπει να προσλαµβάνεται πρόσωπο 
που να έχει τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα. 

5. Η παρούσα άδεια µεταβιβάζεται µόνον κατόπιν προηγούµενης εγκρίσεως της 
Αδειοδοτούσας Αρχής, χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν µπορεί να λειτουργήσει 
στο όνοµα φυσικού η νοµικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρου στο όνοµα του οποίου 
εκδόθηκε. 

6. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της επιχείρησης από την υποχρέωση να 
εφοδιαστεί µε άλλες άδειες, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 

7. Κατά της παρούσης χωρεί προσφυγή εντός (15) ηµερών σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 227 του Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α’). 

 
  Ηµεροµηνία …………… 
  Μ.Ε.Π. 
        Ο Αν. προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης. 

    
    
    
         

 
 

Γεώργιος Μαυροµµατάκης. 
Π.Ε. Ηλ/γος Μηχ/κός µε ∆’ βαθµό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ  
  
Για την έκδοση της απόφασης αυτής  Εκδόθηκαν  τα εξής γραµµάτια: 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
 
1. Υπουργείο Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού. 

Γενική Γραµ. Βιοµ. Ενέρ. Τεχνολογίας 
Γενική ∆/νση Υποστήριξης Βιοµηχανιών 
∆ιεύθυνση Πληροφορικής –Τµήµα Γ 
Πλ. Κάνιγγος  Αθήνα 101 81. 
 

2. Υουργείο Οικονοµικών 
  Γεν. ∆/νση Στατιστικών Ερευνών 

    ∆/νση Στατιστικών ∆ευτερογενούς Τοµέα 
    Τµήµα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας 
    Πειραιώς 46 & Επονιτών Πειραιάς 185 10. 
 
3. Γενική ∆/νση Ανάπτυξης 
    ∆/νση Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 
    Αρκαδίου 8 -  Λαµία   351 00. 
 
4. Αστυνοµικό Τµήµα Αυλίδος. 
    Βαθύ Αυλίδας  34100 
 
5. ∆ήµος Χαλκιδέων. 
   Φαρµακίδου 15 Χαλκίδα 341 00. 
 

  6. Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδος. 
       Σιώκου  3   Χαλκίδα 341 33 
 
7. ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.  Χαλκίδος. 
    ∆ΥΟ ∆ΕΝ∆ΡΑ, ΧΑΛΚΙ∆Α   341 00 
 
8. «COSMOS LAC Α.Ε.»  
     69Ο Χλµ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαµίας  
     34100 «Βρύσες» Ριτσώνας. 

  
 
 

    
1. Παράβολο Ανάπτυξης Αριθµός εµβάσµατος 212908931/16-3-2016 i-bank Ε.Τ.Ε. 60  € 
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