
                                                                                                                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα        :        29 - 10 - 2018       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ . :        6631/ΗΖ/28
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ         
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας : 341 32
Πληροφορίες : Δ. Μανώλης
Τηλέφωνο : 2221353403
Fax : 2221036041 
email : manolis  .  d  @evia.pste  .gov.gr

ΘΕΜΑ  :  Απαλλαγή  από  την  υποχρέωση  λήψης  άδειας  εγκατάστασης  και  λειτουργίας
Εφεδρικού  Ηλεκτροπαραγωγού  Ζεύγους  (H/Z)  ονομαστικής  ισχύος  εφεδρικής
λειτουργίας  650  kVA,  της  εταιρείας  «ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ  ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ  Α.Ε.»  που
βρίσκεται εγκατεστημένο στην θέση Βρύσες Ριτσώνας, του Δ.Κ. Βαθέος, της Δ.Ε.
Αυλίδας, του Δήμου Χαλκιδέων της Π.Ε. Εύβοιας. 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’)  «Απλοποίηση της αδειοδότησης…..» και Ν.3325/2005
(ΦΕΚ 68  Α’)  «Ίδρυση  και  λειτουργία  βιομηχανικών  – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο  πλαίσιο  της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί από τους Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86
Α), Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120 Α) Ν.4262/2014 (ΦΕΚ 114 Α’) «Απλούστευση αδειοδότησης … και άλλες
διατάξεις»  και  ιδίως  του  άρθρου  34  παρ.  2  όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  82  του
Ν.4307/2014  (ΦΕΚ  246  Α’)  και  του  Ν.4442/07-12-2016  (ΦΕΚ  230/Α’/07-12-16) «Απλοποίηση  της
αδειοδότησης …..».

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

γ) Το Π.Δ. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
δ) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση

νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

ε) Τις διατάξεις του Ν.2244/94 (ΦΕΚ 168 Α') «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες
πηγές  ενέργειας  και  από  συμβατικά  καύσιμα  και  άλλες  διατάξεις»  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον
Ν.2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α’)  και το Ν.3468/06 (ΦΕΚ 129 Α’).

στ) Τις  διατάξεις  της  Υ.Α.  Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295/95  (ΦΕΚ  385  Β’)  «Α.  Διαδικασίες  και  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
και  καταβλητέα  παράβολα  καθώς  και  κάθε  άλλη  τεχνική  λεπτομέρεια…»,  όπως  τροποποιήθηκε  -
συμπληρώθηκε με την Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131/7-12-09 (ΦΕΚ 2442 Β’/09.) 

ζ) Την  υπ’  αριθ.  οικ.  156489/4234/13-07-2017  Απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Στερεάς  Ελλάδας  περί
«Ανάθεση άσκησης  αρμοδιοτήτων  στους  εκλεγμένους  Αντιπεριφερειάρχες  της Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας» (ΦΕΚ 2485 Β’).

η) Την  υπ’  αριθ.  217843/5135/08-11-2017  Απόφαση  του  Αντιπεριφερειάρχη  Εύβοιας  περί  «Παροχή
εξουσιοδότησης  υπογραφής  με  εντολή  Αντιπεριφερειάρχη  στους  Προϊσταμένους  Διευθύνσεων  και
Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας».

θ) Την με αριθ. πρωτ. 6631/23-10-2018 αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου για τη
χορήγηση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους
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ονομαστικής ισχύος εφεδρικής λειτουργίας 650 kVA. 
ι) Την υπ’ αριθ. 721/2016/16-12-2016 Βεβαίωση της ΡΑΕ για την εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής

άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εφεδρικούς σταθμούς σύμφωνα με την περίπτωση (Β) της
παραγράφου 11 του άρθρου 132 του Ν. 4001/2011, της εταιρείας «ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.»
για την εγκατάσταση εφεδρικού Η/Ζ ισχύος 650 kVA.

ια) Την υποβληθείσα τεχνική έκθεση περιγραφής του εφεδρικού Η/Ζ και τις συντεταγμένες χωροθέτησής
του (απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:500).  

ιβ) Την από 23-10-2018 πρόσθετη συμφωνία για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και
της εταιρείας «ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.».

ιγ) Την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  2484/Φ.14/2901/24-06-2014  Υπεύθυνη  Δήλωση  Έναρξης  Λειτουργίας
Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης.

ιδ) Τις διατάξεις της Υ.Α. ΗΠ 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) ΥΠΕΚΑ «Κατάταξη δημοσίων και
ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες ……..», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016
(ΦΕΚ 2471 Β/2016) Υ.Α. και ισχύει. 

ιε) Τις  διατάξεις  του  Ν.  4014/2011  (ΦΕΚ  209/Α/21-09-2011)  «Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και
δραστηριοτήτων …….».

ιστ) Το Ν. 4042/2011 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος …….».
ιζ) Το Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη ………».
ιη) Την  ΚΥΑ  45964/06-08-2013  (ΦΕΚ  1987/Β/2013)  «Πρότυπες  περιβαλλοντικές  δεσμεύσεις  για  τις

δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 9ης Ομάδας ……..»

Αποφασίζουμε

Την απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/

Ζ) ονομαστικής ισχύος εφεδρικής λειτουργίας 650 kVA, της εταιρείας «ΒΙΟΛΙΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ

Α.Ε.»,  που  βρίσκεται  εγκατεστημένο  στην  θέση  Βρύσες  Ριτσώνας,  της  Δ.Κ.  Βαθέος,  της  Δ.Ε.

Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων της Π.Ε. Εύβοιας.

Η παρούσα απόφαση απαλλαγής έχει  απεριόριστη διάρκεια και  χορηγείται  με τους ακόλουθους

όρους και περιορισμούς:

(1)  Το  εφεδρικό  ηλεκτροπαραγωγό  ζεύγος  (Η/Ζ),  θα  τίθεται  σε  λειτουργία  μόνο  σε  περίπτωση

διακοπής  της  παροχής  ηλεκτρικής  ενέργειας  λόγω βλάβης  ή  αδυναμίας  του  Συστήματος  ή  του

Δικτύου.

(2) Κατά τη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους να λαμβάνονται και να τηρούνται όλα τα

απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των εργαζομένων.

(3)  Η  εγκατάσταση  να  πληροί  το  Πρότυπο  ΕΛΟΤ  HD  384  «Απαιτήσεις  για  ηλεκτρικές

εγκαταστάσεις».

(4)  Για  τη  δεξαμενή  πετρελαίου  που  θα  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  του  Η/Ζ  να  τηρούνται  οι  κατά

περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.

(5) Να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νο-

μοθεσία.

(6) Για τη λειτουργία, επίβλεψη και συντήρηση του Η/Ζ πρέπει να απασχολούνται πρόσωπα που

έχουν τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις προσόντα και άδειες.

(7) Να τηρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι υποχρεώσεις των (ι) και (ιβ) σχετικών.

(8) Τα δικαιολογητικά που ελήφθησαν υπόψη για τη χορήγηση της παρούσας και έχουν ορισμένη

ισχύ να ανανεώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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(9) Η παρούσα απόφαση απαλλαγής δεν απαλλάσσει το φορέα από την υποχρέωση να εφοδιαστεί

με άδεια άλλης Αρχής αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

(10) Η παρούσα ισχύει αποκλειστικά στο όνομα του φορέα του οποίου εκδόθηκε.

(11) Η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της

ισχύουσας νομοθεσίας ή των ανωτέρω όρων και περιορισμών.

(12) Η προσφυγή κατά της παρούσας απόφασης,  όσον αφορά τη νομιμότητα της έκδοσής της,

απευθύνεται στον ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας/Δνση

Διοίκησης/Τμήμα  Διοικητικού-Οικονομικού  Ν.  Φθιώτιδας,  Λεωνίδου  6,  35100  Λαμία)  εντός  15

ημερών  από  την  δημοσίευση  της  απόφασης  ή  την  ανάρτησή  της  στο  διαδίκτυο  ή  από  την

κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227, παρ.1

του Ν.3852/2010 και των Εγκυκλίων 60 (αριθ. πρωτ 74895//30-12-2010) και 15 (αρ. πρωτ 5370/2-2-

2011) του Υπουργείου Εσωτερικών/Δνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ.

M.E.A.

Ο Αν. Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης  

     Γεώργιος Μαυρομματάκης                   
                                                                Π.Ε. Ηλ/γος Μηχ/κός με Α' βαθμό   
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1.Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Γενική Δ/νση Υποστήριξης Βιομηχανιών
Διεύθυνση Πληροφορικής - Τμήμα Γ’
Πλατεία Κάνιγγος     Τ.Κ. 10181   Αθήνα

2.Υπουργείο Οικονομικών
Γεν. Δ/νση Στατιστικών Ερευνών
Δ/νση  Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 &  Επονιτών
18510 Πειραιάς     Ταχ. Θυρ. 808470

3.Γενική Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 
Λ. Καλυβίων 2      Τ.Κ. 35132  ΛΑΜΙΑ

4.Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας , 
Πειραιώς 132,  Αθήνα  Τ.Κ.118 54.                                                                     

5.Υ.Π.Ε.
Γεν. Δνση  Ενέργειας, Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής, 
Τμήμα  Γ΄ , Μεσογείων 117-119, 101 92 Αθήνα

6.ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.
Βρύσες Ριτσώνας
Δ.Κ. Βαθέος, Δ.Ε. Αυλίδας, Δήμος Χαλκιδέων
 Τ.Κ.  34100   Χαλκίδα

 7.      ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ  Τ.Κ.  341 00

8.Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας
Τ.Κ.  34100

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Αρχείο Δ/νσης     
Αρχείο τμήματος  (Φ. ΗΖ/28, και Φ.14/2901)
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