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Θέμα : «Έγκριση λειτουργίας εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης υγρών

καυσίμων (πετρελαιοειδών), με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία

«ΒΑΛΚΑΡΓΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με δ.τ.

«ΒΑΛΚΑΡΓΚΟ Α.Ε.» λόγω αλλαγής φορέα. (Παλαιός φορέας «SUNOIL

Α.Β.Ε.Ε.Π.»)

    θέση :  “Σγάλια”      Τ.Κ. Δροσιάς       Δ.Ε. Ανθηδόνος       Δήμος  Χαλκιδέων       Π.Ε. Εύβοιας

Κ.Α.Δ. 2008 : 46.71, 52.10   

Α.Φ.Μ. :   094503162  Δ.Ο.Υ. :     ΦΑΕΕ  ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ :    ΜΕΣΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :   Β

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852 /07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Το Π.Δ. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
3) 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’).

4) Την υπ’ αρ. 217843/5135/8-11-2017 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας περί «Παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής ‘Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη’ στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και
Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας».

5) 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.

6) 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 και ισχύουν.

7) Τις διατάξεις του  Ν. 4042 / 2012 (ΦΕΚ 24 Α) “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος...”
8) Τις διατάξεις του Ν. 4262/2014 ( 114 Α) «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής

δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».
9) Τις διατάξεις του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής

δραστηριότητας».
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10) Τις διατάξεις του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α’) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

11) Τις διατάξεις του Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α’) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων- Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις».

12) Τις διατάξεις του Ν.2289/1995 (ΦΕΚ 27Α) ¨Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων
και άλλες διατάξεις ¨άρθρο 15 παρ.4 εδάφιο 7 του Κεφ. Δ΄ περί ρυθμίσεων θεμάτων
πετρελαιοειδών….¨ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.2516/1997 (ΦΕΚ159 Α’).  

13) Toν Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» όπως
αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.3335/05 (ΦΕΚ 95 Α’) Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης
πετρελαιοειδών προϊόντων – ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου  Ανάπτυξης.

14) Την Υ.Α. Α2/Φ5/9477/03 (ΦΕΚ 709/Β’) Καθορισμός Κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων του
Ν.3054/02, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. Δ2/Φ5/1794 (ΦΕΚ 218 Β’).

15) Την ΚΥΑ 172058 (ΦΕΚ 354 Β/2016) «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση
κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης
επικίνδυνων ουσιών ... Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε
(Β΄2259/2007)(SEVEZO III)».

16) Την Υ.Α. 34628/1985 (ΦΕΚ 799 Β/1985) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς
λειτουργίας διαμόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών
καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών», όπως συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ
Π-7086/Φ5.2/88 (ΦΕΚ 550 Β).

17) Την υπ’ αριθ. Δ2/16570/07-09-2005 Υ.Α. «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β’/2005), όπως αυτή
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αποφάσεις με αριθμό Δ2/Α/Φ.8/11287/29-05-2006 (ΦΕΚ
771/Β’/2006), Δ2/Α/Φ.8/25750/28-12-2007 (ΦΕΚ 2512/Β’/2007), Δ2/Α/19843/29-09-2011 (ΦΕΚ 2191/
Β’/2011), Δ2/Α/22285/09-11-2012 και Δ2/Α/22287/Α/09-11-2012 (ΦΕΚ 2998/Β’/2012), και
Δ2/Α/21366/21-11-2013 (ΦΕΚ 3070/Β’/2013).

18) Την ΚΥΑ με αριθ. Α8/οικ.26374/2079/28-04-2014 (ΦΕΚ 1248/Β’/2014) «Καθορισμός προϋποθέσεων και
λεπτομερειών για τη διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων από τους κατόχους αδειών του Ν. 3054/2002».

19) Τον Νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ………..)».

20) Την ΥΑ με Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 Απόφαση (ΦΕΚ 2471 Β / 10-8-2016) «Τροποποίηση και
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012...» , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .

21) Την υπ' αριθ. 3137/191/Φ.15/21-03-2012 ΦΕΚ 1048/Β/2012 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των
βιομηχανιών και .......».

22) Την Υ.Α. 483/35/Φ.15/17-1-2012 (Β΄ 158) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για
την εγκατάσταση και ……...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

23) Την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275 Β’/11-04-2012) «Καθορισμός
Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) κατά κλάδο δραστηριότητας ……….», όπως έχει
τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. οικ. 127402/1487/Φ15/1-12-2016 (ΦΕΚ 3924 Β / 7-12-2016) ΚΥΑ και
την υπ’ αρ. οικ. 135207/1801/8-12-2017 (ΦΕΚ 4333 Β / 12-12-2017) ΚΥΑ . 

24) Το με αριθ. πρωτ. 104/10-01-2019 συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο του παραρτήματος Ι της ΥΑ με
αριθ. οικ. 64618/856/Φ.15/15-06-2018 (ΦΕΚ 2278 Β’/15-06-2018), του νόμιμου εκπροσώπου του
φορέα με τις απαραίτητες πληροφορίες για Υπαγωγή σε Π.Π.Δ.

25) Την με αριθ. πρωτ. οικ. 1664/Φ.15/101/22-03-2019 Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την λειτουργία της εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης
(χονδρικό εμπόριο) υγρών καυσίμων της εταιρείας “ΒΑΚΑΡΓΚΟ Α.Ε.”, στην θέση Σγάλια Τ.Κ.
Δροσιάς, Δ.Ε. Ανθηδόνος του Δήμου Χαλκιδέων Π. Ε. Εύβοιας.

26) Το με αριθ. πρωτ. 104/Φ.15/101/22-01-2019 έγγραφό μας “Προσδιορισμός δικαιολογητικών”.
27) Την με αριθ. πρωτ. 1094/21-02-2019 αίτηση της εταιρείας για έκδοση άδειας εγκατάστασης της

μονάδας με συνημμένα :
α) Η με αριθ. πρωτ. 5674/13-12-2018 Βεβαίωση χρήσεων γης με θεωρημένο τοπογραγικό
διάγραμμα.
β) Τοπογραφικό διάγραμμα εγκαταστάσεων δικτύων κτιρίων σε κλ. 1/200.
γ) Τοπογραφικό διάγραμμα ευρύτερης περιοχής σε κλ. 1/5000.
δ) Παράβολο
ε) Συμμόρφωση με τις Π.Π.Δ.
στ)Φάκελος κοινοποίησης SEVEZO και το με αριθ. πρωτ. οικ.1368/Φ.15/101/08-03-2019 έγγραφο
της υπηρεσίας “Διαβίβαση φακέλου Κοινοποίησης” στις συναρμόδιες Υπηρεσίες.
ζ) Αντίγραφο περίληψης της με αριθ. 6135/2018 κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτων (πώληση δια
πλειστηριασμού), πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.
η) Η με αριθ. πρωτ. 1145062/31-05-2018 Ανακοίνωση καταχώρησης της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
θ) Αντίγραφα υπαρχόντων οικοδομικών αδειών 1561/1978 και 480/1979 και την με αριθμό
10796344/14-02-2019 Δήλωση Υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 “Τακτοποίηση αυθαίρετων
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εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής πετρελαιοειδών”.
ι) Το Τεχνικό Υπόμνημα και τα σχέδια των εγκαταστάσεων.
ια)Τις Υ.Δ. του φορέα για τον νόμιμο τρόπο με τον οποίο περιήλθε η κυριότητα, το δικαίωμα
εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού στο νέο φορέα καθώς και ότι
αναλαμβάνει την ευθύνη της νόμιμης λειτουργίας της εγκατάστασης.   

28) Την με αριθ. πρωτ. 394/Φ.15/2/101/07-05-1999 Άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης
υγρών καυσίμων, αόριστης διάρκειας, στην εταιρεία ΣΑΝΟΪΛ ΑΒΕΕΠ στην θέση Σγάλια Δροσιάς
Ανθηδόνας Νομού Εύβοιας και τις υπόλοιπες άδειες και εγκρίσεις που την συνοδεύουν.

29) Την από 19/04/2019 εισηγητική έκθεση της υπηρεσίας και τα στοιχεία του φακέλου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε έγκριση λειτουργίας, αόριστης χρονικής διάρκειας, στην εγκατάσταση

αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων (πετρελαιοειδών), με φορέα εκμετάλλευσης την

εταιρεία «ΒΑΛΚΑΡΓΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με δ.τ. «ΒΑΛΚΑΡΓΚΟ

Α.Ε.» λόγω αλλαγής φορέα (Παλαιός φορέας «SUNOIL Α.Β.Ε.Ε.Π.») σύμφωνα με τα σχέδια, το

τεχνικό υπόμνημα και τα υπόλοιπα υποβληθέντα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την

παρούσα.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

α) θέση : “Σγάλια”      Τ.Κ. Δροσιάς       Δ.Ε. Ανθηδόνος       Δήμος  Χαλκιδέων       Π.Ε. Εύβοιας

β) Κάτοχος : «ΒΑΛΚΑΡΓΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με δ.τ.

«ΒΑΛΚΑΡΓΚΟ Α.Ε.»»

γ) Είδος Εγκατάστασης: Μονάδα αποθήκευσης υγρών καυσίμων (πετρελαιοειδών). 

δ) Πίνακας :

               Ισχύς Κινητήρια Θερμική Άξια Μηχ/κου Εξοπλισμού
       (Παραγ. Μηχ/των (KW)    ΚW                   (€)
Νόμιμα λειτουργούσα    39,00 00,00 1.499.000,00
Προστασίας Περιβάλλοντος
Μη Παραγωγικός Εξοπλισμός 1,20

1.000,00
          ΣΥΝΟΛΙΚΗ 40,20 00,00 1.500.000,00

ε) Ατμολέβητες : Δεν υπάρχουν

στ) Δεξαμενές :

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (m3) ΠΡΟΪΟΝ

1. ΔΕΞΑΜΕΝΗ Νο 1 1.542 ΒΕΝΖΙΝΗ

2. ΔΕΞΑΜΕΝΗ Νο 2 1.542 ΒΕΝΖΙΝΗ

3. ΔΕΞΑΜΕΝΗ Νο 3 1.542 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

4. ΔΕΞΑΜΕΝΗ Νο 4 1.542 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

5. ΔΕΞΑΜΕΝΗ Νο 5 1.542 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 7.710

Τρόπος εφοδιασμού των εγκαταστάσεων με υγρά καύσιμα : με βυτιοφόρα οχήματα. 
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2. ΟΡΟΙ :

Η έγκριση αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κείμενων διατάξεων που
αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους και περιορισμούς.

α) Να υπάρχουν και να εφαρμόζονται 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 λαμβάνονται και να τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να τηρούνται οι Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (25) σχετική απόφαση, η παράβαση των οποίων αποτελεί
παράβαση της παρούσας. 

γ) Να  εφαρμοστούν οι αστυνομικές υγειονομικές και του Υπουργείου  εργασίας διατάξεις.

δ) Να  τηρούνται οι κανονισμοί υγιεινής και ασφάλειας του  προσωπικού.

ε) Αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων από την πυροσβεστική διατάξεων. Να κατατεθεί
άμεσα νέα μελέτη πυροπροστασίας και να ανανεωθεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας. 

στ)Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στον ΕΛΟΤ HD 384 για την ηλεκτρική εγκατάσταση της
μονάδας.

ζ) Η παρούσα χορηγείται με τον όρο ότι η συγκεκριμένη κτιριακή εγκατάσταση χρησιμοποιείται
αποκλειστικά και μόνο, για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας της δραστηριότητας.
Τυχόν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλαγή της χρήσης του κτιρίου συνεπάγεται τις κυρώσεις που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας αδείας.

η) Η παρούσα έγκριση αφορά την εγκατάσταση συγκεκριμένης δραστηριότητας και αφορά
ολόκληρο τον βαθμό όχλησης στον οποίο εμπίπτει η δραστηριότητα. Νέα έγκριση
εγκατάστασης θα απαιτηθεί σε περιπτώσεις επέκτασης/εκσυγχρονισμού δραστηριότητας
που οδηγούν σε μετάπτωση της δραστηριότητας σε διαφορετικό βαθμό όχλησης, ή που
συνίσταται σε αλλαγή ή προσθήκη δραστηριότητας. 

θ) Να εφαρμόζονται οι διατάξεις της Κ.Υ.Α με αριθ. οικ.15085/593/03 (ΦΕΚ 1186 Β΄/25-08-2003
“Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων”.

ι) Να τηρούνται οι διατάξεις της (16) σχετικής Υ.Α.. Η εγκατάσταση να πληροί τις προϋποθέσεις
ασφαλούς και καλής κατασκευής και λειτουργίας και να να διαθέτει πιστοποιητικό από
αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

Σε προθεσμία ενός (1) μήνα να υποβληθεί στην υπηρεσία επικυρωμένο αντίγραφο
ασφαλιστηρίου αστικής ευθύνης της εγκατάστασης. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει
να ανανεώνεται και να υποβάλλεται στην υπηρεσία εντός δύο (2) μηνών από την λήξη του.
Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται η έγκριση λειτουργίας της εγκατάστασης.

ια) Να τηρούνται οι διατάξεις της (15) σχετικής Κ.Υ.Α. λόγω ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών,
(SEVEZO III).

ιβ) Απαγορεύεται η αλλαγή χρήσης των δεξαμενών, για αποθήκευση προϊόντος διαφορετικής
κατηγορίας του αποθηκευομένου, χωρίς τις απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις από την
υπηρεσία. 

ιγ) Να τηρούνται οι όροι ασφαλείας που επιβάλλονται από τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς
Κανονισμούς.
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ιδ) Σε προθεσμία τριών (3) μηνών να υλοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες εργασίες
συντήρησης και εγκαταστάσεις των απαιτούμενων νέων εξοπλισμών και συστημάτων για την
ασφαλή και νόμιμη λειτουργία της δραστηριότητας. 

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.

4. Για την απαιτούμενη (σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών Β.Δ. από 16-3-50 και 24-11-53
και των Π.Δ.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.
Επίσης να ενημερώνεται τακτικά και σύμφωνα με το άρθρο 12 του από 24-11-1953 Β.Δ.
επιβλέποντα Μηχανικό το βιβλίο επίβλεψης της λειτουργίας και της συντήρησης της
μηχανολογικής εγκατάστασης, το οποίο να βρίσκεται στο χώρο της μονάδας.

5. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας που επέρχεται με την περιέλευση της
κυριότητας ή του δικαιώματος εκμετάλλευσης της δραστηριότητας σε άλλο φορέα, τόσο ο
παλιός όσο και ο νέος φορέας οφείλουν να ενημερώσουν εντός δέκα (10) ημερών την
Υπηρεσία μας (άρθρο 9 του Ν.4442/2016).

  
6. Η παρούσα έγκριση 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.

7. Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της επιχείρησης από την υποχρέωση να
εφοδιαστεί με άλλες άδειες ή εγκρίσεις, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη
υποχρέωση.

8. Η παρούσα έγκριση ανακαλείται με σχετική απόφασή μας, όταν δεν πληρούνται οι
προαναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις.

9. Η προσφυγή κατά της παρούσας απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα της έκδοσής της,
απευθύνεται στον Γ.Γ. 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 (αρ. πρωτ
74895//30-12-2010) και 15 (αρ. πρωτ. 5370/2-2-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών/Δνση
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ. 

                                                                           
              Μ.Ε.Α.

                                                                                       Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
    

           Γεώργιος Μαυρομματάκης
                                                                                    Π.Ε Ηλεκ/γος Μηχ/κός με Α΄ Βαθμό
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια :

1. Ανάπτυξης Ε.Τ.Ε. Α/Α 55/Τ:Ε33310/ 12-02-2019 € 500,00

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  

Γενική Γραμ. Βιομ. Ενέργ. Τεχνολογίας
Γενική Δ/νση Υποστήριξης Βιομηχανιών
Διεύθυνση Πληροφορικής - Τμήμα Γ’
Πλ. 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. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γενική Διεύθυνση ΕνέργειαςΔ/νση Υδρογονανθράκων
Δ/νση Υδρογονανθράκων
Μεσογείων 119,  Τ.Κ.  10192  Αθήνα

4. Γενική Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 
Λεωφόρος Καλυβίων 2,      Τ.Κ. 35132 Λαμία

  5. Τμήμα τεχνικής και Υγειονομικής  Επιθεώρησης Εύβοιας                                     
Βελισαρίου  2,  Τ.Κ. 34100    Χαλκίδα

  6. Τελωνείο Χαλκίδας
Λ. Φαβιέρου 47,  Τ.Κ. 34133  Χαλκίδα

 7. Δήμος Χαλκιδέων
Τ.Κ. 34132  Χαλκίδα

8. Δ.Ο.Υ.  ΦΑΕΕ  ΑΘΗΝΩΝ

9. Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας
Αρεθούσης 153,   Τ.Κ. 34100  Χαλκίδα

10. Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας
Σιώκου 3,   Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα

11. ΔΕΔΔΗΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

12. ΒΑΛΚΑΡΓΚΟ Α.Ε.
Σγάλια Δροσίάς,    Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Αρχείο Δ/νσης   -  
Αρχείο τμήματος   Φ.15/101
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