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Θέμα:  Επιβολή  κυρώσεων  στην  εταιρεία  «ALSYK  HELLAS  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με  διακριτικό  τίτλο  «ALSYK»,  η  οποία  είναι  φορέας
εκμετάλλευσης  μονάδας  κατασκευής  μεταλλικών  και  πλαστικών  κουφωμάτων, που  είναι
εγκατεστημένη  στην περιοχή «Βατώντας» της Δ.Ε.  Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων  της
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
                 
Α.Φ.Μ.   : 800983120               Δ.Ο.Υ. :   ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :

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

β) Το Π.Δ. 148 /  27-12-2010 (ΦΕΚ 241 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει..

γ) Την  με  αριθμ.  (οικ.)  195090/2921/2-9-2019  (ΦΕΚ 705/τ.  Υ.Ο.Δ.Δ./9-9-2019)  Απόφαση  του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  σχετικά με τον ορισμό Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών.

δ) Την  με  αριθμ.  (οικ.)  204072/3050/12-9-2019  (ΦΕΚ  3538/Β/20-9-2019)  Απόφαση  του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την Ανάθεση άσκησης τομέων και  μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες.

ε) 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.

στ) Τις διατάξεις του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) «Απλοποίηση της αδειοδότησης…..» , όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει 

ζ) Τις διατάξεις της Υ.Α. 484/36/Φ.15/17-1-2012 (ΦΕΚ 230Β/9-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει. 

η) Την  ΥΑ  με  αρ.  πρωτ.  οικ.  483/35/Φ.15/17-01-2012  (ΦΕΚ  158  Β’)  «Καθορισμός  τύπου,
δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και ……...», όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’  αρ.  οικ.  5540/71/Φ15/17-1-2018  Υ.Α.   (ΦΕΚ  60  Β  /  18-1-2018)  και  την  υπ’  αρ.  οικ.
64618/856/Φ15/15-6-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 2278 Β / 15-6-2018). 

θ) Την από  15-10-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.  Επιβάλλουμε  στην εταιρεία  «ALSYK HELLAS  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με  διακριτικό  τίτλο  «ALSYK»,  φορέα  της  δραστηριότητας  «μονάδα
κατασκευής  μεταλλικών  και  πλαστικών  κουφωμάτων» που  είναι  εγκατεστημένη  στην  περιοχή
«Βατώντας» της Δ.Ε. Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας ,
και ανήκει στην κατηγορία δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 3137/191/
Φ15/2012  ΦΕΚ  1048Β/2012,  όπως  έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει,  με  μηχανολογικό  εξοπλισμό
παραγωγικών μηχανημάτων της  επέκτασης -  εκσυγχρονισμού  αξίας 397.138,50 €  και  ισχύος
77,04 KW (κινητήρια και θερμική), πρόστιμο ύψους  3.000,00 € (τριών χιλιάδων ευρώ) , για τα
εξής :

1η Παράβαση :

«Αλλαγή φορέα χωρίς την ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο
23 του Ν. 3982/2011 εντός της προθεσμίας των δύο (2) μηνών.»

2η Παράβαση :

«  Λειτουργία  δραστηριότητας  μετά  από  επέκταση  –  εκσυγχρονισμό  χωρίς  
έγκριση/γνωστοποίηση εγκατά  στασης και χωρίς έγκριση/γνωστοποίηση  λειτουργίας     .  »  

3η Παράβαση :

«  Παράβαση  όρων  και  περιορισμών  της  άδειας  λειτουργίας  στον  τομέα  Ασφάλεια  
εγκαταστάσεων   .  »  

Για τις παραβάσεις 1, 2 και 3  ισχύουν τα εξής : 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ 484/36/Φ15/2012 ΦΕΚ 230Β (παράγραφοι 1 και 4) 
 Σε περίπτωση όπου το πρόστιμο μετά τον υπολογισμό προκύπτει μικρότερο 

των χιλίων (1.000) ευρώ , επιβάλλεται το τελευταίο ως ελάχιστο
 Σε περίπτωση διαπίστωσης περισσότερων παραβάσεων ,τότε επιβάλλεται το 

μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα πρόστιμα.

Άρα το πρόστιμο για τις ανωτέρω παραβάσεις είναι 1.000,00 Ευρώ

4η Παράβαση :

Κυρώσεις λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΥΑ με αρ. πρωτ. οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012
(ΦΕΚ 158  Β’)  «Καθορισμός  τύπου,  δικαιολογητικών  και  διαδικασίας  για  την  εγκατάσταση  και
……...», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. οικ. 5540/71/Φ15/17-1-2018 Υ.Α.  (ΦΕΚ 60 Β / 18-1-
2018) και την υπ’ αρ. οικ. 64618/856/Φ15/15-6-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 2278 Β / 15-6-2018). Ειδικότερα :

Ανακριβής  ή  αναληθής  δήλωση  σχετικά  με  περισσότερα  στοιχεία  ή  παράλειψη  μεταβολής
σημαντικού στοιχείου, όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία της γνωστοποίησης λειτουργίας :
1.  Δεν  έχει  δηλωθεί  η  δραστηριότητα  με  Κωδικό  NACE  22.23.14  (κατασκευή  πλαστικών
κουφωμάτων)
2.  Δεν έχει δηλωθεί η σωστή εγκατεστημένη  ισχύς
3.  Δεν έχει δηλωθεί η σωστή στεγασμένη επιφάνεια
4.  Δεν έχει δηλωθεί ο σωστός αριθμός ορόφων
5.  Δεν έχει δηλωθεί η σωστή αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού
6.  Η άδεια δόμησης δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων
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7.  Το πιστοποιητικό πυρασφάλειας που έχει δηλωθεί δεν είναι σε ισχύ

Το πρόστιμο για την 4η παράβαση  είναι 2.000,00€. 

Το  συνολικό  πρόστιμο  για  τις  ανωτέρω  παραβάσεις  θα  είναι  1.000,00€  +  2.000,00€  =
3.000,00  Ευρώ

Β.  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 (αρ. πρωτ 74895//30-12-2010) και 15 (αρ. πρωτ 5370/2-2-
2011) του Υπουργείου Εσωτερικών/Δνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ.

                                    Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας  

Γεώργιος Δ. Κελαϊδίτης

  

                                                                                            
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Γενική Δνση Ανάπτυξης, Δνση Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων,
Λεωφόρος Καλυβίων 2      Τ.Κ. 351 32  Λαμία

2. Δήμος Χαλκιδέων
3. Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας

Εσ. διανομή : 
1.     Αρχείο Δνσης
2.     Αρχείο Τμήματος (Φ14/2860) 
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