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 Χαλκίδα :     17-11-2016 
 

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  Αριθ. Πρωτ.: 8890/Φ14/2869. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ       
Ταχ. ∆/νση. : Χαϊνά 93  Προς: ΥΙΟΙ  ΒΛ. ΣΚΟΛΙ∆Η  Ε.Π.Ε. 
Ταχ. Κώδικας. : 34132       Λατοµείο Αδρανών Υλικών 
Πληροφορίες. : Λ. Αρδίτζογλου, Π. Μαστρογιάννης  Θέση «∆ρακόσπηλο»  
Τηλέφωνο : 22213 53403, 22213 53406  ∆.Ε. Ληλαντίων 
Fax : 22210 36041   
e-mail. : Arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr  

Mastrogiannis.p@naevias.gr  
    Κοιν.: Πίνακας Αποδεκτών 

 
 

     

   Θέµα: Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «ΥΙΟΙ  ΒΛ. ΣΚΟΛΙ∆Η  Ε.Π.Ε.», η οποία είναι φορέας  
                  της δραστηριότητας «Σπαστηροτριβείο», στην θέση «∆ρακόσπηλο» Τ.Κ. Αφρατίου,  
                  ∆.Ε. Ληλαντίων, ∆ήµου Χαλκιδέων, Π.Ε. Ευβοίας 
             

Α.Φ.Μ.: 095511934                ∆.Ο.Υ.: Χαλκίδας 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
 

Έχοντας υπόψη : 
α. Τις διατάξεις του Ν.3982/2011(Α143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
β. Τις διατάξεις της Υ.Α. 484/36/Φ.15/17-1-2012 (ΦΕΚ 230Β/9-2-2012).             
γ. Τις διατάξεις της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-2012 (ΦΕΚ 158Β/3-2-2012). 
δ. Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
ε. Την υπ’ αρ. οικ. 100229/2885/9-9-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί 
«Ανάθεσης άσκησης αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας » (ΦΕΚ 2542 Β / 24-9-2014), όπως έχει συµπληρωθεί και τροποποιηθεί µε τις 
υπ’ αρ. (οικ.)128945/3720/18-11-2014 (ΦΕΚ 3238/τ.Β΄/3-12-2014) , αρ. (οικ.)75553/1337/18-5-
2016 (ΦΕΚ 1594/τ.Β΄/7-6-2016) & αρ. (οικ.)161836/2629/13-10-2016 (ΦΕΚ 3568/τ.Β΄/4-11-
2016) Αποφάσεις. 
στ. Την υπ’ αρ. οικ. 142133/7028/15-12-2014 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής ‘Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη’ στους 
Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, όπως 
συµπληρώθηκε µε την  υπ’ αρ. οικ. 22078/845/16-2-2015 (ΦΕΚ 326 Β) Απόφαση 
Αντιπεριφερειάρχη. 
ζ. Την από  17-11-2016 Εισήγηση της ∆/νσης Ανάπτυξης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 
Α.  Επιβάλλουµε στην εταιρεία «ΥΙΟΙ  ΒΛ. ΣΚΟΛΙ∆Η  Ε.Π.Ε.», φορέα της δραστηριότητας 

«Σπαστηροτριβείο» που βρίσκεται στην περιοχή «∆ρακόσπηλο» Τ.Κ. Αφρατίου ∆.Ε. Ληλαντίων 

του ∆ήµου Χαλκιδέων της Π.Ε. Ευβοίας  και ανήκει στην κατηγορία µέσης όχλησης σύµφωνα µε 

την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ15/2012 ΦΕΚ 1048Β/2012, µε µηχανολογικό εξοπλισµό παραγωγικών 

µηχανηµάτων αξίας 440.205,00 €  και ισχύος 1.714,68  Kw (κινητήρια και θερµική), πρόστιµο 

ύψους  2.596,67 € (δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξη ευρώ και εξήντα επτά 

λεπτών) για τα εξής:  

ΑΔΑ: 6Ξ7Ρ7ΛΗ-ΘΡΓ



1η : Λειτουργία δραστηριότητας µετά από επέκταση – εκσυγχρονισµό µε άδεια 

εγκατάστασης/υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 20.2, αλλά χωρίς άδεια λειτουργίας ή χωρίς 

υπεύθυνη δήλωση ή µε την κατάθεση αναληθών στοιχείων µέσω αυτής για χρονικό διάστηµα 

µεγαλύτερο του ενός έτους. 

Ύψος προστίµου : 396,00€  

2η : Παράβαση όρων και περιορισµών της άδειας λειτουργίας ή της υπεύθυνης δήλωσης στους 

εξής τοµείς: Περιβάλλον – Ασφάλεια εγκαταστάσεων – Ζωή και υγεία των εργαζοµένων και 

περιοίκων. 

Παράβαση σε ένα τοµέα : Περιβάλλον για χρονικό διάστηµα µικρότερο των έξι µηνών . 

Ύψος προστίµου : 2.596,67 € 
 
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 2.596,67 Ευρώ 

 
Β. Η προσφυγή κατά της παρούσας απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα της έκδοσής της, 

απευθύνεται στον ΓΓ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Στερεάς 

Ελλάδας/∆νση ∆ιοίκησης/Τµήµα ∆ιοικητικού-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/∆νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ. 

      M.E.A. 
         Ο Αν. Προϊστάµενος  της ∆ιεύθυνσης   

 
 
 
 

     Γεώργιος Μαυροµµατάκης                    
                                                                                    Π.Ε. Ηλ/γος Μηχ/κός µε Α' βαθµό    
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ : 

1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
      Γενική ∆/νση Ανάπτυξης, ∆/νση Βιοµηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων.  

Λεωφόρος Καλυβίων 2  ,     Τ.Κ. 351 32  Λαµία 
2. ∆ήµος Χαλκιδέων. 

 
Εσ. διανοµή : 

1. Αρχείο ∆νσης. 
2. Αρχείο Τµήµατος (Φ14/2869). 

ΑΔΑ: 6Ξ7Ρ7ΛΗ-ΘΡΓ
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