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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  Αναρτητέα στο ∆ιαδίκτυο  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ       Χαλκίδα  :  12 - 12 - 2017       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  Αριθ. Πρωτ. :  4021/Φ.14/3772  
Τµήµα: ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ           
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ               
Ταχ. ∆/νση : Λ. Χαϊνά 93   
Ταχ. Κώδικας : 341 32   
Πληροφορίες : Π. Μαστρογιάννης    
Τηλέφωνο : 2221353406   
Fax : 2221036041    
email : mastrogiannis.p@naevias.gr   
 
 
ΘΕΜΑ : «Άδεια εγκατάστασης µονάδας παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος µε φορέα 

εκµετάλλευσης την εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΛΕΜΟΝΙΑΣ 

Α.Β.Ε.Ε.». 

 
Θέση : «Μεγάλο Βουνό» Αλµυροποτάµου     ∆.Ε. Στυραίων    ∆ήµος : Καρύστου    Π.Ε. Εύβοιας 

ΣΤΑΚΟ∆ 2008 : 23.63     

∆.Ο.Υ.:   Κύµης                   ΑΦΜ: 082002757  

  ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ :  Μέση                           ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :   Α2 

  Εκπρόσωπος             :  Γεώργιος  ∆. Παντελής 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
 

Έχοντας υπόψη : 
 
α) Τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 

επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες 
διατάξεις, 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.4155/2013 
(ΦΕΚ 120 Α’) και Ν.4442/07-12-2016 (ΦΕΚ 230 Α’) «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση 
οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».   

β) Τις διατάξεις της Υ.Α. αριθ. οικ.483/35/Φ15/17-01-2012 (ΦΕΚ158 Β’) «Καθορισµός τύπου, 
δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των µεταποιητικών … ». 

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 …» (ΦΕΚ 80 Α’). 

δ) Τις διατάξεις του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

ε) Τις διατάξεις του Π.∆. 148/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α’) 
όπως ισχύει. 

στ) 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’). 

ζ) Την υπ’ αριθ. 217843/5135/08-11-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας περί «Παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στους Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων 
και Τµηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας».   
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η) Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών 
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆» (ΦΕΚ 26 Α’). 

θ) Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 ¨Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 45 Α’), όπως τροποποιήθηκε µέχρι σήµερα και ισχύει. 

ι) Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α’) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως 
και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µέχρι σήµερα και ισχύει. 

ια) 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 ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήµερα. 

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

ιγ) Την Υ.Α. µε αριθ. πρωτ. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21 Β’) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες …», όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε µε την Υ.Α. µε 
αριθ. ∆ΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016 (ΦΕΚ 2471 Β’). 

ιδ) Την Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/21-03-2012 (ΦΕΚ 1048 Β’) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των 
βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και …………..)». 

ιε) Τις διατάξεις του Ν. 4042 / 2012 (ΦΕΚ 24 Α) “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος...” 
ιστ) Το από 08-03-2017 µε αριθ. πρωτ. 1449, υποβληθέν ερωτηµατολόγιο προς την αδειοδοτούσα 

αρχή, για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται. 
ιζ) Το µε αριθ. πρωτ. 1449/Φ.14/Αλληλογραφία/20-03-2017 έγγραφό της υπηρεσίας «Προσδιορισµός 

δικαιολογητικών». 
ιη) Την υπ’ αριθ.∆ΛΜΑΥ/Γ/Φ12.11/182600/3595/03-11-2017 (Α∆Α:Ω∆Λ44653Π8-ΦΣΥ) Απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
ιθ) Την µε αριθ. πρωτ. 148/15-03-2017 πράξη Χρήσης Γης.      
κ) Την µε αριθ. πρωτ.2150/30-08-2004 πράξη χαρακτηρισµού εκτάσεως του ∆ασαρχείου Αλιβερίου. 
κα) Την µε αριθ. πρωτ.2788/22-10-2004 διόρθωση σφάλµατος του ∆ασαρχείου Αλιβερίου. 
κβ) Την µε αριθ. πρωτ.888/18-03-2005 βεβαίωση της ∆/νσης ∆ασών Ν. Ευβοίας. 
κγ) Το από 19/04/2017 (13312608) συµφωνητικό µίσθωσης ακίνητης περιουσίας / ΑΑ∆Ε. 
κδ) Την Τεχνική έκθεση και τα σχεδιαγράµµατα της µονάδας παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος. 
κε) Την από 07/06/2017 µε αριθ. πρωτ.4021 αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας µε τα συνηµµένα 

δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης µονάδας παραγωγής έτοιµου 
σκυροδέµατος. 

κστ) Την από 11 - 12 - 2017  Εισηγητική έκθεση. 

 

Αποφασίζουµε  
 
Χορηγούµε άδεια εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών για ίδρυση µονάδας παραγωγής 
έτοιµου σκυροδέµατος µε φορέα εκµετάλλευσης την εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΛΕΜΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», σύµφωνα µε τα σχεδιαγράµµατα και τη τεχνική µελέτη 
εγκατάστασης που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση. 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

α) Θέση: «Μεγάλο Βουνό» Αλµυροποτάµου»  ∆.Ε. Στυραίων  ∆ήµος Καρύστου Π.Ε. Εύβοιας  
β) Κάτοχος: «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΛΕΜΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.». 
γ) Είδος Εγκατάστασης :  Μονάδας παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος. 

δ) Πίνακας : 

Ισχύς Κινητήρια 
(ΚW) 

Θερµική 
(KVA) 

Άξια Μηχ/κου   
Εξοπλισµού   (€) 

Αιτούµενη  Ισχύς Μηχανηµάτων 91,44 00,00 200.000,00 
    
          ΣΥΝΟΛΙΚΗ 91,44 00,00 200.000,00 

 
  Ατµολέβητες           : ∆εν  υπάρχουν 

∆εξαµενές - ∆οχεία υπό πίεση  : ∆εν υπάρχουν 
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2. ΟΡΟΙ :  
α. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση  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 τηρούνται οι αστυνοµικές, υγειονοµικές και του Υπουργείου  εργασίας διατάξεις . 

γ. 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 των κτιρίων συνεπάγεται τις κυρώσεις που 
προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας αδείας. 

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

ε. Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την µη 
πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόµενα από την 
περιβαλλοντική νοµοθεσία.  

στ. Σε περίπτωση µηχανολογικής ή κτιριακής ή άλλης µεταβολής των στοιχείων της παρούσας 
άδειας, η ενδιαφερόµενη εταιρεία οφείλει να απευθυνθεί προηγουµένως στην Υπηρεσία µας.  

 
3. Η Υπηρεσία µας 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. 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. 
Σε περίπτωση αλλαγής φορέα ή επωνυµίας, τόσο ο παλιός όσο και ο νέος φορέας 
υποχρεούνται σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την επέλευση αυτής της µεταβολής να 
ενηµερώσουν την Υπηρεσία µας, προκειµένου να τροποποιηθεί η παρούσα άδεια.  

 
5. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί 

µε  άλλες άδειες, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 
 
6. Η παρούσα άδεια ανακαλείται µε σχετική απόφασή µας, όταν δεν πληρούνται οι 

προαναφερόµενοι όροι και προϋποθέσεις. 
 
7. 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 (αριθ. πρωτ 
74895//30-12-2010) και 15 (αρ. πρωτ 5370/2-2-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών/∆νση 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ. 

 
                                                                                                     Μ.Ε.Α.                        

   Ο Αν. Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης    
 
 

                                                                                      Γεώργιος Μαυροµµατάκης 
                                                                                 Π.Ε. Ηλ/γος Μηχ/κός µε Α΄ βαθµό 
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Γ Ρ ΑΜΜΑ Τ Ι Α  
 

Για την έκδοση της απόφασης αυτής 
Εκδόθηκαν  τα εξής γραµµάτια:  
1. Ανάπτυξης – Ε.Τ.Ε. Αριθµός εµβάσµατος 405738342/5-12-2017 i-bank € 200,00 

     

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

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

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

3. Γενική ∆/νση Ανάπτυξης 
 ∆/νση Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  
 Λεωφόρος Καλυβίων 2  ,  Τ.Κ. 351 32  Λαµία 
  

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

  

5. ∆.Ο.Υ.  Kύµης 
  

6. «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΛΕΜΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» 
  

 7.      ∆Ε∆∆ΗΕ Καρύστου 
  

 8. Αστυνοµικό Τµήµα Καρύστου 
  

9. ∆ήµος Καρύστου 
  

10. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΟΜΙΣΗΣ 
 ∆ήµου Καρύστου 

  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
Αρχείο ∆/νσης       
Αρχείο τµήµατος  (Φ.14/3772)    
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