
                                                                                                             Χαλκίδα,      14 -4-2016       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                 Αριθ. Πρωτ.:  1416 / Φ14/ 2354
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                            Σχετ.: 9545 πε  , 342
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση       : Λ. Χαϊνά 93                                                           
Ταχ. Κώδικας   : 34100                                               
Πληροφορίες    : Δ. Μπουτσιούκης ,                                                             
Τηλέφωνο        : 2221353809                             

FAX                  : 2221353451                                                    

   ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση της υπ αρ 8167 / Φ14 / 2354 / 19-9-2014 άδειας λειτουργίας της 

                δραστηριότητας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος  ,ασβεστοπολτού και προιόντων

                τσιμέντου -Αποθήκευση και εμπορία οικοδομικών υλικών  ,λόγω προσθήκης

                εξοπλισμού παραγωγής ασβεστοπολτού , με φορέα εκμετάλλευσης τον Νικόλαο

                Αθανασάκη.

Θέση : ΄΄Γαλλικό ΄΄   ΤΚ.: Αχλαδίου   Δήμος : Μαντουδίου -Λίμνης-Αγ.Άννας      Π.Ε: Εύβοιας 

Κ.Α.Δ. 2008 : 23.63 , 23.61, 2352.1β Δ.Ο.Υ:  Χαλκίδας ΑΦΜ : 045102405

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ : Μέση                    
Περιβαλλοντική  
Κατηγορία : A2

Εκπρόσωπος: Νικ. Αθανασάκης                                                               ΓΕΜΗ : 45589022000

                                                                  

                                                                    ΑΠΟΦΑΣΗ

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  και
ισχύουν απο τους Ν 4072/ 2012 (ΦΕΚ 86Α) & Ν. 4155/ 2013 (ΦΕΚ 120 Α ).

β) 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 ……...».

γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 182/2005 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
και  συντονισμού  της  Γ.Γ.  Βιομηχανίας  του  Υ.Π.Α.Ν.  και  του  Π.Δ.  78/2006  «Διάρθρωση,
στελέχωση αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης …» (ΦΕΚ 80 Α’).

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

ε) Το Π.Δ. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
στ) Την  υπ’ αρ. 100229/ 2885/ 2014   Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας « Ανάθεση

άσκησης  αρμοδιοτήτων  στους  εκλεγμένους  Αντιπεριφεριάρχες   Περιφ.  Στερεάς  Ελλάδας
(ΦΕΚ 2542  Β / 2014 ) .

                                                                                                                                                                      Σελίδα 1 από 5

 

ΑΔΑ: 6ΣΝΣ7ΛΗ-3ΛΑ



ζ) 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. 

η) Την υπ αρ 142133 / 7026 / 2014 ( ΦΕΚ 3475 Β/ 2014 ) Απόφαση  Παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής στους προισταμένους Δ/νσης ......... Ν.Α. Εύβοιας .

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

ι) Την ΥΑ με αρ. πρωτ. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21 Β’/13-01-2012) «Κατάταξη δημοσίων και
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες …………».

ια) Την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-03-2012 (ΦΕΚ 1048 Β’/04-04-2012) «Αντιστοίχηση των
κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και …………..)».

ιβ) 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 ………

ιγ) Τις διατάξεις του  Ν. 4042 / 2012 (ΦΕΚ 24 Α) “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος...”
ιδ) Την υπ αρ 7211/ 4-6-2014 Δήμος Μαντουδίου ... , έγκριση εισόδου – εξόδου και η υπ αρ 

7212/ 04-6-2012 / 24-6-2014 συναίνεση κυκλοφοριακής σύνδεσης .
ιε) Τις  υπ’  αριθ.342  /  19-1-2016  ,  9545/  17-12-2015   αιτήσεις  του  ενδιαφερομένου,  με  τα

συνημμένα δικαιολογητικά και  το υπ’ αρίθμ.  7018 / Φ14/ 22-9-2015  Ερωτηματολόγιο του
Ν.3982/2011.  

ιστ) Την υπ’ αριθ. 4813 / 658 / 19-5-2004 βεβαίωση χρήσεων γής της Δ/νσης ΧΟΠ.
ιζ) Την υπ αρ 1853 / Φ14 / 2354 / 3-9-2004 Δ/νση ΒΕΤΟΠ , άδεια εγκατάστασης .

   ιη) Την υπ αρ 1838 ? φ14 / 2354 / 21 / 24-7-2006 άδεια λειτουργίας . 
ιθ) ΚΥΑ οικ 12684/92 ( ΦΕΚ 3181 β / 2014 ) ΄΄Απλούστευση της αδειοδότησης ......... ΄΄
κ) Η υπ αρ  368 / 04     οικοδ άδεια και η με αριθ. 3158216/11-12-2015  δήλωση ένταξης στον

Ν4178 / 2013 .
κα) Την υπ αρ 5354 /  229876 /  2-12-2013  Δ/νση Περιβ. Σχεδιαμού Περιφ.  Στερ.  Ελλάδας ,

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων .
κβ)  Την υπ αρ 4042 / 166954 / 2-9-2014  Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοικησης Θεσσαλίας

-Στερ. Ελλάδας Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρ. Σχεδιασμού Στερεάς  Ελλάδας, τροποποιηση
της υπ αρ 5354 / 229876 / 2-12-2013 ΑΕΠΟ.

κγ) Την υπ αρ 8167 /  Φ14 /  2354 /  19-9-2014  Άδεια λειτουργίας της Δ/νση Ανάπτυξης ΝΑ
Εύβοιας , 

κδ) Το υπ αρ 162829.230829 / 19-2-16 έγγραφο του Επιμελητηρίου Εύβοιας για   καταχώρηση
στο Γ.Ε.ΜΗ Σύσταση Εταιρείας με την επωνυμία «Αθανασάκης Νικόλαος του Δημητρίου» με
αρ ΓΕΜΗ 45589022000.

κε) Η με αρ πρωτ 383 / 9-7-2014 βεβαίωση του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης -Α. Αννας, για την
υδροδότηση της δραστηριότητας.

κστ) Η  με  αρ  πρωτ.  7212  /  4-6-2014  /  24-6-2014  Δήμος  Μαντουδίου  -Λίμνης  -Α.  Αννας  ,
συναίνεση κυκλοφοριακής σύνδεσης.

κζ) Την από 17 /  12 /  2015  Υπεύθυνη Δήλωση του Πτυχ.  Πολιτικού Μηχανικού Δήμου Αθ.
Λεοντή  για την στατικότατα του κτιρίου ,την εγκατάσταση του εξοπλισμού σε χώρους κύριας
χρήσης και οτι δεν απαιτείται η έκδοση νεας οικοδομικής άδειας.

  κη) Την απο 17-12-2015   Υπεύθυνη Δήλωση του Νικολάου Αθανασάκη για την ανάθεση της
ανάληψης επίβλεψης  λειτουργίας .

  κθ) Την απο 10-12-2015   Υπεύθυνη Δήλωση του Πτυχ. Μηχ/κού Ανδρεα Τριανταφύλλου  για
την ανάληψη  της  επίβλεψης  λειτουργίας .

   λ) Την απο 17-12-2015  Υπεύθυνη Δήλωση του Διπλ.  Μηχ.  Θωμά Παπαστεργιάδη για την
εκτελεση  των  εργων  στην  εταιρεία   του  Νικολάου  Αθανασάκη  σύμφωνα  με  την
επικαιροποιημένη μελέτη εγκατάστασης.

  λα) Τις λοιπές Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 παρ. 4 Ν.  1599/1986 του φορέα και των
Μηχανικών.

  λβ) Την απο 17-12-2015 υπεύθυνη δήλωση του Νικολάου Αθανασάκη οτι τηρούνται τα μέτρα
πυρασφάλειας στην μονάδα παραγωγής ετοιμου σκυροδέματος και ασβέστη.

  λγ)  Την επικαιροποιημένη   τεχν.  Έκθεση  (  Δεκεμβριος  2015  )  του  Διπλ Μηχανικου Θωμά
Παπαστεργιάδη  με τα συνημμένα  σχεδιάγραμμα  Τεχν μηχανικού Δήμου Λεοντή.

  λε) Την απο  11-4-2016     εισηγητική έκθεση 
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 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ αρ 8167/Φ14 / 2354 / 19-9-2014  άδεια λειτουργίας ,αορίστου διάρκειας ,

της δραστηριότητας   παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος ,ασβεστοπολτού και προιόντων τσιμέντου

-Αποθήκευση  και  εμπορία  οικοδομικών υλικών   ,  λόγω  προσθήκης   εξοπλισμού  παραγωγής

ασβεστοπολτού με φορέα εκμετάλλευσης τον Ν. Αθανασάκη .

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

α) Θέση  :  Γαλλικός  Αχλαδίου    Δ.Ε.:  Νηλέως     Δήμος :  Μαντουδίου -Λίμνης-Αγ.Άννας   Π.Ε:

Εύβοιας

β) Κάτοχος : «  Νικόλαος Αθανασάκης   »

 γ)Είδος Εγκατάστασης :  Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος , παραγωγή προκατασκευασμένων 

                                             από έτοιμο σκυρόδεμα προϊόντων ,παραγωγή ασβεστοπολτού.

δ)  Όχληση : Μέση ( υφιστάμενη δραστηριότητα )

ε) Πίνακας :

Ισχύς
Κινητήρια 

(ΚW)
Θερμική

    (KVA)
Άξια  Μηχ/κου  Εξοπλισμού
                  (€)

Υφιστάμενη 91,69 00,00 200.000,00
Προσθήκη 14,7 15.000,00
          ΣΥΝΟΛΙΚΗ 106,39 00,00 215.000,00

στ) Ατμολέβητες : Δεν προβλέπονται
 ζ) Δεξαμενές – χωρητικότητα : Δεν προβλέπονται

 

2. ΟΡΟΙ : 

α) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και
την  υγεία  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  όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην
υπ αρ  5354 /  229876 /  2-12-2013  απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία
τροποποιήθηκε με την υπ αρ 4042 / 166954 / 2-9-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας , η παράβαση των οποίων  αποτελεί και παράβαση της παρούσας.   

Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

γ) Να τηρούνται οι αστυνομικές , υγειονομικές και του υπουργείου εργασίας διατάξεις. 

δ) Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στον ΕΛΟΤ HD 384 για την ηλεκτρική εγκατάσταση 

    της μονάδας .

ε)  Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται απο κείμενη νομοθεσία. 

στ) Σε περίπτωση μηχανολογικής , κτιριακής ή άλλης μεταβολής των στοιχείων της παρούσας 

      άδειας , η εταιρεία οφείλει να απευθυνθεί προηγουμένως στην αρμόδια Υπηρεσία.

 ε. Η θεώρηση με την παρούσα απόφαση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνο σε θέματα σχετικά με 
την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των 
πολεοδομικών διατάξεων.

στ. Σε περίπτωση μηχανολογικής ή κτιριακής ή άλλης μεταβολής των στοιχείων της παρούσας άδειας,
ο ενδιαφερόμενος οφείλει να απευθυνθεί προηγουμένως στην Υπηρεσία μας. 
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ζ.  Μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων  και πριν την έναρξη  λειτουργίας της εγκατάστασης ο
ιδιοκτήτης πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο (ιε) σχετικό έγγραφο
μας.  Επισημαίνεται  ότι  για  τη  λειτουργία  της  μονάδας  είναι  αναγκαία  η  Σύμβαση με  σύστημα
εναλλακτικής  διαχείρισης  αποβλήτων  κατασκευών,  εκσκαφών  και  κατεδαφίσεων  που
δραστηριοποιείται στην περιοχή που θα εγκατασταθεί η μονάδα

η. Δεν θα πραγματοποιηθούν εγκαταστάσεις στο τμήμα του γηπέδου που τέμνεται από την χάραξη
της νέας περιφερειακής οδού.

θ. Τα μηχανήματα έργου (Μ.Ε.) (φορτωτές, γερανοί, κλαρκ, κ.λπ.), εφόσον χρησιμοποιούνται στην
εγκατάσταση  πρέπει  να  έχουν  τις  απαιτούμενες  ειδικές  άδειες  κυκλοφορίας  -  χρήσης  και  τις
πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτών. Ο χειρισμός τους θα πρέπει να γίνεται από αδειούχους
χειριστές με τα ανάλογα προσόντα.

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 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
                                                                                                           
Εσωτερ. Διαν.   
Αρχείο Δ/νσης                                                                  Ο Αν. Προιστάμενος Δ/νσης

                                                                      
                                                                                       

                                                                                                                  
                                                                        Γεώργιος Μαυρομματάκης 
                                                                       Π.Ε. Μηχ/κών με Δ' βαθμό
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
Για την έκδοση της απόφασης αυτής
Εκδόθηκαν  τα εξής γραμμάτια: 

1.Ε.Τ.Ε Απόδειξη  α/α  54   18-12-2015 € 90,00
2.  Απόδειξης  αμοιβής μηχ. κλπ

 α/α 024          6- 4-2014
€ 78,48

      

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

  1. Υπουργείο Οικονομίας ,Ανάπτυξης και Τουρισμού ,
Γενική Γραμ. Βιομ. Ενέργ. Τεχνολογίας
Γενική Δ/νση Υποστήριξης Βιομηχανιών
Διεύθυνση Πληροφορικής - Τμήμα Γ’
Πλ. Κάνιγγος 20,   Τ.Κ. 10200   Αθήνα

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

  3. Γενική Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 
Αρκαδίου   8  - 35100  ΛΑΜΙΑ

  4.  ΔΗΜΟΣ   Μαντουδίου -Λίμνης-Αγ.Άννας

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

  6. Αστυνομικό τμήμα Μαντουδίου

  7. ΔΕΔΔΗΕ  Λίμνης .

  8. Νικόλαος  Αθανασάκης  ,  θέση  Γαλλικό  ,  Αχλάδι  ,Δήμος

Μαντουδίου -Λίμνης-Α.Άννας (Συνημμένα Σχέδια)  
  
  9. Δ.Ο.Υ   Χαλκίδας 
10. Πυροσβεστική υπηρεσία Μαντουδίου.
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