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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Χαλκίδα       :  10 - 11 - 2017       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  Αριθ. Πρωτ. :  7359/Φ.14/1538  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ           
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ               
Ταχ. ∆/νση : Λ. Χαϊνά 93   
Ταχ. Κώδικας : 341 32   
Πληροφορίες : ∆. Μανώλης     
Τηλέφωνο : 2221353402   
Fax : 2221036041    
email : manolis.d@evia.pste.gov.gr   
 
 
ΘΕΜΑ : «Άδεια Λειτουργίας µονάδας παραγωγής ασφαλτοµίγµατος λόγω αλλαγής 

φορέα, µε φορέα εκµετάλλευσης  την εταιρεία «SICAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «SICAP Α.Τ.Ε.» στην θέση Τσαρούχα ∆.Κ. Αλιβερίου, ∆.Ε. 

Ταµυνέων, ∆ήµου Κύµης - Αλιβερίου, Π.Ε. Εύβοιας.» 

 
Θέση : «Τσαρούχα»   ∆.Κ. Αλιβερίου   ∆.Ε. Ταµυνέων   ∆ήµος Κύµης - Αλιβερίου   Π.Ε. Εύβοιας 

ΣΤΑΚΟ∆ 2008 :   23.99.13 

∆.Ο.Υ.:     ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ                         ΑΦΜ: 997124634  

  ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ :   ΜΕΣΗ                           ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :     Β 

  Εκπρόσωπος             :   ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΙΛΙΑΡΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.   :   141248722000   
 

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 από τους Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α) & Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120 Α)  

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

γ) Την ΥΑ µε αριθ. πρωτ. οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158 Β’) «Καθορισµός τύπου, 
δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και ……...». 

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

ε) Το Π.∆. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241 Α') «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας». 

στ) 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.  

ζ) Την υπ’ αριθ. οικ. 156489/4234/13-07-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας περί «Ανάθεση άσκησης αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες 
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της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 2485 Β’). 
η) Την υπ’ αριθ. 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’ αριθ. οικ. 22078/845/16-2-2015 (ΦΕΚ 326 Β) Απόφαση 
Αντιπεριφερειάρχη. 

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

ι) Την ΥΑ µε αριθ. πρωτ. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21 Β’/13-01-2012) «Κατάταξη δηµοσίων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες ……», όπως τροποποιήθηκε και 
κωδικοποιήθηκε µε την  υπ’ αριθ. ∆ΙΠΑ/οικ. 37674 Απόφαση (ΦΕΚ 2471 Β / 10-8-2016) . 

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) Τις διατάξεις του  Ν. 4042 / 2012 (ΦΕΚ 24 Α) “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος...” 
ιγ) Την ΚΥΑ µε αρ. πρωτ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275 Β’ 2012) «Καθορισµός

Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων (ΠΠ∆) κατά κλάδο δραστηριότητας ……….».  
ιδ) Την ΚΥΑ µε αριθ. 172058 (ΦΕΚ 354 Β /17-2-2016) «Καθορισµός κανόνων, µέτρων και 

όρων για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις 
ή µονάδες …». 

ιε) Το µε αριθ. πρωτ. 964/15-02-2017 συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο της εταιρείας προς 
την αδειοδοτούσα αρχή. 

ιστ) Το µε αριθ. πρωτ. 964/Φ.14/1538/17-02-2017 έγγραφό µας «Προσδιορισµός 
δικαιολογητικών». 

ιζ) Την µε αριθ. πρωτ. 7359/13-10-2017 αίτηση της εταιρείας µε τις συνηµµένες Υπεύθυνες 
∆ηλώσεις του νόµιµου εκπροσώπου του παλαιού και του νέου φορέα και των αρµόδιων 
µηχανικών, των απαιτούµενων βάσει της κείµενης νοµοθεσίας περί ανάθεσης/ανάληψης 
της επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού των 
εγκαταστάσεων της βιοµηχανίας και των απασχολούµενων τεχνικών. 

ιη) Το µε αριθ. πρωτ. 8102 Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ./1448/23-10-2017 Πιστοποιητικό Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας. 

ιθ) Το µε αριθ. πρωτ. 935461/11-10-2017 έγγραφο ανακοίνωσης καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. 
από το επιµελητήριο Εύβοιας. 

κ) Την µε αριθ. πρωτ. 864/Φ.14/1538/24/11-04-2005 Άδεια λειτουργίας. 
κα) Το από 20/03/2017 καταστατικό της εταιρείας όπως συστάθηκε µε την υπ’ αριθ. 7787/23-

12-2016 συµβολαιογραφική πράξη της συµβολαιογράφου Χαλκίδας Χρυσούλας 
Καραµιχαήλ και τροποποιήθηκε µε την 7923/15-03-2017 πράξη διόρθωσης της ίδιας 
συµβολαιογράφου. 

κβ) Την µε αριθ. δήλωσης 3911637 βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 
4178/2013 Οριστικής ∆ήλωσης µε Α/Α Πρωτ. 156263513/10/2017 τακτοποίησης 
υπερβάσεων ασφαλτικού συγκροτήµατος. 

κγ) Τα αντίγραφα των πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου δοχείων και εξοπλισµού πίεσης 
των τεσσάρων (4) δεξαµενών αποθήκευσης υγραερίου της δραστηριότητας.    

κδ) Την από 09/11/2017 έκθεση αυτοψίας. 
κε) Την από 10/11/2017 Εισηγητική Έκθεση. 
  

Αποφασίζουµε 
 
Χορηγούµε άδεια λειτουργίας αόριστης διάρκειας στην µονάδα παραγωγής ασφαλτοµίγµατος 
λόγω αλλαγής φορέα, µε φορέα εκµετάλλευσης  την εταιρεία «SICAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «SICAP Α.Τ.Ε.». Παλαιός φορέας  «ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΕΥΒΟΙΑ  Ε.Π.Ε.». 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 
α) Θέση : «Τσαρούχα»     ∆.Κ. Αλιβερίου      ∆.Ε. Ταµυνέων      ∆ήµος Κύµης - Αλιβερίου      

Π.Ε. Εύβοιας 
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β) Κάτοχος: «SICAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «SICAP Α.Τ.Ε.».  

γ)Είδος Εγκατάστασης :  Μονάδα παραγωγής ασφαλτοµίγµατος. 

δ) Πίνακας : 

Ισχύς Κινητήρια 
(ΚW) 

Θερµική 
(KVA) 

Άξια Μηχ/κου 
Εξοπλισµού   (€) 

Νόµιµα λειτουργούσα Υφιστάµενων 
Παραγωγικών Μηχανηµάτων 308,93     00,00            130.000,00  

Ισχύς µη παραγωγικών µηχανηµάτων 00,00 00,00 00,00 
    
          ΣΥΝΟΛΙΚΗ 308,93 00,00 130.000,00 

 
  Ατµολέβητες       :   ∆εν  υπάρχουν 

∆εξαµενές - ∆οχεία υπό πίεση  : Τέσσερις (4) δεξαµενές Υγραερίου (LPG) χωρητικότητας 

περίπου 5.000 lt η κάθε µία. 

1. Αριθµός/Έτος Κατασκευής/Κατασκευαστής/Χωρητικότητα/Υλικό Γόµωσης/Πίεση Λειτουργίας: 
731 307/1994/Ermert GmbH Germany/4850 lt,/Υγραέριο /15,60 bar. 
Αριθµός Έγκρισης Τύπου/Σήµανση : ZU 11/19 ZUA 11/101 

     Αριθµός Πιστοποιητικού : 006/10.17-∆Π/23-10-2017/WPI Μ.Ε.Π.Ε. 
2. Αριθµός/Έτος Κατασκευής/Κατασκευαστής/Χωρητικότητα/Υλικό Γόµωσης/Πίεση Λειτουργίας: 

0525-2/1992/Cal Apparatenbau-Leipzig Germany/4850 lt,/Υγραέριο /15,60 bar. 
Αριθµός Έγκρισης Τύπου/Σήµανση : - 

     Αριθµός Πιστοποιητικού : 007/10.17-∆Π/20-10-2017/WPI Μ.Ε.Π.Ε. 
3. Αριθµός/Έτος Κατασκευής/Κατασκευαστής/Χωρητικότητα/Υλικό Γόµωσης/Πίεση Λειτουργίας: 

3-046/1973/Gega GmbH/Germany/4900 lt,/Υγραέριο /15,60 bar. 
Αριθµός Έγκρισης Τύπου/Σήµανση : - 

     Αριθµός Πιστοποιητικού : 008/10.17-∆Π/23-10-2017/WPI Μ.Ε.Π.Ε. 
4. Αριθµός/Έτος Κατασκευής/Κατασκευαστής/Χωρητικότητα/Υλικό Γόµωσης/Πίεση Λειτουργίας: 

568 76/1992/Schitz Werke GmbH/Germany/4850 lt,/Υγραέριο /15,60 bar. 
Αριθµός Έγκρισης Τύπου/Σήµανση : ZU 161/2 ZUA 161/2 

     Αριθµός Πιστοποιητικού : 009/10.17-∆Π/23-10-2017/WPI Μ.Ε.Π.Ε. 
 
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 του κτιρίου 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.  

     Να  τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις  (Π.Π.∆) σύµφωνα µε τη (ιγ) σχετική 
ΚΥΑ και ειδικότερα οι αναφερόµενες στον ΠΙΝΑΚΑ Ι που ακολουθεί και όπως αυτές 
αναλυτικά περιγράφονται στον συνηµµένο ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.  

     Λόγω µη καθορισµού Π.Π.∆. για την συγκεκριµένη δραστηριότητα «Παραγωγή 
ασφαλτοµίγµατος», µε ΣΤΑΚΟ∆ 2008 23.99.13 χρησιµοποιούνται για τήρηση οι ΠΠ∆ που 

ΑΔΑ: ΩΔΝΩ7ΛΗ-ΖΚΥ



                                                                                                                                                            Σελίδα 4 από 9 

αντιστοιχούν στον κωδικό 32.9 «Μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α». Ως εκ τούτου και 
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 3 της (ιγ) σχετικής ΚΥΑ αυτής, συµπληρώνουµε τις ΠΠ∆ 
µε επιπλέον δεσµεύσεις, σύµφωνα και µε την (κε) σχετική εισηγητική έκθεση, που 
προσιδιάζουν στη συγκεκριµένη δραστηριότητα της παραγωγής ασφαλτοµίγµατος, µε τις 
δεσµεύσεις : Β3, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, ∆4, ∆6, ∆8, Ζ2, Ζ4, Ζ5, Η2, Η7 και Η11. 

 
    Οι Π.Π.∆. αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που 
οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νοµοθεσίας που 
αφορά κάθε δραστηριότητα.  

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

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

 ΣΤΑΚΟ∆ 
2008 ∆ραστηριότητα Γενικές 

∆εσµεύσεις 

Κανόνες 
Υγιεινής και 
Ασφάλειας 

Θόρυβος Αέρια 
Απόβλητα 

Υγρά 
Απόβλητα 

Στερεά 
Απόβλητα 

Ειδικές 
∆εσµεύσεις 

32.9 
Μεταποιητικές 
δραστηριότητες 

π.δ.κ.α. 

Α1, Α2, Α3, 
Α4, Α5, Α6, 
Α7, Α8 

Β2, Β3, Β4 
Γ1, Γ2, Γ3, 
Γ4, Γ5 

 

∆1, ∆2, ∆3,  
∆4, ∆5, ∆6, 
∆8 

Ε1-3, Ε2-2 Ζ1, Ζ2, Ζ3, 
Ζ4, Ζ5,  Ζ12 Η2, Η7, Η11 

 

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

 ζ.  Η ανανέωση των πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου δοχείων και εξοπλισµού, 
πυρασφάλειας κλπ., πρέπει να πραγµατοποιείται πριν την λήξη τους.   

 
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  ∆/νσης Ανάπτυξης  

                             Π.Ε. Εύβοιας 
 
                                                                    Γεώργιος Μαυροµµατάκης 

                                                                 Π.Ε. Ηλεκ/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 συναλλαγής 1516763539/08-11-2017 

Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 
€ 90,00 

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.  ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 
  

6. «SICAP  A.T.E.»  
Θέση Τσαρούχα, ∆.Κ. Αλιβερίου  ∆.Ε. Ταµυνέων  
∆ήµου Κύµης - Αλιβερίου,    Τ.Κ. 34500  Εύβοια     
(µε συνηµµένα σχέδια και µελέτη εγκατάστασης) 

  

 7.      ∆Ε∆∆ΗΕ  Αλιβερίου 

 8. Αστυνοµικό Τµήµα Αλιβερίου 
  

9. ∆ήµος Κύµης - Αλιβερίου 
  

 
 
 
 
 
 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
Αρχείο ∆/νσης       
Αρχείο τµήµατος (Φ.14/1538)    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις ∆ραστηριότητας. 
(συνοδεύουν την µε αριθ. πρωτ. 7359/Φ.14/1538/10-11-2017 απόφαση χορήγησης άδειας 
λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα της δραστηριότητας). 

 
Α/Α 

 
Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις 

 
Γενικές ∆εσµεύσεις 
 
Α1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόµιµα 

αδειοδοτηµένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες. 
Α2 Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την 

διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να µην αλλοιωθεί ο ρυθµός απορρόφησης των όµβριων 
και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσµενών για το περιβάλλον φαινόµενων, όπως 
λιµνάζοντα νερά κ.λπ. 

Α3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως 
εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και µηχανηµάτων χωρίς 
άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγµένοι από διάσπαρτα υλικά 
και απόβλητα (στερεά ή υγρά). 

Α4 Τήρηση των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές 
διατάξεις ή τις εγκεκριµένες µελέτες. 

Α5 Οι διάδροµοι κίνησης των οχηµάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, 
κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα 
οχήµατα βαρέως τύπου που µεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν µε κατάλληλο ύφασµα 
για τη συγκράτηση της σκόνης. 

Α6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε 
στεγασµένους χώρους. 

Α7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά 
στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) µε στοιχεία 
για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούµενο χρόνο. Η 
έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα µη επικίνδυνα απόβλητα. 
Το προς συµπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας µπορεί να το προµηθευτεί είτε από 
Αδειοδοτούσα Αρχή, είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr µε βάση τις 
ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) 
και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε 
ισχύουν. 

Α8 Απαγορεύεται το µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, χειµάρρου, ρέµατος ή υγροβιότοπου. 
 
Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζοµένων 
 
Β2 Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων για την 

προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 
Β3 Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισµός συστηµάτων αναρροφήσεως και 

κατακρατήσεως της σκόνης που δηµιουργείται κατά την διάρκεια της παραγωγικής 
διαδικασίας. 

Β4 Εκπαίδευση εργαζοµένων στην εφαρµογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 
 
Θόρυβος 
 
Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.∆. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις 

περί θορύβου. 
Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dB. 

Γ2 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιµοποιεί κινητά µηχανήµατα σε ανοιχτούς χώρους 
εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρµογής της 
κοινοτικής νοµοθεσίας, σχετικά µε την εκποµπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό 
προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριµένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του 
Κανονισµού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους. 

Γ3 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιµοποιεί οχήµατα πάσης φύσης σε ανοικτούς 
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χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή εκποµπών 
θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήµατα 
σιγαστήρα εξάτµισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε 
περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιµετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της επόµενης παραγράφου Γ4. 

Γ4 Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους 
εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δηµιουργούν συριγµούς, ήχου µε 
τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθµες θορύβου που δύναται να γίνονται 
αντιληπτές σε µεγάλη απόσταση χωρίς να µπορούν να ληφθούν ουσιαστικά µέτρα 
αντιµετώπισης, τότε παρόµοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται 
κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας. 

Γ5 Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές µηχανολογικές εγκαταστάσεις που − λόγω 
λειτουργικών χαρακτηριστικών − προξενούν κραδασµούς ή δονήσεις, τότε τα µηχανήµατα 
αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασµικά πέλµατα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές 
στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφοµεταφερόµενου 
θορύβου. 

 
Αέρια Απόβλητα 
 
∆1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρµανση χώρων και νερού να λειτουργούν µε τα 

καύσιµα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 
(ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρηµένο βιβλίο − Μητρώο, όπου 
καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα. 

∆2 Τακτικός καθαρισµός και ρύθµιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, 
καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασµό µε τακτικές µετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, 
σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011). 

∆3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως 
ισχύει, και σε ύψος που να µην δηµιουργεί προβλήµατα στο περιβάλλον. 

∆4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιοµηχανικών λεβήτων, 
ατµογενητριών, ελαιοθέρµων και αεροθέρµων µε καύσιµο µαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο 
έως 1% − βάσει της µε Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), 
ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκποµπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα 
αρχεία συντήρησης. 

∆5 Να τηρούνται τα όρια του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ−293 Α’) για τις εκποµπές αερίων 
αποβλήτων. 

∆6 Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων 
οσµών. 

∆8 Να υπάρχει µονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δηµιουργείται 
σκόνη. 

 
Υγρά Απόβλητα 
 
Ε1-3 Τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε 

στεγανό βόθρο. 
Ε2-1 ∆εν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία. 

 
Στερεά Απόβλητα 
 
Ζ1 Τα αστικά απορρίµµατα που παράγονται να συλλέγονται καθηµερινά και να 

αποµακρύνονται σε τακτά διαστήµατα από τους κατάλληλους φορείς. 
Ζ2 Η διαχείριση των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως 
ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, 
που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει 
να διαθέτει άδεια συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων αποβλήτων και σύµβαση µε 
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τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση 
ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην 
εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας. 

Ζ3 Η διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων, τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παραπάνω νόµου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύµα Προεδρικού ∆ιατάγµατος ή Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα : 
• Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιµοποιούνται κατά τη λειτουργία της 
µονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένο συλλέκτη προς περαιτέρω 
αξιοποίηση σε εγκεκριµένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις 
συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά µε τις 
συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συµβληθεί µε εγκεκριµένο σύστηµα 
εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων 
που διαθέτει στην αγορά. 

• Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, των 
χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των µεταχειρισµένων 
ελαστικών οχηµάτων να γίνεται µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.∆. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.∆. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και 
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν. 

• Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ 
εξοπλισµού του εργοστασίου ή και των οχηµάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η 
αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε στεγανά δοχεία µε καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός 
του γηπέδου του εργοστασίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Κοινή Υπουργική 
Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να 
παραδίδονται, µέσω κατάλληλα αδειοδοτηµένου συλλέκτη, σε εγκεκριµένο σύστηµα 
εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, µε προτεραιότητα την 
αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 
64/Α) όπως ισχύει. 

• Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Π∆ 
116/04 (ΦΕΚ 81/Α). 

• Η διαχείριση τω αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να 
γίνεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 
36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει. 

Ζ4 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 13588/725/28−3−06 (ΦΕΚ 383/Β), 
24944/1159/30−6−06 (ΦΕΚ 791/Β), 8668/2−3−07 (ΦΕΚ 287/Β) και τον Ν. 4042/2012 
(ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της 
εταιρείας. 

 Ζ5 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την 
παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της 
εγκατάστασης. Προκειµένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συµπληρώνεται κατάλληλα το 
“Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων” σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) και 
Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως ισχύουν. 

Ζ12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων της επιχείρησης θα 
διατίθεται : 
1. για επαναχρησιµοποίησης στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύµφωνα µε την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β), 

2. σε αδειοδοτηµένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost) 
3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών, 
4. στο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων του ∆ήµου, 
5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος,  
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της νοµοθεσίας. 
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Ειδικές ∆εσµεύσεις 
 
Η2 Απαγορεύεται η διάθεση χρησιµοποιηµένων λιπαντικών − ελαίων και γαλακτωµάτων στο 

έδαφος, στα επιφανειακά ύδατα και στο δίκτυο αποχέτευσης. 
Η7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της µονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος 

εγκατάστασής της. 
Ειδικότερα: 
• Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28−3−06 
(ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30−6−2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν. 
• Ο µηχανολογικός εξοπλισµός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν µέρει, 
ανακυκλούµενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέµενος σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

Η11 Οι δεξαµενές αποθήκευσης χηµικών και καυσίµων θα πρέπει να βρίσκονται εντός 
λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασµένες για να συγκρατούν 
ατυχηµατικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του 
υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα 
πρέπει να αποµακρύνονται µε την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία. 
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