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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Χαλκίδα       :  23 - 05 - 2017       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  Αριθ. Πρωτ. :  2809/Φ.14/3476  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ           
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ               Σχετ.: 2700, 2524 
Ταχ. ∆/νση : Λ. Χαϊνά 93   
Ταχ. Κώδικας : 341 32   
Πληροφορίες : ∆. Μανώλης – Ι. Γερογιάννης    
Τηλέφωνο : 2221353402 - 2221353410   
Fax : 2221036041    
email : manolis.d@evia.pste.gov.gr   
 
 
ΘΕΜΑ : «Άδεια λειτουργίας µετά από ολοκλήρωση της εγκατάστασης και αλλαγής φορέα 

βιοµηχανικής µονάδας παραγωγής και αποθήκευσης βιοκαυσίµων µε νέο 
φορέα εκµετάλλευσης την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΤΟΪΛ Α.Ε.Β.Ε.». 

 

Θέση : «Μνήµα Κατή»      ∆.∆. Βαθέως      ∆.Ε. Αυλίδας      ∆ήµος Χαλκιδέων        Π.Ε. Εύβοιας 

KA∆:  20.59.59.02/2008 ∆.Ο.Υ.:   ΦΑΕ Πειραιά     ΑΦΜ: 998586931 

Όχληση : ΜΕΣΗ Κατηγορία: Α2  

Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ.:         115143137000 

Εκπρόσωπος : ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΙΝΗΣ 

Επιβλέπων    : Σωτήριος Ρήγας     Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 114356  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Έχοντας   υπόψη : 
 

1) 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’/07-12-16) «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση 
οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».   

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

3) Τις διατάξεις του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 
διατάξεις, το Ν.3423/2005 (ΦΕΚ 304 Α’) «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίµων και 
των άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων», όπως έχουν τροποποιηθεί – συµπληρωθεί και ισχύουν µε 
τους Ν.3769/2009 (ΦΕκ 105 Α’), Ν.4062/2012 (ΦΕΚ 70 Α’), Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’) και 
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 268 Α’), καθώς και τις Υ.Α. ∆2/16570/2005 (ΦΕΚ 1306 Β’), ∆2/Α/Φ.8/11287 
(ΦΕΚ 771 Β’/2006) και Υ.Α. Φ.1/643/820 (ΦΕΚ 4 Β’/2006).  

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

5) Το Π.∆. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241 Α') «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
6) 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 
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διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήµερα. 
7) Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και  δραστηριοτήτων, 

……...)». 
8) Την ΥΑ µε αριθ. πρωτ. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21 Β’/2012) «Κατάταξη δηµοσίων και  ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 
4 του Ν.4014/21-09-2011 (Φεκ 209/Α’/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε την υπ΄ 
αριθ. ∆ΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/2016)». 

9) Την ΚΥΑ µε αριθ. πρωτ. 3137/191/Φ.15/21-03-2012 (ΦΕΚ 1048 Β’/2012) «Αντιστοίχηση των 
κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά 
διατάγµατα.)». 

10)  Την ΚΥΑ µε αριθ. πρωτ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275 Β’/2012) «Καθορισµός Πρότυπων 
Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων (ΠΠ∆) κατά κλάδο δραστηριότητας. 

11) Την ΚΥΑ µε αριθ. πρωτ. 36060/1155/Ε.103/13-06-2013 (ΦΕΚ 1450 Β’/2013) «Καθορισµός 
πλαισίου κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιοµηχανικές δραστηριότητες, …. του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010.» 

12) Τις διατάξεις του  Ν. 4042 / 2012 (ΦΕΚ 24 Α) “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος...” 
13)   
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27) 

Την υπ’ αριθ. 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’/2014), όπως έχει συµπληρωθεί και τροποποιηθεί µε τις υπ’ αριθ. 
οικ. 128945/3720/18-11-2014 (ΦΕΚ 3238 Β΄/2014, υπ’ αριθ. οικ. 75553/1337/18-05-2016 (ΦΕΚ 
1594 Β’/2016) και υπ’ αριθ. οικ. 161836/2629/13-10-2016 (ΦΕΚ 3568 Β’/2016), αποφάσεις.. 
Την υπ’ αριθ. οικ. 142133/7028/15-12-2014 (ΦΕΚ 3475 Β’/2014) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Εύβοιας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη” στους 
Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας», όπως 
συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. οικ. 22078/845/16-02-2015 (ΦΕΚ 326 Β’/2015) απόφαση 
Αντιπεριφερειάρχη. 
Την µε αριθ. πρωτ. 673/06-02-2017 Αίτηση της εταιρείας ΚΑΤΟΙΛ Α.Ε.Β.Ε. για χορήγηση άδειας 
λειτουργίας της µονάδας µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά. 
Την µε αριθ. 1100/2016/30-09-2016 Απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Το µε αριθ. πρωτ. 65 Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ. 3220/05-01-2017 Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας. 
Τις κατά νόµο Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του εκπροσώπου του φορέα και των υπεύθυνων µηχανικών. 
 Την µε αριθ. 182/2011 οικοδοµική άδεια, την µε αριθ. 15/21-062012 έγκριση δόµησης, την 
234/2012 άδεια δόµησης και την από 28/01/2015 αναθεώρηση αυτής. 
 Τα µε αριθ. 1035 και 1043 ΤΚΠΣΛΦ∆ΙΤ ΦΕΚ ανακοίνωσης καταχώρησης της εταιρείας στο 
Γ.Ε.ΜΗ. 
Την µε αριθ. πρωτ. 3033/127902/07-08-2012 έγκριση περιβαλλοντικών όρων της ∆/νσης 
περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασµού Στερεάς Ελλάδας. 
 Την µε αριθ. πρωτ. οικ. 5705/262544/16-12-2014 Τροποποίηση της µε αριθ. πρωτ. 
3033/127902/07-08-2012 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ως προς τον φορέα 
λειτουργίας. 
Την µε αριθ. πρωτ. οικ. 506/24134/10-02-2015 Τροποποίηση της µε αριθ. πρωτ. 3033/127902/07-
08-2012 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ως προς τον µηχανολογικό εξοπλισµό. 
Το µε αριθ. πρωτ. 673/Φ.14/3476/16-02-2017 έγγραφό µας στο Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας της 
Π.Ε. Εύβοιας για παροχή οδηγιών – κατευθύνσεων. 
Το µε αριθ. πρωτ. 70822/127/07-04-2017 έγγραφο απάντησης του Γρ. Νοµ. Υπηρεσίας της Π.Ε. 
Εύβοιας. 
Το µε αριθ. πρωτ. 503529/2017/12-04-2017 Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης Τακτικών ή 
Εκτάκτων Ενδίκων Μέσων κατά της µε αριθ. 1100/2016 απόφασης από το Τµήµα Πολιτικών 
Ένδικων Μέσων του Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Το µε αριθ. πρωτ. 2809/27-04-2017 Ερωτηµατολόγιο – Αίτηση που κατατέθηκε από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο της εταιρείας. 

28) Την µε αριθ. πρωτ. 964/Φ.14/3476/11-02-2015 άδεια εγκατάστασης. 
29) Την µε αριθ. πρωτ. 1101/Φ.14/3476/04-03-2013 προσωρινή Άδεια Λειτουργίας. 
20) Την µε αριθ. πρωτ. 549/18-02-2015 Χρήση Γής. 
31)
32) 

Την από 22-05-2017 Έκθεση αυτοψίας.  
Την από 23-05-2017 Εισηγητική Έκθεση. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 
Χορηγούµε άδεια λειτουργίας αόριστης διάρκειας µετά από την ολοκλήρωση της 
εγκατάστασης και αλλαγής φορέα βιοµηχανικής µονάδας παραγωγής και αποθήκευσης 
βιοκαυσίµων µε νέο φορέα εκµετάλλευσης την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΤΟΪΛ Α.Ε.Β.Ε.» 
σύµφωνα µε την (28) σχετική άδεια εγκατάστασης και τα νέα στοιχεία τα οποία 
προσκοµίσθηκαν στην Υπηρεσία.  
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 
α) Θέση : «Μνήµα Κατή»    ∆.∆. Βαθέως     ∆.Ε. Αυλίδας     ∆ήµος Χαλκιδέων      Π.Ε. Εύβοιας  
β) Κάτοχος :  «ΚΑΤΟΪΛ Α.Ε.Β.Ε.» 
γ)Είδος Εγκατάστασης : Βιοµηχανία Παραγωγής και Αποθήκευσης Βιοκαυσίµων. 
δ) Πίνακας : 

Ισχύς Κινητήρια  
    (ΚW) 

Θερµική 
  (KVA) 

Άξια Μηχ/κου Εξοπλισµού 
                  (€) 

Παραγωγικά µηχανήµατα   92,37 100,00 390.000,00 
Μη Παραγωγικά Μηχανήµατα 19,60 00,00 6.000,00 
Μηχανήµατα προστασίας 
περιβάλλοντος    1,50 00,00 1.000,00 

    
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 113,47 100,00 397.000,00 

 
Ατµολέβητες : ∆εν  υπάρχουν 

∆οχεία υπό πίεση : ∆εν υπάρχουν 

∆εξαµενές :    ∆εξαµενές αποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων 10 τεµ.. 

Α/Α ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ Α’  ΥΛΩΝ ΟΓΚΟΣ m3 

S1 Λάδι 58,73 

S2 Λάδι 58,73 

S3 Λάδι 47,38 

S4 Λάδι 24,29 

S5 Μεθανόλη 24,29 

S7 Νερό Ψύξης 27,46 

S8 Νερό Έκπλυσης 26,78 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ 267,66 

 

A/A ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΓΚΟΣ m3 

S6 Γλυκερίνη 58,73 

S9 Βιοντίζελ 57,76 

S10 Βιοντίζελ 57,76 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ 174,25 
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2. ΟΡΟΙ :  

α) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάστση 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 όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που αναφέρονται στις 
(21), (22) και (23) σχετικές Εγκρίσεις και Τροποποιήσεις των Περιβαλλοντικών Όρων, η παράβαση 
των οποίων  αποτελεί 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 οι κανονισµοί υγιεινής και ασφάλειας του  προσωπικού. 

ε) Αυστηρή τήρηση των προβλεπόµενων από την πυροσβεστική διατάξεων. Να τηρούνται τα 
µέτρα πυρασφάλειας που προβλέπονται στην εγκεκριµένη µελέτη πυροπροστασίας.  

στ) Η ∆ιαχείριση των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων γενικά να γίνεται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της µε αριθ. 36060/1155/Ε.103/13-06-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1450 Β’/2013) 
«Καθορισµός πλαισίου κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη πρόληψη 
και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιοµηχανικές δραστηριότητες, σε 
συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιοµηχανικών εκποµπών 
(ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010.» 

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

η) Η επιχείρηση υποχρεούται σε ετήσια σύνταξη έκθεσης παραγωγού αποβλήτων. 

θ) 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. 

 
ι) Σε περίπτωση µηχανολογικής ή κτιριακής ή άλλης µεταβολής των στοιχείων της παρούσας 
άδειας, ο ενδιαφερόµενος 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. Για την απαιτούµενη (σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών Β.∆. από 16-3-50 και 24-11-53 
και των Π.∆.902/75 και 274/97) υπεύθυνη επίβλεψη εγκατάστασης, λειτουργίας και 
συντήρησης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, πρέπει να προσλαµβάνεται πρόσωπο 
που να έχει τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα. 
Επίσης να ενηµερώνεται τακτικά και σύµφωνα µε το άρθρο 12 του από 24-11-1953 Β.∆. 
επιβλέποντα Μηχανικό το βιβλίο επίβλεψης της λειτουργίας και της συντήρησης της 
µηχανολογικής εγκατάστασης, το οποίο να βρίσκεται στο χώρο της µονάδας. 

5. 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. 

6. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί 
µε  άλλες άδειες, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 

7. Η παρούσα άδεια ανακαλείται µε σχετική απόφασή µας, όταν δεν πληρούνται οι 
προαναφερόµενοι όροι και προϋποθέσεις. 

8. Η προσφυγή κατά της παρούσας απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα της έκδοσής της, 
απευθύνεται στον Γ.Γ. 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 
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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 (αριθ. πρωτ. 5370/2-2-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών/∆νση 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ.  

 

                                                                                   Ο Αν. Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης   
 
 
                   

                                                                                              Γεώργιος Μαυροµµατάκης 
                                                                                           Π.Ε Ηλεκ/γος Μηχ/κός µε Ά   Βαθµό 
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Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Α  
Για την έκδοση της απόφασης αυτής 
Εκδόθηκαν  τα εξής γραµµάτια:  
 1. Ανάπτυξης Α/Α 12/09-05-2017 Ε.Τ.Ε. € 90,00 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
  1. Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
 Γενική Γραµ. Βιοµ. Ενέργ. Τεχνολογίας 
 Γενική ∆/νση Υποστήριξης Βιοµηχανιών 
 ∆ιεύθυνση Πληροφορικής - Τµήµα Γ’ 
 Πλατεία Κάνιγγος     Αθήνα 10181    
  
  2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
 Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας 
 Λ. Μεσογείων 119 
 11526 Αθήνα 
  
  3. Υπουργείο Οικονοµικών 
 Γεν. ∆/νση Στατιστικών Ερευνών 
 ∆/νση  Στατιστικών ∆ευτερογενούς Τοµέα 
 Τµήµα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας 
 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 &  Επονιτών 
 18510 Πειραιάς   Ταχ. Θυρ. 808470 
  
  4. Γενική ∆/νση Ανάπτυξης 
 ∆/νση Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  
 Λ. Καλυβίων 2  - 35132  ΛΑΜΙΑ 
  
  5.  ∆ΗΜΟΣ   Χαλκιδέων 
  
  6. Τµήµα τεχνικής και Υγειονοµικής  Επιθεώρησης Εύβοιας.  

Βελισαρίου 2   34100    Χαλκίδα 
  
  7. Αστυνοµικό Τµήµα Αυλίδας 
  
  8. ∆Ε∆∆ΗΕ   Χαλκίδας 
  
  9. «ΚΑΤΟΙΛ Α.Ε.Β.Ε.» 

Μνήµα Κατή Ριτσώνα 
Βαθύ Εύβοιας 

    
10. ∆.Ο.Υ  ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 
  
11. 
 
12.   

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 
 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας.   

 
 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
 

 
 
 

Αρχείο ∆/νσης   -   
Αρχείο τµήµατος 
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