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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αναρτητέα  στο διαδίκτυο     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ        Χαλκίδα :   22-08-2017  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Αριθ. Πρωτ. :   5877/Φ.14/ 2102       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                  
Τμήμα : ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ   
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ   
Ταχ. Δ/νση : Λ. Χαϊνά 93,  Χαλκίδα   
Ταχ. Κώδικας : 34132   
Πληροφορίες : Π. Μαστρογιάννης                                                         
Τηλέφωνο : 22213-53406   
Fax : 22210-36041    
email : mastrogiannis.p@naevias.gr     
 
ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 7584/Φ.14/2102/03-10-2016 άδειας  λειτουργίας 

λόγω αλλαγής φορέα από «ΑΝΩΔΟΜΗ  ΑΤΕΒΕ» (παλαιός φορέας) σε «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΟΜΗ 

Ι.Κ.Ε.» (νέος φορέας).                                                                                                                                                                 

   
 Θέση :  «Σιούρεζα» Βαθέως       Δ.Ε. Αυλίδος           Δήμου  Χαλκιδέων          Π.Ε. Εύβοιας  

 ΚΑΔ 2008 : 23.63, 23.61.1       Δ.Ο.Υ : Χαλκίδας    ΑΦΜ :  800866135 

 ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ :  Μέση             ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :  Α2  

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ          :  Ελένη Κελαϊδίτη 

 ΑΡ. ΓΕΜΗ :  143381622000 

 
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) &. Ν.4262 / 
2014 (ΦΕΚ 114 Α/2014 ). 

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

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

ς) Την υπ’ αρ. 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’ αρ. οικ. 142133/7028/15-12-2014 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής ‘Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη’ στους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, όπως 
συμπληρώθηκε με την  υπ’ αρ. οικ. 22078/845/16-2-2015 (ΦΕΚ 326 Β) Απόφαση 
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Αντιπεριφερειάρχη. 
η) Τον Νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και

δραστηριοτήτων, ………..». 
θ) Την ΥΑ με αριθ. πρωτ. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21 Β’/13-01-2012) «Κατάταξη δημοσίων

και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες …………». 
ι) Την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-03-2012 (ΦΕΚ 1048 Β’/04-04-2012) «Αντιστοίχηση των

κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και …………..». 
ια) Την ΚΥΑ με αριθ. πρωτ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275 Β’/11-04-2012) 

«Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) κατά κλάδο 
δραστηριότητας ……….». 

ιβ) Τις διατάξεις του  Ν. 4042 / 2012 (ΦΕΚ 24 Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος...». 
ιγ) Το με αριθ. πρωτ. 5276/14-07-2017 Συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο.  
ιδ)  Την με αριθ. πρωτ. 5119/233110/17-11-2014 απόφαση παράτασης ισχύος της με αρ.

πρωτ. 2871/17-10-2006 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας 
παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της «ΣΠΑΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» (Πρώην ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΠΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΝ Ο.Ε.) στη θέση «Σιουρέζα» Τ.Κ. Βαθέως Δ.Ε. Αυλίδας Δήμου 
Χαλκιδέων Ν. Εύβοιας. 

ιε) Την με αριθ. πρωτ. 7584/Φ.14/2102/03-10-2016 «Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 
10902/Φ.14/2102/09-01-2015 άδειας λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα από «ΣΠΑΝΟΣ 
ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» (παλαιός φορέας) σε «ΑΝΩΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕ» (νέος φορέας). 

ις) Την από 11-08-2017 με αριθ. πρωτ. 5877 αίτηση της νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε.» κ. Ελένης Κελαϊδίτη με θέμα, «Χορήγηση 
νέας άδειας λειτουργίας με αλλαγή επωνυμίας».  

ιζ) Την από 10-08-2017 υπεύθυνη δήλωση της νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε.», κ. Ελένης Κελαϊδίτη, περί τήρησης των 
προβλέψεων της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β΄/2006) ως προς την πυροπροστασία.  

 ιη) Την από 10-08-2017 υπεύθυνη δήλωση της νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε.», κ. Ελένης Κελαϊδίτη, περί ανάθεσης επίβλεψης 
της λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού στον Μηχανολόγο 
Μηχανικό Αθανάσιο Τάτση. 

 ιθ) Την από 10-08-2017 υπεύθυνη δήλωση της νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε.», κ. Ελένης Κελαϊδίτη, περί α) ανάληψης της 
λειτουργίας της βιοτεχνίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και προκατασκευασμένων 
προϊόντων τσιμέντου, β) του τρόπου παραχώρησης και γ) ανάληψης της ευθύνης της 
νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης.   

  κ) Την από 10-08-2017 υπεύθυνη δήλωση της νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε.», κ. Ελένης Κελαϊδίτη, περί απασχόλησης 
προσωπικού. 

κα) Την από  08-08-2017 υπεύθυνη δήλωση της νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε.», κ. Ελένης Κελαϊδίτη και του μηχανικού κ. 
Νικόλαου Πασσά  περί της εγκατάστασης της ανωτέρω βιοτεχνίας σύμφωνα  με την υπ’
αριθ. 7584/Φ.14/2102/03-10-2016 άδεια λειτουργίας. 

κβ) Την από 10-08-2017 υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού κ. Νικόλαου Πασσά, πολιτικού 
μηχανικού, περί α) στατικής επάρκειας, β) εγκατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού 
σε χώρο κύριας χρήσης και όχι σε βοηθητικούς ή κοινόχρηστους χώρους και γ) την 
ύπαρξη οικοδομικής άδειας και μη απαίτησης έκδοσης νέας.  

κγ) Την από 10-08-2017 υπεύθυνη δήλωση του μηχανολόγου μηχανικού Αθανάσιου Τάτση 
περί ανάληψης της επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού 
εξοπλισμού. 

κδ) 
 
 

Την από 10-08-2017 υπεύθυνη δήλωση της νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε.», κ. Ελένης Κελαϊδίτη, περί τήρησης των 
προβλέψεων της κείμενης νομοθεσία για την έκδοση λοιπών απαιτούμενων εγκρίσεων.  

κε) 
 
 
 

Την από 09-08-2017 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΣΠΑΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.», κ. Φάνη Σπανού, περί  εκμίσθωσης και 
παραχώρησης της λειτουργίας της βιοτεχνίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και 
προκατασκευασμένων προϊόντων τσιμέντου και του μηχανολογικού εξοπλισμού.  
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κζ) 
 
κη) 
 
κθ) 
κι) 
 
 
λ) 
 
λα) 
 
 
 
λβ) 
 
 
 
λγ) 
 
λδ) 
λε) 

Την από 08-08-2017 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΝΩΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕ», κ. Γεώργιου - Σπυρίδωνα Πασσά , περί  παραχώρησης 
της λειτουργίας της βιοτεχνίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και 
προκατασκευασμένων προϊόντων τσιμέντου και του μηχανολογικού εξοπλισμού στην 
εταιρεία «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε.».            
Την από 10-08-2017 βεβαίωση μεταβολής (διακοπής) εργασιών της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕ». 
Την από 09-08-2017 βεβαίωση του Επιμελητηρίου Ευβοίας περί σύστασης της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε.» και εγγραφής της στο Γ.Ε.Μ.Η. 
Το καταστατικό εταιρείας με την επωνυμία «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε.». 
Την από 10-08-2017 εκτύπωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί έναρξης 
των εργασιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε.» στην Δ.Ο.Υ. 
Χαλκίδας την 09-08-2017. 
Τις κατατεθειμένες ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., δηλώσεις Μ3, Μ7, και Μ8 της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε.» περί έναρξης εργασιών. 
Την από 10-08-2017 ΥΔ περί υποβολής αίτησης με αριθ. πρωτ. 2422/127341/10-08-2017 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε.» προς την Δ/νση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Περιβαλλοντικού και 
Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 
Την από 10-08-2017 υπεύθυνη δήλωση της νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε.», κ. Ελένης Κελαϊδίτη, περί υποβολής αίτησης 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ενώπιον της αρμόδιας αρχής και κατάθεσης της οικείας 
απόφασης μόλις εκδοθεί, ενώπιον σας.   
Το με κωδικό συναλλαγής WINBREM44845237 αποδεικτικό της Τράπεζας Πειραιώς περί
επιτυχούς εκτέλεσης πληρωμής του παραβόλου ύψους 60 €. 
Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 5937/Φ14/2102/21-08-2017 απόφαση επιβολής κυρώσεων. 
Την από 22/08/2017  Εισηγητική Έκθεση. 

Αποφασίζουμε  

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 7584/Φ.14/2102/03-10-2016 άδεια λειτουργίας λόγω 
αλλαγής φορέα από «ΑΝΩΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕ» (παλαιός φορέας) σε «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΟΜΗ 
Ι.Κ.Ε.» (νέος φορέας).     
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
α) Θέση : «Σιούρεζα»     Δ.Δ. Βαθέως    Δ.Ε. Αυλίδος     Δήμος Χαλκιδέων    Π.Ε. Εύβοιας 
β) Κάτοχος : «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε.»». 
γ) Είδος Εγκατάστασης : Παραγωγής σκυροδέματος και προκατασκευασμένων προϊόντων     
τσιμέντου. 

δ) Διάρκεια ισχύος : Η παρούσα άδεια είναι αόριστης διάρκειας με την προϋπόθεση να 
ανανεώνεται το  συμβόλαιο μίσθωσης. 

ε) Πίνακας Μηχανολογικού Εξοπλισμού : 

Ισχύς 
Κινητήρια  

(ΚW) 
Θερμική 
  (KVA) 

Άξια Μηχ/κου 
Εξοπλισμού (€) 

 

Ισχύς Παραγωγικών Μηχανημάτων 139,4 - 107.000,00 

 
 Ατμολέβητες             :  Δεν υπάρχουν  
 Δοχεία υπό πίεση    : Δεν υπάρχουν 
 
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. 
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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. 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. 

ς. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρήσει τον όρο που τέθηκε με την (λδ) σχετική. 

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

 
η. Με την παρούσα απόφαση παύει να ισχύει η (ιε) σχετική άδεια λειτουργίας.  
 
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. 

 
            

                                                                                                       
                                                                                      Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας 
 
 
 
 

                                                                                                      
                                                                                 Φάνης Σπανός 
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                                                                                                                                                           Σελίδα 5 από 5 

Γ Ρ ΑΜΜΑ Τ Ι Α  
Για την έκδοση της απόφασης αυτής 
Εκδόθηκαν  τα εξής γραμμάτια:  
 
  1. Τράπεζα Πειραιώς  Κωδ. συναλλαγής WINBREM44845237/08-08-2017  € 60,00 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 

 Γενική Γραμ. Βιομ. Ενέργ. Τεχνολογίας 
 Γενική Δ/νση Υποστήριξης Βιομηχανιών 
 Διεύθυνση Πληροφορικής - Τμήμα Γ’ 
 Πλατεία Κάνιγγος  20   T.K. 10200   Αθήνα 
  

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

3. Γενική Δ/νση Ανάπτυξης 
 Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  
 Λ. Καλυβίων   2,   351 32 Λαμία.  
  

4. Τμήμα τεχνικής και Υγειονομικής  Επιθεώρησης Εύβοιας.                                                                        
Βελισαρίου  2,  341 32  Χαλκίδα.  

  
5. Δ.Ο.Υ  Χαλκίδας 

  
6. «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε.»     

 Θέση Σιούρεζα Βαθέως Αυλίδας 
 34100 Χαλκίδα 
  

 7.      Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Χαλκίδας  
  

 8. Αστυνομική Δ/νση Χαλκίδας  
  
 9. Δήμος Χαλκιδέων 

  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 

Αρχείο Δ/νσης       
Αρχείο τμήματος (Φ.14/2102) 
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