
                                                                                                                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα       :    12  -   05  - 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. :     3689/ Φ14 / 3180
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ Σχετικά        :      3272
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λ. Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας : 34100
Πληροφορίες : Λ. Αρδίτζογλου
Τηλέφωνο : 2221-3-53403
Fax : 2221036041 
email : arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

ΘΕΜΑ :  «Άδειας εγκατάστασης  λόγω μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης εργοστασίου

παραγωγής  σωλήνων  γεωτρήσεως  και  στηθαίων  ασφαλείας  της  εταιρείας  ‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.’ με δ.τ. 'GEO SOL HELLAS'»

  
Θέση : Παράπλευρη οδός 66,5º χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας      
Δ.Κ.  Βαθέος                Δ.Ε.: Αυλίδας      Δήμος : Χαλκιδέων       Π.Ε : Εύβοιας 
ΚΑΔ: 24.20, 25.11, 

25.61, 25.62 
        Δ.Ο.Υ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΦΜ: 094140856

 ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ :   ΜΕΣΗ            ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Α2  (υπάγεται στην οδηγία IPPC)

 Εκπρόσωπος :  ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

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) 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) 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. 

ζ) Την υπ’ αρ. οικ. 117115/2839/17-10-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί
«Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Εύβοιας καθώς και στην Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης για την Π.Ε.
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Εύβοιας και στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας» (ΦΕΚ 2704 Β / 23-10-
2013)

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

θ) Την ΥΑ με αρ. 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 αρ. 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) Τις  με  αριθ.  Πρωτ.  3272/10-4-2014  &  3689/25-4-2014  αιτήσεις  του  ενδιαφερόμενου  με  τα

συνημμένα  δικαιολογητικά,  καθώς  και  το  υπ’  αρ.  7224  /  26-11-2013  Συμπληρωμένο
Ερωτηματολόγιο του παραρτήματος Ι της ΥΑ 483/35/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158 Β’)

ιδ) Το υπ’ αρ. 7224/Φ14/3180/4-12-2013 έγγραφο μας “Προσδιορισμός Δικαιολογητικών”
ιε) Την υπ 'αρ. 1188/42734/1-4-2014 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
ιστ) Μελέτη εγκατάστασης και αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα
ιζ) Την με αριθ. 3794/27-9-2013 βεβαίωση χρήσεων γης από τη Δνση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Στερεάς Ελλάδας
ιη) Το υπ 'αρ. πρωτ. 2517 Φ.701.4 Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ 450 / 14-1-2013 Πιστοποιητικό Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας
ιθ) Την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του  Ν. 1599/1986 του Διπλωματούχου Μηχανικού 

Γεροντίτη Βασίλειου για τις κτιριακές εγκαταστάσεις 
κ) Την υπ' αρ. 96/Φ14/3180/7/23-1-2008 Άδεια λειτουργίας 
κα) Την από 29-4-2014 έκθεση αυτοψίας
κβ) Την από 6/5/2014 Εισηγητική Έκθεση 

Αποφασίζουμε

Χορηγούμε  άδεια εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών  λόγω μηχανολογικής και κτιριακής

επέκτασης στην εταιρεία «‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.’  με δ.τ.  'GEO SOL HELLAS'»

σύμφωνα με τα σχέδια και τη μηχανολογική μελέτη που συνοδεύουν την παρούσα.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

α) Θέση : Παράπλευρη οδός 66,5º χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας      

    Δ.Κ.  Βαθέος                Δ.Ε.: Αυλίδας      Δήμος : Χαλκιδέων       Π.Ε : Εύβοιας   

β) Κάτοχος : «‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.’ με δ.τ. 'GEO SOL HELLAS'»

γ) Είδος Εγκατάστασης : “Εργοστάσιο παραγωγής σωλήνων γεωτρήσεως και στηθαίων ασφαλείας”

δ) Πίνακας :

Ισχύς
(παραγωγικών μηχανημάτων)

Κινητήρια 
(ΚW)

Θερμική
  (KVA)

Άξια Μηχ/κου
Εξοπλισμού

                  (€)
 Βάσει  Άδειας Λειτουργίας 176,72 285 237.073,00
       Μετά την επέκταση –

εκσυγχρονισμό – αποξήλωση
μηχανημάτων 

(συνολική)

423,62 161,25 450.000,00

Προστασίας Περιβάλλοντος 44,09 - 80.000,00

  Ατμολέβητες           : Δεν  υπάρχουν

Δοχεία υπό πίεση  : 2 υπέργειες δεξαμενές LPG χωρητικότητας 9 m³ έκαστη 
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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.  Να γίνει ανάρτηση πινακίδας με την επωνυμία της επιχείρησης και αναφορά στη δραστηριότητα.

δ. 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.

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

στ.  Να  λαμβάνονται  όλα  τα  αναγκαία  μέτρα  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  για  τη  μη

πρόκληση  ενοχλήσεων  στους  περιοίκους,  και  να  τηρούνται  τα  προβλεπόμενα  από  την

περιβαλλοντική  νομοθεσία,  καθώς  και  τα  αναφερόμενα  στη  (ιη)  σχετική  Απόφαση  Έγκρισης

Περιβαλλοντικών Όρων. 

ζ. 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.

η. Μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων ο φορέας πρέπει να εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας.

Για το σκοπό αυτό εμπρόθεσμα θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο

(ιδ) σχετικό έγγραφο μας.

θ. 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. 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. 
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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 παρούσα άδεια ισχύει για τρία (3) χρόνια και μπορεί μετά από αίτηση του κατόχου να παραταθεί

    για άλλα τρία (3) χρόνια και εφόσον ισχύουν οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις . 

8. Κατά της παρούσης χωρεί προσφυγή εντός (15) ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227

του Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α’).

Μ.Ε.Π.
Ο Αν.  Προϊστάμενος Δνσης Ανάπτυξης

Ν. ΠΕΠΠΑΣ

Γ Ρ ΑΜΜΑ Τ Ι Α

Για την έκδοση της απόφασης αυτής
Εκδόθηκαν  τα εξής γραμμάτια: 

1. Ανάπτυξης – Ε.Τ.Ε. ALPHA WEB BANKING 
20140408096016Β495

€ 300,00

2. Ε.Τ.Ε. Νο  040975 / 15-4-2014 € 645,75
3. Ε.Τ.Ε. Νο  7021023 / 8-4-2014 € 4,51
4. Ε.Τ.Ε. Νο  7021024 / 8-4-2014 € 16,13
5. Δ.Ο.Υ. - ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΤΕ INTERNET BANKING
90509700409844781883 / 8-
4-2014

€ 52,50
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Γενική Γραμ. Βιομ. Ενέργ. Τεχνολογίας
Γενική Δ/νση Υποστήριξης Βιομηχανιών
Διεύθυνση Πληροφορικής - Τμήμα Γ’
Πλατεία Κάνιγγος     Τ.Κ. 10181   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 
Αρκαδίου   8      Τ.Κ. 35100  ΛΑΜΙΑ

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

5. Δ.Ο.Υ Χαλκίδας

6. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.»
66,5 χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας , Τ.Θ. 39,    Τ.Κ. 32009

  (Συνημμένα σχέδια )

 7. ΔΕΔΔΗΕ Χαλκίδας

 8. Αστυνομικό Τμήμα Αυλίδας

 9. Δήμος Χαλκιδέων

10. ΥΔΟΜ Δήμου Χαλκιδέων 
(Συνημμένα σχέδια )

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Αρχείο Δ/νσης     
Αρχείο τμήματος
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