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Πίνακας Αποδεκτών 

 
Θέµα: 

 
Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΚΟΣ Α.Ε. 

                  
Α.Φ.Μ. 999490666                                                                                                                                                     ∆.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

       
                                                                           ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη : 
α. Τις διατάξεις του Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143 Α 2011). 
β. Τις διατάξεις της Υ.Α. 484/36/Φ.15/17-1-2012 (ΦΕΚ 230Β/9-2-2012).             
γ.  Τις διατάξεις της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-2012 (ΦΕΚ 158Β/3-2-2012). 
δ.  Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
     Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
ε.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 4472/04-06-2014 έγγραφό µας. 
στ.Την από 22-5-2014 αυτοψία . 
ζ.  Την από  8-9-2014 Εισήγηση υπαλλήλου της ∆/νσης Ανάπτυξης. 
η.  Την υπ’ αρ. 1765/Φ14/791/18/10-4-2012 άδεια λειτουργίας. 
θ.  Την υπ’ αρίθµ. 21919/6979/11.12.2007 Α.Ε.Π.Ο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας / ∆/νσης    
     Περιβάλλοντος και Χωροταξίας / Τµήµα Περιβ. & Χωροταξικού Σχεδιασµού 
                                                                         

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Επιβάλλουµε στην εταιρεία  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΚΟΣ Α.Ε. φορέα της µονάδας συλλογής & 
επεξεργασίας διάλυσης οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) , Ανακύκλωσης & 
εµπορίας µεταλλικών υπολειµµάτων (scrap) που βρίσκεται στη θέση «Κοκκινιές » ∆.∆. 
Βασιλικού ∆.Ε. Ληλαντίων ∆ήµου Χαλκιδέων  Π.Ε Εύβοιας, και ανήκει στη κατηγορία 
χαµηλής όχλησης σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ15/2012 ΦΕΚ 1048Β/2012, µε 
µηχανολογικό εξοπλισµό αξίας 209.000,00 € και ισχύος  17,5 KW, πρόστιµο ύψους 
1.000,00 €, για τις παραβάσεις «Παράβαση όρων και περιορισµών της άδειας 
λειτουργίας/υπεύθυνης δήλωσης στους εξής τοµείς: «Περιβάλλον – Ασφάλεια 
εγκαταστάσεων – Ζωή και υγεία των εργαζοµένων και περιοίκων. Παράβαση σε ένα τοµέα» 
και «Λειτουργία δραστηριότητας µετά από επέκταση – εκσυγχρονισµό χωρίς άδεια 
εγκατάστασης/υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 20.2 και χωρίς άδεια λειτουργίας ή χωρίς 
υπεύθυνη δήλωση ή µε την κατάθεση αναληθών στοιχείων µέσω αυτής.». 

2. Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται όπως εντός δύο (2) µηνών να υποβάλει 
υπόµνηµα και δήλωση συµµόρφωσης µε την (η) σχετική άδεια λειτουργίας και την (θ) 
σχετική ΑΕΠΟ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και να προβεί σε πλήρη καθαρισµό του 
χώρου της επέκτασης της δραστηριότητας, και στη συνέχεια θα γίνει διαπίστωση της 
συµµόρφωσης από ειδικό προς τούτο έλεγχο της Υπηρεσίας, σε διαφορετική περίπτωση 
θα επιβληθούν πρόσθετες και δυσµενέστερες κυρώσεις. 
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Κατά της παρούσης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή εντός (15) ηµερών,  σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του  άρθρου 227 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α). 
                                                                                                               
                                                                                 
   
  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
   

                Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ : 
 

1. Γενική ∆/νση Ανάπτυξης 
Αρκαδίου 8 , ΤΚ 35100 Λαµία 

2. ∆ήµος Χαλκιδέων 
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΚΟΣ Α.Ε. 

            θέση : «Κοκινιές » ∆.∆. Βασιλικού ∆.Ε. Ληλαντίων ∆ήµος : Χαλκιδέων 
4. Τµήµα Ασφαλείας Χαλκίδας 

Αρεθούσης 153, ΤΚ 34100, Χαλκίδα 
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