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ΘΕΜΑ : «Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην βιοµηχανία επεξεργασίας – αναγέννησης
αποβλήτων ελαίων της εταιρείας ΒΕΚΟ-ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ Ο.Ε »
Θέση :

εκτός σχεδίου « Γεφύρι» Παραδεισίου,

KA∆ 2008:

∆ήµου:

∆.Ο.Υ: Κύµης - Καρύστου

Όχληση :

38.12.25
38.32.12
Μέση

Εκπρόσωπος :

ΚΑΛΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επιβλέπων

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΡ. ΤΕΕ 9919

:

Καρύστου
ΑΦΜ:

Π.Ε Ευβοίας
093580053

Κατάταξη : Κατηγορία Α2

ΑΠΟ ΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1)
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)
2)
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 ……...».
3)
Τις διατάξεις του Ν. 3852 /07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4)
Το Π.∆. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241 Α') «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
5)
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.
6)
Την υπ’ αρ. οικ. 117115/2839/17-10-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί
«Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής στον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Εύβοιας καθώς και στην Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης για την Π.Ε.
Εύβοιας και στον Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας» (ΦΕΚ 2704 Β / 23-102013)
7)
Τον Νόµο 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ………..)».
8)
Την ΥΑ µε αρ. πρωτ. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21 Β’/13-01-2012) «Κατάταξη δηµοσίων και
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες …………».
9)
Την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-03-2012 (ΦΕΚ 1048 Β’/04-04-2012) «Αντιστοίχηση των
κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και …………..)».
10)
Την ΚΥΑ µε αρ. πρωτ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275 Β’/11-04-2012) «Καθορισµός
Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων (ΠΠ∆) κατά κλάδο δραστηριότητας ……….».
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11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)

20)

21)
22)
23)
24)

Τις διατάξεις του Ν. 4042 / 2012 (ΦΕΚ 24 Α) “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος...”
Το από 28-5-2013 (αριθµός πρωτ. αίτησης 3422) Συµπληρωµένο Ερωτηµατολόγιο, και τις
υπ.αριθ. 5968/22.10.2013 , 7864/13.12.2013 , 4347/16-5-2014 αιτήσεις της εταιρείας µε τα
συνηµµένα δικαιολογητικά.
Το υπ ‘ αρίθµ. 3422/Φ14/500/10.6.2013 έγγραφο µας για προσδιορισµό δικαιολογητικών
Την υπ’ αρίθµ. 2829/Φ.14/500/19/20-11-2008 Άδεια Λειτουργίας
Την υπ’ αρίθµ.
1541/57807/29.4.2014 Απόφαση ανανέωσης και τροποποίησης
περιβαλλοντικών όρων (Α∆Α : ΒΙΦΙΟΡ10-Π3Β).
Το υπ’ αριθ. 3331 Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ 1808/12.6.2013 Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας
Την από 11/12/2013 υπεύθυνη δήλωση του Μηχανολόγου Μηχανικού Ε. Σπύρου για την
ανάληψη επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού
Την από 11/12/2013 υπεύθυνη δήλωση του κ. Ν.Καλούπη για την εταιρεία ΒΕΚΟ – ΑΦΟΙ
ΚΑΛΟΥΠΗ ΟΕ για την ανάθεση επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης του µηχανολογικού
εξοπλισµού .
Την από 11/12/2013 υπεύθυνη δήλωση του ∆ιπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού Κ. Γιαµά και της
εταιρείας ΒΕΚΟ – ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ ΟΕ ότι τα προβλεπόµενα έργα εκτελέστηκαν σύµφωνα µε
τις εγκριθείσες µελέτες.
Την από 11/12/2013 υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ΒΕΚΟ – ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ ΟΕ µε τους
τεχνικού που απασχολεί σύµφωνα µε το Νόµο
Την υπ’ αριθ. 1265/27-1-2014 Βεβαίωση του ∆ήµου Καρύστου
Την από 23/5/2014 Υ/∆ του Μηχανικού Γεώργιου Μιχαήλ και την υπ’ αρίθµ. 2443900 δήλωση
ένταξης στο Ν.4178/2013
Την από 19-06-2014 Έκθεση Αυτοψία
Την από 17/7/2014 εισηγητική έκθεση

Αποφασίζουµε
Χορηγούµε άδεια

λειτουργίας αόριστου διάρκειας, στη Βιοµηχανία επεξεργασίας – αναγέννησης

αποβλήτων ελαίων της εταιρείας ΒΕΚΟ-ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ Ο.Ε σύµφωνα µε τα παρόντα
σχεδιαγράµµατα – τεχνική έκθεση και ειδικότερα στοιχεία :
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
α) Θέση : εκτός σχεδίου « Γεφύρι» Παραδεισίου ∆ήµου Καρύστου.
β) Κάτοχος : «ΒΕΚΟ - ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ O.E.»
γ)Είδος Εγκατάστασης : Βιοµηχανία Επεξεργασίας – αναγέννησης Αποβλήτων Ελαίων
δ) Πίνακας :
Κινητήρια
(ΚW)

Ισχύς
ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

90,31

Μηχ/κου
Εξοπλισµού
(€)
170.000,00

90,31

170.000,00

Θερµική
(KVA)

Άξια

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ: Ένας µε ΠΥ∆ αρ. βεβαιωτικού 4116/13/ΕΙΤ/2013 Κατηγορία Γ
Π.Π : αριθ. πιστοπ. 196/98 µε αριθµό πρωτ. 1710/Φ15/1/131/98
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Είδος

Σήµανση

Κ.Α. ΕΚΑ

Εργασίες
διαχείρισης
αποβλήτων

1.ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
Απόβλητα υδραυλικών ελαίων

13.01
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Μη χλωριωµένα γαλακτώµατα
Μη χλωριωµένα υδραυλικά έλαια
µε βάση τα ορυκτά

*
*

13.01.05
13 01 10

Συνθετικά υδραυλικά έλαια

*

13.01.11

R9
R9
R9

Άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα υδραυλικά έλαια

*

13 01 12
R9

Άλλα υδραυλικά έλαια

*

13 01 13
R9

Απόβλητα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
Μη χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων
και λίπανσης µε βάση τα ορυκτά
Συνθετικά έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων
και λίπανσης µε βάση τα ορυκτά.

*

13 02
13 02 05

*

13.02.06

R9
R9

Άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα έλαια µηχανής,
κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

*

Άλλα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων
και λίπανσης

*

13 02 07
R9
13 02 08
R9

2 . ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ
Απόβλητα έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας
Μη χλωριωµένα έλαια µόνωσης και µεταφοράς
θερµότητας µε βάση τα ορυκτά
Συνθετικά έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας

*

13 03
13 03 07

*

13.03.08

*

13 03 09

R9
R9

Άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα έλαια µόνωσης
και µεταφοράς θερµότητας
Άλλα έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας

R9
*

13 03 10
R9

Περιεχόµενα διαχωριστή ελαίου / νερού

*

13 05

Έλαια από διαχωριστές ελαίου\νερού.

*
*

13.05.06

Μείγµατα αποβλήτων από θαλάµους υπολειµµάτων

13 05 08

R9
R9

και διαχωριστές ελαίου/ νερού
3. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑΣ
Απόβλητα (ελαια µεταλλοτεχνίας) από τη µορφοποίηση

12 01

και τη φυσική και µηχανική επιφανειακή επεξεργασία
µετάλλων και πλαστικών
Απόβλητα ελαίων µεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν
αλογόνα

*

12 01 07

R9

*

12.01.09

R9

Συνθετικά έλαια µεταλλοτεχνίας

*

12.01.10

Άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα έλαια µεταλλοτεχνίας

*

12.01.19

Υδατικά υγρά πλυσίµατος

*

12.03.01

Απόβλητα απολίπανσης µε ατµό

*

12.03.02

µε βάση τα ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυµάτων)
Γαλακτώµατα και διαλύµατα µεταλλοτεχνίας που δεν
περιέχουν αλογόνα
R9
R9
R9
R9
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Απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

*

12.01.99

Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας

*

13.04.01

Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις
προκυµαίων

*

13.04.02

Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας

*

13.04.03

Λάσπες υποδοχέα ( ελαιώδη µείγµατα )

*

13.05.03

Λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού ( ελαιώδη µείγµατα )

*

13.05.02

Έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού

*

13.05.06

*

13.05.07

*

13.05.08

*

13.07.01

Βενζίνη ( ελαιώδη µείγµατα )

*

13.07.02

Άλλα καύσιµα ( ελαιώδη µείγµατα )

*

13.07.03

Άλλα γαλακτώµατα ( ελαιώδη µείγµατα )

*

13.08.02

Απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

*

13.08.99

Πετρελαιοκηλίδες ( ελαιώδη µείγµατα )

*

05.01.05

Λάσπες του πυθµένα δεξαµενών ( ελαιώδη µείγµατα )

*

05.01.03

Άλλες πίσσες ( ελαιώδη µείγµατα )

*

05.01.07

Άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και

*

07.01.08

*

07.06.08

Απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο ( ελαιώδη µείγµατα )

*

16.07.08

Πετρέλαιο και συµπυκνώµατα από διαχωρισµό

*

19.02.07

*

19.08.10

R9

4 . ΜΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ, ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΩΝ
ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΟΙΑ

Ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού (ελαιώδη µείγµατα )
Μείγµατα αποβλήτων από θαλάµους υπολειµµάτων
και διαχωριστές ελαίου/νερού

R9

R9
R9
R9
R9
R9
R9

R9

(ελαιώδη µείγµατα)

Καύσιµο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ

R9

( ελαιώδη µείγµατα )
R9
R9
R9
R9

( ελαιώδη µείγµατα )
R9
R9
R9
R9

κατάλοιπα αντιδράσεων (ελαιώδη µείγµατα )
Άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα

R9

και κατάλοιπα αντιδράσεων (ελαιώδη µείγµατα )
R9
R9

( ελαιώδη µείγµατα )
Μείγµατα λιπών και ελαίων από το διαχωρισµό
ελαίου/ύδατος

R9

εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 19.08.09
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Έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο
20.01.25

*

20.01.26

Ελαιώδες κατάλοιπο µεικτού αποστάγµατος

*

13.08.99

R3

Υπόλειµµα απόσταξης

*

07.06.08

R1,R3

Λάσπη καθίζησης µικτού αποστάγµατος

*

07.06.11

R11

Λάσπη καθίζησης µικτού αποστάγµατος

*

07.06.11

R11

Χρησιµοποιηµένη αποχρωστική γη

*

Χρησιµοποιηµένη υδράσβεστος (µε µπεντονίτη)

*

07.06.10

R11

∆ιαχωριζόµενη ελαιώδης στοιβάδα

*

13.05.08

R11

Πετρελαιοειδή & VOCs από την επεξεργασία

*

13.07.03

R1

Απόβλητα συσκευασίας

*

15.01.10

R9

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

07.06.10

R11

Προσωρινή
αποθήκευση

Απορρίµµατα αστικής φύσης

20.00.00

Προσωρινή
αποθήκευση

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 τηρούνται τα προβλεπόµενα στον ΕΛΟΤ HD 384 για την ηλεκτρική εγκατάσταση της µονάδας.
ε. Να τηρούνται τα µέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριµένη µελέτη
Πυροπροστασίας,

η

οποία

συνοδεύει

το

(ιστ)

σχετικό

Πιστοποιητικό

Ενεργητικής

Πυροπροστασίας.
στ. 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 καθώς και τα αναφερόµενα στη (ιε) σχετική .
ζ. Τα µηχανήµατα έργου (Μ.Ε.) (φορτωτές, γερανός, κλαρκ, κ.λπ.), εφόσον χρησιµοποιούνται στην
εγκατάσταση πρέπει να έχουν τις απαιτούµενες ειδικές άδειες κυκλοφορίας-χρήσης και τις
πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας αυτών. Ο χειρισµός τους θα πρέπει να γίνεται από αδειούχους
χειριστές µε τα ανάλογα προσόντα.
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η. Σε περίπτωση µηχανολογικής ή κτιριακής ή άλλης µεταβολής των στοιχείων της παρούσας άδειας,
ο ενδιαφερόµενος οφείλει να απευθυνθεί προηγουµένως στην Υπηρεσία µας.
θ. Αυστηρή τήρηση των διατάξεων της Υ.Α οικ. 10735/651/2012 ΦΕΚ 2656Β/2012 για τη λειτουργία
του ατµολέβητα .
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. 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.

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

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 (αρ. πρωτ 74895//30-12-2010) και 15 (αρ. πρωτ 5370/2-22011) του Υπουργείου Εσωτερικών/∆νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ.
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Μ.Ε.Π.
Ο Αν. Προϊστάµενος ∆νσης Ανάπτυξης

Ν. ΠΕΠΠΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
Για την έκδοση της απόφασης αυτής
Εκδόθηκαν τα εξής γραµµάτια:
1.

Ε.Τ.Ε

α/α παρ. 49/16.7.2014

260 €

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.

Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ,
Γενική Γραµ. Βιοµ. Ενέργ. Τεχνολογίας
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
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 & Επονιτών
18510 Πειραιάς Ταχ. Θυρ. 808470

3.

Γενική ∆/νση Ανάπτυξης
∆/νση Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
Αρκαδίου 8 - 35100 ΛΑΜΙΑ

4.

∆ΗΜΟΣ Καρύστου

5.

Τµήµα τεχνικής και Υγειονοµικής
Βελισαρίου 2 34100 Χαλκίδα

6.

Αστυνοµικό Τµήµα Καρύστου

7.

∆Ε∆∆ΗΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

8.

«ΒΕΚΟ - ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ O.E.»
(Συνηµµένα Σχέδια)

9.

∆.Ο.Υ Καρύστου

Επιθεώρησης Εύβοιας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
Αρχείο ∆/νσης Αρχείο τµήµατος Φ14/500
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