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ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Χαλκίδα
14 - 7 - 2014
Αρ. πρωτ.:

5689/Φ14/2469

Προς : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

Θέµα :«Ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2442/Φ14/2469/24-11-2004 άδειας
λειτουργίας της βιοτεχνίας παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος της εταιρείας «Π. &
Ν. ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Ο.Ε.» που βρίσκεται στη θέση ΄΄Βουλγαρίνα΄΄ ∆.Ε Μεσσαπίων
∆ήµου ∆ιρφύων Μεσσαπίων».
Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ‘’ Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών
και µεταποιητικών δραστηριοτήτων … ’’
2. Τις διατάξεις του Ν. 3325/11-3-2005 ‘’ Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών – βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων’’
3. Την ΥΑ 484/36/Φ.15/2012 ΦΕΚ 230Β/9.2.2012 ‘’Καθορισµός , κλιµάκωση και διαδικασία
Α
επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν.3982/2011 ΦΕΚ 143 .
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
5. Το Π.∆. 148 / 27-12-2010 (ΦΕΚ 241Α) «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
6. Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26Α ΄΄ Κύρωση του κώδικα κατάστασης δηµοσίων
πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠ∆∆ ΄΄
7. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (Α45) ΄΄Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας΄΄ όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τους Ν. 2880/2001, 3230/2004, 3242/2004 και
3345/2005)
8. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3469/2006 ΦΕΚ 131Α
9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112Α όπως ισχύει σήµερα
10. Την αριθµ. πρωτ. οικ. 4762/141/14.1.2013 ΦΕΚ 175Β/2013 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. πρωτ. οικ. 110638/2648/1.10.2013
ΦΕΚ 2538Β/2013 όµοια και ισχύει σήµερα.
11. Την υπ’ αρίθµ. οικ. 117115/2839/2013 ΦΕΚ 2704Β/2013 Απόφαση Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας
12. Το υπ’ αρίθµ. 1233/11.11.2013 έγγραφο του τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας
Π.Ε Εύβοιας µε συνηµµένο το υπ’ αρίθµ. 2158/17.10.2013 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος .
13. Η υπ’ αρίθµ. οικ. 2442/Φ14/2469/24.11.2004 άδεια λειτουργίας βιοτεχνίας ετοίµου
σκυροδέµατος
14. Η υπ’ αρίθµ. 8914/880/3.12.2002 έγκριση περιβαλλοντικών όρων
15. Τα υπ’ αρίθµ. 556/Φ14/2469/20/3.3.2009 και 1545/Φ14/2469/20/20.5.2010 έγγραφα µας
16. Οι υπ’ αρίθµ. οικ. 8195/24.12.2013, οικ. 139/9.1.2014 και οικ. 3965/6-5-2014 εντολές
ελέγχου
17. Η από 9/1/2014 έκθεση αυτοψίας
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Το από 11/2/2014 µε αριθµό πρωτ. 1274 υπόµνηµα της εταιρείας Κοµποθανάσης Άλφα
Μπετόν ΕΠΕ
Την υπ’ αρ. Πρωτ. 1274/Φ14/2469/27-3-2014 προσωρινή διακοπή λειτουργίας
Η από 8-5-2014 έκθεση αυτοψίας – πρωτόκολλο σφράγισης
Η από 16-5-2014 µε αρ. πρωτ. 4345 αίτηση του φορέα µε τα συνηµµένα αυτής
Το από 15-5-2014 µε αρ. πρωτ. 4328 συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο του ∆ασικού
Αγροτικού συνεταιρισµού Προκοπίου - ∆αφνούσας
Το υπ’ αρ. πρωτ. 4345/Φ14/2469/4-6-2014 έγγραφό µας προς την ΓΓΒ
Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 5382/Φ14/2469/20-6-2014 έγγραφό µας προς το Γραφείο Νοµικής
Υπηρεσίας ΠΕ Εύβοιας
Το υπ’ αρ. πρωτ. 7584/859/Φ.15.1/24-6-2014 έγγραφο της ΓΓΒ
Το υπ’ αρ. πρωτ. 72298/285/30-6-2014 έγγραφο του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας ΠΕ
Εύβοιας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2442/Φ14/2469/24-11-2004 άδειας λειτουργίας της
βιοτεχνίας παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος της εταιρείας «Π. & Ν. ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Ο.Ε.»
που βρίσκεται στη θέση ΄΄Βουλγαρίνα΄΄ ∆.Ε Μεσσαπίων ∆ήµου ∆ιρφύων Μεσσαπίων για τους
παρακάτω λόγους :
ο φορέας της δραστηριότητας επιθυµεί την ανάκληση της εν λόγω άδειας λειτουργίας
έχοντας επιδίωξη την έκδοση νέας ευµενέστερης απόφασης (έκδοση άδειας
εγκατάστασης για παραγωγή ξυλείας σε µικροτεµάχια εντός του γηπέδου της µονάδας
σε νέο φορέα), όπως φαίνεται και στα (18), (21) και (22) σχετικά.
Μη εκπλήρωση των όρων (α), (β), (γ) της (13) σχετικής.
Έχουν µεταβληθεί οι πραγµατικές συνθήκες που αποτέλεσαν τη βάση έκδοσης της
πράξης(σύµφωνα µε τις (17) και (20) σχετικές έχει αποµακρυνθεί σχεδόν το σύνολο του
µηχανολογικού εξοπλισµού παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος, δεν υπάρχει ΑΕΠΟ σε
ισχύ, δεν υπάρχουν τα γενικά κατασταλτικά µέτρα πυρασφάλειας, δεν είχαν ληφθεί τα
γενικά προληπτικά µέτρα πυρασφάλειας και δεν υπήρχε υπεύθυνος για την επίβλεψη,
λειτουργία και συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού) και κατά συνέπεια η µονάδα
δεν είναι συµβατή µε τις διατάξεις των άρθρων 17- 40 του Ν. 3982/2011.
Μη δυνατότητα ( σύµφωνα µε τα (17),(18), (20) και (21)σχετικά) άρσης των παραβάσεων
που έχουν διαπιστωθεί µε τις (17) και (20) σχετικές και µη δυνατότητα εκπλήρωσης των
όρων που έχουν τεθεί µε την (19) σχετική (αρ. 3 παρ. 2 της (3) σχετικής και αρ. 29 του
(1) σχετικού).
Με την παρούσα παύει να ισχύει η (19) σχετική και κατά συνέπεια ο µηχανολογικός εξοπλισµός
του σπαστηροτριβείου εντός του γηπέδου της µονάδας θα αποσφραγιστεί στις 16 – 7 – 2014 και
ώρα 13:00
Κατά της παρούσας µπορεί να ασκηθεί προσφυγή εντός (15) ηµερών , σύµφωνα µε τις
Α
διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/7.6.2010 (ΦΕΚ 87 )
Μ.Ε.Π
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
∆/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ :

1.Γραφείο Περιφερειάρχη Π.ΣΕ
2.Γενική ∆/νση Ανάπτυξης
Αρκαδίου 8 , ΤΚ 35100 Λαµία
3.∆ΕΗ ΑΕ ,Χαλκίδα
4.Κοµποθανάσης Άλφα Μπετόν ΕΠΕ (µε αποδεικτικό επίδοσης)
Θέση ‘’Βουλγαρίνα’’ Ψαχνών ∆Ε ∆ιρφύων Μεσσαπίων
5. Α.Τ. Ψαχνών
6. ∆ήµος ∆ιρφύων Μεσσαπίων
7. Κουτσουφλάκης ∆ηµήτριος
Προκόπι Εύβοιας
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