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Αρ. Φύλλου 2245

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

18 Αυγούστου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός των Προτύπων Δεσμεύσεων για την
Αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων........
1
Διαπίστωση αυτοδίκαιης ακυρότητας αίτησης της
εταιρείας με την επωνυμία «Τέρνα Λευκόλιθοι
Ανώνυμος Μεταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική, Βιο−
μηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε» πρώην «ΒΙΟΜΑΓΝ
Ανώνυμος Μεταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική, Βιο−
μηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε» για χορήγηση αδεί−
ας μεταλλευτικών ερευνών στην περιοχή του Μα−
ντουδίου του Δήμου Μαντουδίου − Λίμνης − Αγ.
Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (ΑΒΜ
1598). .......................................................................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Πρωτ. 39873
(1)
Καθορισμός των Προτύπων Δεσμεύσεων για την Αδει−
οδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ − ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και δια−
φάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (Α΄204),
και ιδίως των άρθρων 22 και 24 αυτού, όπως τροπο−
ποιήθηκαν με τα άρθρα 4 και 5 του νόμου 4146/2013
«Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για
τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄ 90), αντίστοιχα και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 έως και 15 του ν. 4146/
2013 (Α΄ 90).
3. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Προστασία των Αρ−
χαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.»
(Α΄ 153), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός Σχε−
διασμός και αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
(Α΄207) όπως ισχύει και του ν. 4269/2014 «Χωροταξική και
Πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη». (Α΄ 142).

5. Το Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ165/Α΄/14−7−2000).
6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141),
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση
του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αντιστοίχως.» (Α΄ 152).
8. Το υπ’ αριθμ. 89/2014 Π.Δ. (ΦΕΚ 134 Α’) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την υπ’ αριθμ. 34658/4−7−2014 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού και Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
(ΦΕΚ 1825/4−7−2014)«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
10. Το π.δ. 117 (ΦΕΚ 202/19−10−2012) «Σύσταση, συγχώνευ−
ση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του ΥΠΑΑΥΜΔ»
και την υπ’ αριθμ. 29994/ΔΙΟΕ 564/5−7−2013 (ΦΕΚ 1686/
τ.Β΄/9−7−2013) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας».
11. Το π.δ. 157/2013 «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων
των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρα−
τηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς
Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων.» (Α΄ 249).
12. Το γεγονός ότι, με τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται καμία επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι
Δεσμεύσεις των φορέων Στρατηγικών Επενδύσεων, σε
σχέση με την αδειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων,
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εξαιρουμένων περιβαλλοντικών και πολεοδομικών αδει−
ών, καθώς και αδειών παραχώρησης αιγιαλού και παρα−
λίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 22 του νόμου 3894/2010, όπως ισχύει.
2. Στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης αυτής εμπί−
πτουν μόνο οι επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο θε−
σμικό πλαίσιο του ν. 3894/2010, από τη Διυπουργική
Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων και αδειοδοτούνται
κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού.
3. Οι φορείς υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων,
κατά το χρόνο υποβολής αιτήσεων αδειοδότησης στρα−
τηγικών επενδύσεων, από τη Γενική Διεύθυνση Στρα−
τηγικών Επενδύσεων, υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση
τήρησης των Δεσμεύσεων όπως αυτές ορίζονται με την
παρούσα και αναλόγως του είδους της στρατηγικής
επένδυσης.
4. Η υπογραφή της δήλωσης τήρησης Δεσμεύσεων
Στρατηγικών Επενδύσεων, κατά την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου και η δι’ αυτής ανάληψη υποχρέωσης
του φορέα της επένδυσης, συνδρομής του συνόλου των
προϋποθέσεων αδειοδότησης, προηγείται της έναρξης
της αδειοδοτικής διαδικασίας.
Άρθρο 2
1. Ως Δεσμεύσεις Στρατηγικών Επενδύσεων, σχετικές
με την αδειοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων και
αναλόγως του είδους της επένδυσης, προβλέπονται οι
ακόλουθες:
α. Τήρηση των όρων της εγκριτικής απόφασης της
Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων
(ΔΕΣΕ), σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση.
β. Τήρηση των όρων που έχουν τεθεί με Ειδικό Σχέδιο
Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ),
εφόσον έχει εκδοθεί.

γ. Τήρηση του ισχύοντος Χωροταξικού και Πολεοδομι−
κού Σχεδιασμού στη συγκεκριμένη περιοχή υλοποίησης
της στρατηγικής επένδυσης, εάν δεν έχει καθοριστεί
Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επέν−
δυσης (ΕΣΧΑΣΕ)
δ. Τήρηση των όρων προστασίας των Αρχαιοτήτων
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 3028/2002, Α΄ 153)
ε. Προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος, στο
οποίο θα απεικονίζεται ο χώρος υλοποίησης της επέν−
δυσης.
στ. Προσκόμιση βεβαίωσης ή πιστοποιητικού περί του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου στο οποίο θα
υλοποιηθεί η στρατηγική επένδυση, από το οικείο Υπο−
θηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο.
ζ. Τήρηση των απαιτήσεων της εθνικής και ενωσι−
ακής νομοθεσίας αναφορικά με την αξιολόγηση της
συμμόρφωσης προϊόντων, διεργασιών συστημάτων και
εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση
του επενδυτικού έργου.
η. Τήρηση πρόσθετων ειδικών όρων που μπορεί να
τεθούν από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επεν−
δύσεων.
2. Οι ανωτέρω Δεσμεύσεις, όπως καθορίζονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, διαλαμβάνονται
σε έντυπη δήλωση, η οποία χορηγείται από τη Γενική
Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων και η οποία υπο−
γράφεται και υποβάλλεται από το φορέα της στρατη−
γικής επένδυσης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Πα−
ραρτήματος της παρούσας.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 3
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

F
Αριθμ. 5940/Φ26/1598
(2)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης ακυρότητας αίτησης της εται−
ρείας με την επωνυμία «Τέρνα Λευκόλιθοι Ανώνυ−
μος Μεταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική
Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε» πρώην «ΒΙΟΜΑΓΝ Ανώνυμος
Μεταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εται−
ρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε» για χορήγηση αδείας μεταλλευτικών
ερευνών στην περιοχή του Μαντουδίου του Δήμου
Μαντουδίου − Λίμνης − Αγ. Άννας της Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας (ΑΒΜ 1598).
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 7−6−2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ241Α') όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδι−
οικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
4. Την με αριθ. πρωτ. 802/126/20−1−2011 σπόφαση Περι−
φερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Περί Μεταβίβασης Αρμο−
διοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας(ΦΕΚ 139 Β΄/9−2−11) και την υπ’ αριθ.
οικ. 98793/3222/11−11−2011 απόφαση μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων από το Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
σε Αντιπεριφερειάρχες για την Γενική Δ/νση Ανάπτυ−
ξης − Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφή στους Προ−
ϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης
(ΦΕΚ 2768/Β΄/2011).
5. Την με αριθμ. πρωτ. 4762/141/14−01−2013 (ΦΕΚ 175
Β΄/31−01−2013) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελ−
λάδας, περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων
στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς
Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. (οικ.)
110638/2648/01−10−2013 (ΦΕΚ 2538 Β΄/09−10−2013) όποια
και ισχύει σήμερα.
6. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 117115/2839/17−10−2013 (ΦΕΚ
2704 Β΄/23−10−2013) απόφαση του Περιφερειάρχη Στε−
ρεάς Ελλάδας περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογρα−
φής στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Εύβοιας καθώς και στην Προϊσταμένη της Γενικής
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Διεύθυνσης Ανάπτυξης για την Π.Ε. Εύβοιας και στον
Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας Πε−
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
7. Το άρθρο 23 του Ν.Δ.210/1973 (ΦΕΚ 277/Α΄/5−10−1973)
«Περί μεταλλευτικού κωδικός», όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 12 παρ.6 του Ν.4203/2013 (235 Α΄/01−11−2013)
«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο με την αίτηση
για χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών συνυπο−
βάλλεται διπλότυπο είσπραξης του δημόσιου ταμείου
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ως δικαίωμα του δημοσίου.
Αιτήσεις για χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών
που βρίσκονται σε εκκρεμότητα κατά τη δημοσίευση
του εν λόγω νόμου υπόκεινται στην υποχρέωση κατα−
βολής του ως άνω δικαιώματος του δημοσίου, εκτός αν
παραιτηθούν εκ του αιτήματος τους εντός τριών μηνών
από την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι έως 01−02−2014.
8. Το άρθρο 24 του Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α΄/5−10−1973)
«Περί μεταλλευτικού κωδικός», σύμφωνα με το οποίο
αίτηση για χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών η
οποία υποβάλλεται κατά παράβαση του άρθρου 23 του
Ν.Δ. 210/1973 είναι αυτοδικαίως άκυρη από την στιγμή
που υποβλήθηκε και θεωρείται ότι δεν δέσμευσε ποτέ
τον χώρο τον οποίο αφορά.
9. Την από 28−11−2013 ανακοίνωση καταχώρηση στο Γε−
νικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστα−
τικού της εταιρείας «ΒΙΟΜΑΓΝ Ανώνυμος Μεταλλευτική,
Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε»
ως προς την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε
«Τέρνα Λευκόλιθοι Ανώνυμος Μεταλλευτική, Εμπορική,
Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε», με διακριτικό
τίτλο «Τέρνα Λευκόλιθοι Α.Ε.» (ΦΕΚ 8718/10−12−2013).
10. Την με αριθ. πρωτ. 2830/13−11−2008 αίτηση της εται−
ρείας «ΒΙΟΜΑΓΝ Ανώνυμος Μεταλλευτική, Εμπορική,
Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε», που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Ομήρου 58, Τ.Κ. 10672, που επιδόθηκε
σε μας νόμιμα και καταχωρήθηκε στο τηρούμενο ειδικό
βιβλίο μεταλλείων της Νομαρχίας με αύξοντα αριθμό
ΑΒΜ 1598. Συνοδευόμενη με τριπλότυπο είσπραξης του
Δημόσιου Ταμείου 190,75 € περί καταβολής του νόμιμου
δικαιώματος του Δημοσίου, ως και τα λοιπά προβλε−
πόμενα δικαιολογητικά με την οποία ζητούν τη χορή−
γηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών σε χώρο έκτασης
1.143,622 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην περιφέρεια
του Δ.Δ. Μαντουδίου του Δήμου Κηρέως του Ν. Ευβοίας.
11. Την με αριθ. πρωτ. 445/12−2−2009 αίτηση της εται−
ρείας «ΒΙΟΜΑΓΝ Ανώνυμος Μεταλλευτική, Εμπορική,
Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε», για τροπο−
ποίηση συντεταγμένων.
12. Τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών για
το αν υπάρχουν απαγορευτικοί λόγοι.
13. Την με αριθ. πρωτ. 2498/Φ26/1598/06−10−2009 από−
φαση απόρριψης αιτήματος για χορήγηση άδειας με−
ταλλευτικών ερευνών του Νομάρχη Ευβοίας.
14. Την με αριθ. πρωτ. 9595/26−11−2009 προσφυγή της
εταιρείας «ΒΙΟΜΑΓΝ Ανώνυμος Μεταλλευτική, Εμπορική,
Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε» ενώπιον του
Γενικού Γραμματέως της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
15. Την με αριθ. πρωτ. 116720/20552/09/25−01−2010
απόρριψη προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΒΙΟΜΑΓΝ Ανώνυμος Μεταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική,
Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε» της Γενικής Γραμμα−
τέως της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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16. Την με αριθ. 57/2013 απόφαση του 2ου Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας που ακυρώνει τις
πράξεις 2498/Φ26/1598/06−10−2009 του Νομάρχη Ευβοίας
και 116720/20552/09/25−01−2010 της Γενικής Γραμματέως
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
17. Το με αριθ. πρωτ. 6687/Φ26/1598/04−12−2013 έγγρα−
φο μας προς την εταιρεία «ΒΙΟΜΑΓΝ Ανώνυμος Με−
ταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία
Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε», με το οποίο ενημερώθηκε ότι, για την χορή−
γηση της ανωτέρω άδειας μεταλλευτικών ερευνών, θα
πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας διπλότυπο
είσπραξης του δημόσιου ταμείου 3.000 ευρώ.
18. Το με αριθ. πρωτ. Δ8/Δ/Φ1/οικ. 23925/4318/27−12−2013
έγγραφο του Τμήματος Δ' του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής.
19. Το με αριθ. πρωτ.Δ8/Δ/Φ1/οικ. 9244/2405/23−05−2014
έγγραφο του Τμήματος Δ' του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής.
20. Το γεγονός ότι η εταιρεία «Τέρνα Λευκόλιθοι Ανώ−
νυμος Μεταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική
Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε» πρώην «ΒΙΟΜΑΓΝ Ανώνυμος Με−
ταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία
Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε» δεν προσκόμισε το προβλεπόμενο εκ του
νόμου διπλότυπο είσπραξης του Δημόσιου Ταμείου ούτε
υπέβαλε δήλωση παραίτησης εκ της αιτήσεως για χο−
ρήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών έως 01/02/2014,
διαπιστώθηκε:
Την αυτοδίκαιη ακυρότητα της από 13−11−2008 και με
αριθμό πρωτοκόλλου 2830/13−11−2008 (ΑΒΜ 1598) αίτη−
σης της εταιρείας «Τέρνα Λευκόλιθοι Ανώνυμος Με−
ταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία
Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε» πρώην «ΒΙΟΜΑΓΝ Ανώνυμος Μεταλλευτική,
Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε»
για χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών σε χώρο
έκτασης 1.143,622 στρεμμάτων, στην περιοχή Μαντουδί−
ου του Δήμου Μαντουδίου − Λίμνης − Αγ. Άννας της Πε−
ριφερειακής Ενότητας Ευβοίας, με Κ.Φ.Χ. Ψαχνά −Λίμνη
κλίμακας 1:100.000, L =38°.45' και Μ =−0°.15', που ορίζεται
από τις παρακάτω αζιμουθιακές συντεταγμένες:

5.

4480.21

4982.44

6.

4224.24

5015.79

7.

4343.33

5974.55

8.

4596.94

6119.32

9.

4607.50

6250.25

10.

4806.00

6230.00

11.

4898.00

6354.00

12.

5115.00

6420.00

13.

5198.00

6262.00

14.

5320.00

6194.00

15.

5346.00

6000.00

Εμβαδόν =1.143 622 στρεμ.
για τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους
7 έως 20 της παρούσης.
Η από 13−11−2008 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2830/
13−11−2008 (ΑΒΜ 1598) αίτηση της εταιρείας «Τέρνα
Λευκόλιθοι Ανώνυμος Μεταλλευτική, Εμπορική, Τεχνι−
κή, Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε» πρώην «ΒΙΟΜΑΓΝ
Ανώνυμος Μεταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχα−
νική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε» θεωρείται ότι ουδέποτε έχει
δεσμεύσει τον ανωτέρω περιγραφόμενο χώρο.
Προσφυγή κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκη−
θεί ενώπιον:
α) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας εντός 15 ημερών
από την δημοσίευση της ή την ανάρτησή της στο δια−
δίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή τη αφότου ελήφθη
γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 227 και
238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87 Α΄ 2010).
β) του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας εντός 60
ημερών, από την δημοσίευση της απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τα αρ. 35 και 36
Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277 Α΄/05−10−1973).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Σημείο

ΗΑΤΤ

1.

5172.00

5572.00

Χαλκίδα, 4 Αυγούστου 2014

2.

5191.00

5376.00

3.

4922.25

4867.20

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης

4.

4671.76

5032.23

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

Κυβερνήσεως.
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02022451808140008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

