ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Υποβολή ερωτηματολογίου
2. Με βάση τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου απαιτούνται τα εξής:
1. α. Αίτηση
□
β1. Συμμόρφωση με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπως προβλέπονται στην
ΚΥΑ Φ15/4187/266/2012 για ΣΤΑΚΟΔ 2008 16.1 & 20.5 (αναγράφεται ρητά άρθρο,
παράγραφος, παράρτημα κλπ) και δήλωση της τήρησης τους στην υπό στοιχεία (α)
αίτηση
□
β2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν προβλέπονται Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την συγκεκριμένη δραστηριότητα
□
γ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή
□
δ. Μελέτη εγκατάστασης, σύμφωνα με το Β.Δ. της 15/21.10.1922 (ΦΕΚ 208 Α’), στην
περίπτωση κατά την οποία η εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς είναι μεγαλύτερη των
37 KW (κινητήρια) ή των 70 KW (θερμική)
□
ε) Παράβολο, ύψους ……. € στον λογαριασμό 0104011710000050 της τράπεζας ΝΕΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (δυνάμει της ΚΥΑ
οικ.14684/914/Φ.15/2012).
□
2. Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα αυτά που σημειώνονται με X):
α. Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές), στην
περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας
□
β. Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο
κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτιρίου,
την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό
ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη
απαίτηση έκδοσης νέας
□
γ. Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης
οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4Α’) «Περί της
ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός,
υποβάλλεται Υ.Δ. του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας, ότι δεν
υπάρχει κανονισμός ιδιοκτησίας και ότι συμφωνεί στην εγκατάσταση της
δραστηριότητας
□
δ. Μελέτη επικινδυνότητας, στην περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεται στην κατηγορία
SEVEΖO, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376Β) Κοινή Υπουργική
Απόφαση
□
ε. Γνώμη Υπηρεσιών ή φορέων για την περίπτωση Β3(9) του Ερωτηματολογίου, εφόσον
απαιτείται
□
(Ορίζονται
ρητά
οι
υπηρεσίες
ή
οι
φορείς)
…………………………………………………………………………………………………………
στ. Στοιχεία τεκμηρίωσης ενεργειακής κατανάλωσης, εφόσον η υπό εγκατάσταση μονάδα
βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Αττικής
□
ζ. Τήρηση των ειδικών όρων ή περιορισμών, που τίθενται ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο
20 παρ. 7 του Ν.3982/2011:
□
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