ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΝΤΟΣ
ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ) ♦
1. ΑΊΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟΥ

Περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, έκταση και ακριβής περιγραφή
των ορίων του λατομικού χώρου καθώς και τον Δήμο που υπάγεται η περιοχή.
2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΆ ΣΧΕΔΙΑΓΡΆΜΜΑΤΑ

Σε κλίμακα 1:5000 και 1:100.000 του λατομικού χώρου, σε 8 αντίγραφα. Το κάθε
σχεδιάγραμμα θα περιέχει και σκαρίφημα όπου θα φαίνονται στοιχεία της ευρύτερης
περιοχής του λατομείου και σε απόσταση τουλάχιστον 1000 μέτρων γύρω από αυτό,
δηλαδή υπάρχοντα μεμονωμένα κτίσματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αγροτικές
εκτάσεις, δασικές εκτάσεις, τουριστικές εγκαταστάσεις, αρχαιολογικά μνημεία,
δημόσιοι δρόμοι, εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου, τυχόν
λατομεία σε ενέργεια και άλλα δημόσιας ωφέλειας έργα. Το ως άνω σχεδιάγραμμα και
σκαρίφημα θα είναι συντεταγμένα και υπογεγραμμένα από τους έχοντας το προς
τούτο δικαίωμα επιστήμονες μηχανικούς. Όλα τα στοιχεία αποτύπωσης πρέπει να είναι
ακριβή γιατί αλλιώς η αίτηση θεωρείται άκυρη.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ -ΤΊΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ

Τίτλος ιδιοκτησίας εάν πρόκειται για ιδιωτική έκταση ή συμβολαιογραφική πράξη
μισθώσεως με προσαρτημένο το ως άνω τοπογραφικό σχεδιάγραμμα.
4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ

Έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής σύμφωνα με το Ν.1428/84 αρθ.9, παρ. 2.
5. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΈΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ

Εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας.
6. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Εγγυητική επιστολή το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο ποσό του κόστους
αποκατάστασης του περιβάλλοντος στην περίπτωση που αναφέρεται στην έγκριση
περιβαλλοντικών όρων.
7. ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Εφόσον ο λατομικός χώρος ή τμήμα του είναι δασική περιοχή. (Ν.998/79 αρθ.57,
παρ.2).
8.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ
Το προβλεπόμενο από την ΚΥΑ με αριθμό Δ7/19488/2011 ΦΕΚ 1986 Β χρηματικό
αντιστάθμισμα για την χορήγηση της εν θέματι αδείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό



* Τα δημόσια λατομεία αδρανών υλικών δεν αδειοδοτούνται από την υπηρεσία μας αλλά από την αρμόδια Υπηρεσία της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας.

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

των 600,00 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στις ΔΟΥ με την έκδοση διπλοτύπου
είσπραξης (ΚΑΕ 3741).
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