ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ε Ρ Ω Τ Η Μ ΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΣ ______________________________________________ .
Για τον προσδιορισµό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας
εγκατάστασης δραστηριότητας του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’).
1) Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται και υπογράφεται µε αποκλειστική
ευθύνη του επενδυτή .

Η ανακριβής συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου
συνεπάγεται την ακύρωση της άδειας που τυχόν εκδοθεί.
2) Οπου υπάρχουν τετραγωνίδια, οι απαντήσεις να δίνονται µε την προσθήκη ενός Χ
στο κατάλληλο τετραγωνίδιο.

Ι.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ Α∆ΕΙΑ

(π.χ. άδεια εγκατάστασης)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. α. Είδος δραστηριότητας : (π.χ. βιοτεχνία κατασκευής κουφωµάτων εκ ξύλου)
.......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
β. Κωδικός δραστηριότητας κατά
ΣΤΑΚΟ∆………………………………………………………
3. Επωνυµία Επιχείρησης :
……....................................….....................................................................................…
……....................................….....................................................................................…
4. Νόµιµος εκπρόσωπος (βάσει καταστατικού ή εξουσιοδότησης)
………………………………………………………………………………………………
5. ΑΦΜ : .............................................................., ∆.Ο.Υ.: .......................................…

6. Τοποθεσία δραστηριότητας Νοµός: ………………, ∆ήµος ή Κοινότητα : ................
Οδός ή θέση :
............................................................................................................…

ΙΙ.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

7. Συνολική κινητήρια ισχύς των µηχανηµάτων , που σχετίζονται άµεσα µε την
παραγωγική διαδικασία, και πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστηµένα
(σε KW)
…………………………………………
8. Συνολική θερµική ισχύς των µηχανηµάτων, που σχετίζονται άµεσα µε την
παραγωγική διαδικασία, και πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστηµένα
(σε KW)
…………………………………………
9. Συνολική αξία του ανωτέρω µηχανολογικού εξοπλισµού.
…………………………………
10. Συνολική κινητήρια και θερµική ισχύς των µηχανηµάτων προστασίας
περιβάλλοντος που πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστηµένα
(σε KW)
…………………………………………
11. Συνολική κινητήρια & θερµική ισχύς των µηχανηµάτων που δε σχετίζονται
άµεσα µε την παραγωγική διαδικασία (π.χ. µηχανήµατα πυρόσβεσης,
εξυπηρέτησης κτιρίων κ.λ.π.) που πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι
εγκατεστηµένα
(σε KW)
…………………………………………
12. Συνολικό ύψος επένδυσης κατ’ εκτίµηση (µηχανολογικός εξοπλισµός, κτίρια,
οικόπεδο κ.λ.π.) :
……………………………………………….
13. Σε περίπτωση που πρόκειται για εγκατάσταση παραγωγής ή αποθήκευσης
εκρηκτικών, οξειδωτικών, διαβρωτικών, τοξικών & ευφλέκτων πρώτων υλών ή
προιόντων, να αναφέρετε την:
α) συνολική προβλεπόµενη ηµερήσια παραγωγή σε kg…………………
β) συνολική προβλεπόµενη αποθηκευτική ικανότητα των αποθηκών σε
kg……………

14. Συνολικός αριθµός των ατόµων που πρόκειται να απασχοληθούν στην µονάδα :
α) Τεχνικό προσωπικό
α1. Τεχνικό Ανωτάτων Σχολών ……………
α2. Τεχνικό Ανωτέρων Σχολών …………….
β) ∆ιοικητικό προσωπικό ………………………….
γ) Εργατοτεχνικό προσωπικό………………………
δ) Λοιπό προσωπικό ………………………………
15. Αναγράψετε το βαθµό όχλησης της δραστηριότητας µε βάση τις
διατάξεις της ΚΥΑ 13727 / 724 / 24.7.2003 (ΦΕΚ 1087Β/ 5-8-2003)
(Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία)
16. Η δραστηριότητα υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 5697/590/
16.3.2000 (ΦΕΚ 405Β/ 29-3-2000) γιά την αντιµετώπιση κινδύνων
από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης.
17. Προβλέπεται η εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και
χρήσης νερού (π.χ.γεώτρηση)
18.Σε περίπτωση που η δραστηριότητα προβλέπεται να τύχει των
ευεργηµάτων αναπτυξιακών Νόµων η σχετική έγκριση :
α.Εχει δοθεί
β.Εκκρεµεί η έκδοσή της
19. Εµβαδόν γηπέδου στο οποίο θα ασκηθεί ή ασκείται η δραστηριότητα
σε τ.µ.
20. Το γήπεδο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί ή έχει εγκατασταθεί
η µονάδα:
α. Είναι ιδιόκτητο
β. Εχει πρόσοψη σε Εθνική οδό;
γ. Σε περίπτωση που έχει πρόσοψη σε Εθνική
είναι δυνατή η κυκλοφοριακή σύνδεσή της;
δ. Εχει πρόσοψη στον αιγιαλό;
ε. Εφόσον έχει πρόσοψη στον αιγιαλό προβλέπεται να γίνουν
τεχνικά
έργα στον αιγιαλό και την παραλία
στ. Στην περίπτωση που πρόκειται να γίνουν έργα στον αιγιαλό και την
παραλία στη θέση αυτή, επιτρέπεται η κατασκευή τους.
ζ. Στην περιοχή εγκατάστασης ή επέκτασης της µονάδας υπάρχουν
διατάξεις (υγειονοµικές, πολεοδοµικές κ.λ.π.) από τις οποίες
προκύπτουν περιορισµοί ή απαγορεύσεις σχετικά µε την
εγκατάσταση ή τον εκσυγχρονισµό της µονάδας
η. Περιλαµβάνεται σε σχέδιο πόλεως
21. Από την παραγωγική διαδικασία προβλέπεται να δηµιουργούνται
υγρά απόβλητα
22. Η διάθεση των υγρών αποβλήτων στην περίπτωση
που υπάρχουν θα γίνεται :
α. Σε δίκτυο αποχέτευσης που υπάρχει
β. Υπεδάφια
γ. Σε φυσικό αποδέκτη
δ. Άλλος τρόπος (περιγράψτε)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Ναι

Οχι

Ναι

Οχι

Ναι
Ναι
σε
……….

Οχι
Οχι

Ναι
Ναι

Οχι
Οχι

Ναι
Ναι

Οχι
Οχι

Ναι

Οχι

Ναι

Οχι

Ναι
Ναι

Οχι
Οχι

Ναι

Οχι

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Οχι
Οχι
Οχι
Οχι

1. Θα γίνει χρήση υγρών καυσίµων;
Ναι
Αν ναι αναφέρετε τον αριθµό των δεξαµενών και την συνολική ……….
χωρητικότητα
……….

Οχι

2. Θα γίνει χρήση υγραερίου;
Ναι
Αν ναι αναφέρετε τον αριθµό των δεξαµενών και την συνολική ………
χωρητικότητα
……….

Οχι

25. Θα γίνει χρήση φυσικού αερίου
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26. Η εγκατάσταση της µονάδας θα γίνει:
1. Σε κτίσµατα που ήδη υπάρχουν
Εάν γίνει σε κτίσµατα που υπάρχουν τα κτίσµατα αυτά
καλύπτονται µε οικοδοµική άδεια
Επιτρέπεται η εγκατάσταση της δραστηριότητας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4 Α’) «Περί
ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους»
2.Σε κτίσµατα που θα ανεγερθούν
Εάν γίνει σε κτίσµατα που πρόκειται να ανεγερθούν, τα κτίσµατα
αυτά θα κατασκευαστούν:
α. Σύµφωνα µε τις πολεοδοµικές διατάξεις που ισχύουν χωρίς
παρεκκλίσεις.
β. Κατά παρέκκλιση των πολεοδοµικών διατάξεων που ισχύουν

27. Στην περίπτωση που πρόκειται για εκσυγχρονισµό µονάδας που
υπάρχει :
α. Όπως αυτή είναι σήµερα διαµορφωµένη είναι εφοδιασµένη µε
άδεια λειτουργίας;
β. Αναγράψτε την συνολική κινητήρια ισχύ των µηχανηµάτων που
υπάρχουν (σε KW).
γ. Αναγράψτε την συνολική θερµική ισχύ των µηχανηµάτων που
υπάρχουν (σε KW)..
δ. Εάν διαθέτει υγρά απόβλητα είναι εφοδιασµένη µε
άδεια διάθεσης των αποβλήτων αυτών;
ε. Με τον εκσυγχρονισµό θα επέλθει αύξηση των υγρών αποβλήτων
στ. Ο εκσυγχρονισµός θα γίνει :
- Σε κτίσµατα που ήδη υπάρχουν
- Εάν γίνει σε κτίσµατα που υπάρχουν τα κτίσµατα αυτά
καλύπτονται µε οικοδοµικές άδειες;
ζ . Ο εκσυγχρονισµός θα γίνει σε κτίσµατα που θα ανεγερθούν;
η. Εάν γίνει σε κτίσµατα που πρόκειται να ανεγερθούν, τα κτίσµατα
αυτά θα κατασκευαστούν:
- Σύµφωνα µε τις πολεοδοµικές διατάξεις που ισχύουν χωρίς
παρεκκλίσεις
- Κατά παρέκκλιση των πολεοδοµικών διατάξεων που ισχύουν
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θ. Εφόσον µε τον εκσυγχρονισµό επέρχεται αλλαγή του βαθµού
όχλησης που δηλώθηκε στην παρ. 15 του ερωτηµατολογίου,
αναγράψετε το νέο βαθµό όχλησης
............

Ι. Με τον εκσυγχρονισµό η δραστηριότητα υπάγεται στις διατάξεις των
ΚΥΑ 5697/590/16-3-2000(ΦΕΚ 405Β/ 29-3-2000) γιά την
αντιµετώπιση κινδύνων από
ατυχήµατα µεγάλης έκτασης

Ναι

Οχι

κ. Ο εκσυγχρονισµός περιλαµβάνει :
α. την εγκατάσταση δεξαµενών υγρών καυσίµων
β. την εγκατάσταση δεξαµενών υγραερίου
γ. την εγκατάσταση φυσικού αερίου
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1)
Το ερωτηµατολόγιο θα πρέπει να συνοδεύεται µε τις άδειες εγκατάστασης ή
λειτουργίας που τυχόν εκδόθηκαν στο παρελθόν για να αποφεύγονται καθυστερήσεις
στη διαδικασία εξέτασης του αιτήµατος.
2)
Τα στοιχεία του ερωτηµατολογίου συµπληρώνονται κατά περίπτωση ανάλογα
µε το είδος της αιτούµενης άδειας.

Θεωρήθηκε για το
γνήσιο υπογραφής

Ηµεροµηνία : ………………………

……………………………………..

Ο ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ

