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Όζνλ αθνξά ηελ αδεηνδόηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζαο, ηαπεηνθαζαξηζηήξηα, ζαο
ελεκεξώλνπκε όηη ε αδεηνδόηεζε γίλεηαη από ηελ Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο, Σκήκα
Υνξήγεζεο Αδεηώλ, βάζε ηνπ Ν.3325/05 (ΦΔΚ 68/Α’/05), ηνπ Ν.3981/11 (ΦΔΚ
143/Α΄/11) θαη ηνπ Ν.4262/14 (ΦΔΚ 114/Α’/14), όπσο απηνί έρνπλ ηξνπνπνηεζεί,
ζπκπιεξσζεί θαη ηζρύνπλ ζήκεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε νηθ.
12684/92 (ΦΔΚ 3181/Β’/14) .
ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τπνπξγηθή Απόθαζε, ζηα πιαίζηα ηεο απινύζηεπζεο
ηεο αδεηνδόηεζεο επηρεηξήζεσλ, θαηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε από ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηόηεηεο, λα εθνδηαζηνύλ κε άδεηα ιεηηνπξγίαο ή Τπεύζπλε Γήισζε Έλαξμεο
Λεηηνπξγίαο.
Η θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ιήςεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή ππνβνιήο ππεύζπλεο
δήισζεο δελ απαιιάζζεη ηνλ ελδηαθεξόκελν από ηελ ππνρξέσζε ιήςεο θαη
δηαηήξεζεο ζε ηζρύ ησλ πξνβιεπόκελσλ εγθξίζεσλ, δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηπρόλ
ζύκθσλεο γλώκεο άιισλ Τπεξεζηώλ θαηά πεξίπησζε, όπσο είλαη ζηελ πεξίπησζε
ησλ ηαπεηνθαζαξηζηεξίσλ, ε βεβαίσζε θαηαιιειόηεηαο ηεο Τγεηνλνκηθήο
Τπεξεζίαο θαη ε άδεηα απνρέηεπζεο ηεο ΔΤΓΑΠ.
Αλαιπηηθά, ε Αδεηνδνηνύζα Αξρή νθείιεη, θαηόπηλ αίηεζεο, λα ελεκεξώλεη ηνλ
ελδηαθεξόκελν γηα ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο αλαγθαίεο
εγθξίζεηο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαζώο θαη γηα ηε
δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ, κε βάζε ηελ πξνζθνκηδόκελε
βεβαίσζε ρξήζεο γεο, πξνζδηνξίδνληαο επηπιένλ ηηο Πξόηππεο Πεξηβαιινληηθέο
Γεζκεύζεηο πνπ νθείιεη λα ηεξεί ν ελδηαθεξόκελνο.
Ως προς την διαδικασία :
Αξρηθά πξηλ ηελ ελνηθίαζε ηνπ ρώξνπ, πξέπεη λα γίλεη ν έιεγρνο ηεο ζέζεο ηνπ
θηηξίνπ (ρξήζε γεο) θαη ν έιεγρνο ηνπ θηηξίνπ (άδεηα νηθνδνκήο, θάηνςε θιπ).
ηελ ζπλέρεηα θαη αθνύ ε ζέζε θαη ην αθίλεην θξηζνύλ θαηάιιεια, πξνρσξάκε
ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηρεηξεκαηία ζηελ ζρεδίαζε ηνπ ρώξνπ, πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί ε θαηάιιειε δηαξξύζκηζε θαη δηάηαμε ησλ ρώξσλ, ζύκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο (ρώξνο απνζήθεπζεο ραιηώλ πξνο πιύζε,
ρώξνο πιύζεσο, ρώξνο εηνίκσλ, ρώξνη πγηεηλήο, εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο πγξώλ
απνβιήησλ θιπ) .

πγρξόλσο θαηαηίζεηαη θάθεινο κε όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ζηε
Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο.
ηελ πεξίπησζε επαγγεικαηηθώλ εξγαζηεξίσλ, πνπ είλαη θαη ε ζπλεζέζηεξε
θαηάζηαζε, (γηα κνλάδεο κε ηζρύ : θηλεηήξηα θάησ ησλ 50 ΗΡ θαη ζεξκηθή θάησ ησλ
70 KW), δελ απαηηείηαη άδεηα εγθαηάζηαζεο, αιιά ρνξεγείηαη Γλσζηνπνίεζε
(ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία).
ε απηή ηελ πεξίπησζε ε δηαδηθαζία απαηηεί ηα παξαθάησ :
1. πγθέληξσζε δηθαηνινγεηηθώλ
2. Βεβαίσζε Υξήζεο Γεο από Γηεύζλζε Πνιενδνκίαο
3. ρεδηαγξάκκαηα επηρείξεζεο.
4. Καηάζεζε θαη έγθξηζε Μειέηε Ππξαζθαιείαο θαη έθδνζε
Πηζηνπνηεηηθνύ Ππξαζθαιείαο (εθόζνλ απαηηείηαη).
5. Μειέηε Μεραλνινγηθήο Δγθαηάζηαζεο (εθόζνλ απαηηείηαη, αλάινγα κε
ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο).
6. Βεβαίσζε θαηαιιειόηεηαο από ηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία.
7. Άδεηα δηάζεζεο απνβιήησλ από ηελ ΔΤΓΑΠ (ζε κνλάδεο πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλεο κε ην απνρεηεπηηθό δίθηπν).
8. Παξάβνια θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά
9. Έιεγρνο θαη Βεβαίσζε ζηαηηθόηεηαο ηνπ θηηξίνπ από Πνιηηηθό
Μεραληθό.
10. Έθδνζε
Βεβαίσζεο
Γλσζηνπνίεζεο
Άζθεζεο
Οηθνλνκηθήο
Γξαζηεξηόηεηαο
Γηα λα νινθιεξσζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία αθνινπζνύλ νη εμήο έιεγρνη :
 απηνςία θαη έιεγρνο ησλ ρώξσλ από ηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία,
πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί βεβαίσζε θαηαιιειόηεηαο.
 απηνςία θαη έιεγρνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνρέηεπζεο από ηελ ΔΤΓΑΠ,
πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί άδεηα απνρέηεπζεο (εθόζνλ ππάξρεη απνρεηεπηηθό
δίθηπν.
 κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ ρνξήγεζε ηεο νξηζηηθήο απόθαζεο
γίλεηαη απηνςία από ηελ Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο (δεηγκαηνιεπηηθά).
Έλα ελδεηθηηθό ζπλνιηθό θόζηνο είλαη πεξίπνπ 1.200 Δπξώ (ρίιηα δηαθόζηα
επξώ), πιένλ ηνπ ΦΠΑ, θαη ινηπώλ ρξεώζεσλ (παξάβνια, θιπ.)
Η δηάξθεηα ησλ ζπλνιηθώλ εξγαζηώλ έσο θαη ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο, ππνινγίδεηαη ζε 2-3 κήλεο.
Γηα νπνηαδήπνηε απνξία ή δηεπθξίληζε επηθνηλσλήζηε καδί καο.
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