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ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.
...............................................

ΑΙΘ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤ.
...............................................

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
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ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ
................................................

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
...............................................

.............................................. .

ΡΟΔΟΣ

......... / /200 ..:.

ΠΡΟΙ:

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΔΩΔ/Σογ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥ::ΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.ΜΑΥΡΟΥ 2
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100

Παρακαλώ όπως μοu θεωρήσετε την ειδική
δήλωση για την απαλλαγή από την υποχρέωση
εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και
λειτοuργίας σύμφωνα με το άρθρο 5 Tou Ν.
3325/05 για το επαγγελματικό εργαστήριο με
δραστηριότητα .
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Στη θέση .
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με σuνολlκή κινητήρια ισχύ των μηχανημάτων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΙΣΗ ΔΩΔΙΣΟΥ
ΔιΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Γεωργίου Μαύρου 2 85100 Ρόδος
Τηλ. 2241-0-55713-714

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΆΡΘΡΟΥ 5, Ν. 3325/05

(Αριθ. Αποφ. Φ15/0ικ.7816/616/05 άρθρο 1)
(Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας Επαγγελματικού

Εργαστηρίου)

προΥΠΟΘΕΣΕΙΣ :
1. ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 22 KW .
2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΩΝ ΕΩΣ 50 KW.
3. ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ,

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ, ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΗ
ΤΩΝ 100KG.

4. ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΕΡΙΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΩΝ 200 KG.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Ειδική δήλωση (εις διπλοίΝ) πλήρως συμπληρωμένη και θεωρημένη για το

γνήσιο της υπογραφής (Παράρτημα 1 Αρ. Απ. Φ 15/0ΙΚ. 7816/616/14-04-05).
2. Έγκριση περιβαλλοντιΚών όρων με συνημμένη την εγκεκριμένη μελέτη.
3. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας (όπου απαιτείται).
4. Βεβαίωση χρήσης γης, από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.
5. Απόδειξη κατάθεσης ποσού 64,64 Ε σε ειδικό λογαριασμό της Νομαρχιακής

Αυτ/σης Δωδ/σου στον αριθμό 461/545133-71 της Εθνικής Τράπεζας
Ελλάδος.

6. Απόδειξη κα,άθεσης ποσού 32,32 Ε σε ειδικό λογαριασμό της Νομαρχιακής
Αυτ/σης Δωδ/σου στον αριθμό 461/545178-77 της Εθνικής Τράπεζας
Ελλάδος.

7. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία το καταστατικό και οι αν υπάρχουν οι
τροποποιήσεις του.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔJΣOY
ΔΙΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ Δ1νση: Γεωργίου Μαύρου 2 Ρόδος
Ταχ. Κωδ.: 85100
Πληροφορίες:
Τηλ: 2241-0-
Fax: 2241-0-55861

Ρ'ΟΔΟΣ:
Αριθμ. Πρωτ.:

Θέμα: «Ειδική δήλωση για απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατά-

στασης και λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3325/2005 (ΦΕΚ68 Α')>>.

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/νη .Αριθμός

Δελτίου Ταυτότητας ΑΦΜ Δον .
δηλώνω ότι τα στοιχεία ωυ επαγγελματικού εργαστηρίου Ι αποθήκης / ηλεκτρομηχανολογι-
κής εγκατάστασης παροχής υπηρεσιών, του οποίου ζητάω την απαλλαγή από την υποχρέωση

εφοδιασμού, με άδειά εγκατάστασης και λειτουργίας είναι τα εξής:

1. Επωνυμία εmχείρη-

σης: , .

2. Είδος δραστηριότη-

τας: ' .

ΚΑ ΣΤΑΚΟΔ.*

3. Νομός

Δήμος ή κοινότητα

....................................................................................

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0

..................................................................................

Οδός και αριθμός ή Θέση: .

4. α) Παραγωγικός μη)'Ικός εξοπλισμός:(γράφεται αναλυτικά κάθε μηxlμα με την ισχύ του,

κινητήρια ή και θερμική σε KW)

...................................................................................

.. .................... ........... . .................... ........ . ... .................

...... .. .... .. .. ., .

................................................................................ ...

... . .............. ............ ..... . . ..... . ........... . ..... . ............. .... .....

.................... ... .... .. . . . .... ...... . ..... ...... ... ..... .... ...... ... .. . .....
β) Μη παραγωγικός εξοπλισμός .



(π.χ. πυρόσβεση, ανελκ:uστήρες κλπ.)

.....................................................................................

..................................................... , .

....................................................................................

................ ................. ... .. ... ... . ...... ... ................... ..... ......

...................................................... , .

....................................................................................

γ) Προστασίας περιβάλλοντος

....................................................................................

............. .. .... ... .... ................. ......... ................................

Συνολική κινητήρια ισχύς: α) ., KW

Συνολική θερμική ισχύς: α) KW

β) KV.r γ) KW

β) KW γ) .κW

5. Αξία μηχ/κου εξοπλισμού: €

6. Ατμολέβητες

7. Πρώτες ύλες

: 1) Κατηγ Π.Π** π.Υ.Δ*** .

2) Κατ/γ π.Π Π.Υ.Δ .

.......................................................................................

........................................................................... .

................. ................... .. .................. . ........ ................... ...
8. Παραγόμενα προϊόντα .

9. Κτιριακή εγκατάσταση Χώρος κύριας χρήσης

Ε . 2mφανεια m

ΝΑΙ/ΟΧ!

10. Αναλυτική περιγραφή παραγωγικής: .

διαδικασίας .........................................................................

.................................................................................

....... . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .

........... .... ....... .. . ........ .. ............ ................. ...., .

11. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας: , .

12. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων: .

Βιομηχανικά απόβλητα: Αέρια: , .



Υγρά: .

Στερεά: .

Ημερομηνία: .

Ο/Η Δηλών/ουσα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ημερομηνία: .

* Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

•• Π.Π : Πιστοποιητικό Παραλαβής

••• Π.Υ.Δ: Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμασίας

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της

υπογραφής

ΟΡΟΙ:

α) •....••......•.....•.•••••••..•. , .....•....•..•....•.....•...•.....••..•.••••...•......•....••..........•...•

β)..• , ...•.•...•••.•..••.........•.•••.•..•••..•.••..•••.••....• , ....••••.•.•.......•...•.•...•...•......••..•

γ) .•....•. , ...•.••.....•••••.•..........•....•.•..•..•.••...•.•.......•....•..•.•••...........••..••....•.....

.............................................................................................................. .
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	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

