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►► ΝΝ.3325/2005.3325/2005
««ΊδρυσηΊδρυση καικαι λειτουργίαλειτουργία βιοµηχανικώνβιοµηχανικών καικαι βιοτεχνικώνβιοτεχνικών
εγκαταστάσεωνεγκαταστάσεων στοστο πλαίσιοπλαίσιο τηςτης αειφόρουαειφόρου ανάπτυξηςανάπτυξης καικαι άλλεςάλλες
διατάξειςδιατάξεις »»

ΗΗ εγκατάστασηεγκατάσταση καικαι λειτουργίαλειτουργία µεταποιητικώνµεταποιητικών επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων
αποτελείαποτελεί αντικείµενοαντικείµενο ιδιαίτερηςιδιαίτερης προσέγγισηςπροσέγγισης λόγωλόγω τηςτης χρήσηςχρήσης
µηχανολογικούµηχανολογικού εξοπλισµούεξοπλισµού, , τηςτης µόλυνσηςµόλυνσης πουπου µπορείµπορεί νανα
προκληθείπροκληθεί στοστο περιβάλλονπεριβάλλον καικαι λοιπώνλοιπών πιθανώνπιθανών κινδύνωνκινδύνων..

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ

∆ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.



ΟΟ Ν.3325/2005 βασίσθηκε στην αρχή της Ν.3325/2005 βασίσθηκε στην αρχή της αειφόρουαειφόρου ανάπτυξης και µε το ευρύτερο νοµοθετικό ανάπτυξης και µε το ευρύτερο νοµοθετικό 
πλαίσιο που τον υποστηρίζει, αποβλέπει:πλαίσιο που τον υποστηρίζει, αποβλέπει:

1.1. ΣτηνΣτην Εξασφάλιση ισόρροπης σχέσης µεταξύ της οικονοµικής ανάπτυξης καΕξασφάλιση ισόρροπης σχέσης µεταξύ της οικονοµικής ανάπτυξης και ι 
της προστασίας του φυσικού και της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούςανθρωπογενούς περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος

2.2. Στην απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης των αδειών εγκατάστασηΣτην απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης των αδειών εγκατάστασης ς 
και λειτουργίας, µε τη µείωση των δικαιολογητικών, τον καθορισµόκαι λειτουργίας, µε τη µείωση των δικαιολογητικών, τον καθορισµό
συγκεκριµένων διαδικασιών, την κατάργηση διπλής συγκεκριµένων διαδικασιών, την κατάργηση διπλής αδειοδότησηςαδειοδότησης και τη και τη 
θέσπιση δεσµευτικών προθεσµιών κατά τη χορήγηση των προβλεποµένωθέσπιση δεσµευτικών προθεσµιών κατά τη χορήγηση των προβλεποµένων ν 
αδειώναδειών

3.3. Στη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης, µε τεχνικό και αναπτυξιΣτη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης, µε τεχνικό και αναπτυξιακό ακό 
χαρακτήρα, η οποία ως «Υπηρεσία µιας στάσης», παρέχει ολοκληρωµέχαρακτήρα, η οποία ως «Υπηρεσία µιας στάσης», παρέχει ολοκληρωµένες νες 
υπηρεσίες στους επενδυτές από την πληροφόρηση µέχρι τη χορήγηση υπηρεσίες στους επενδυτές από την πληροφόρηση µέχρι τη χορήγηση της της 
άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, µε την υποστήριξη του Κέντροάδειας λειτουργίας της επιχείρησης, µε την υποστήριξη του Κέντρου υ 
Υποδοχής ΕπενδυτώνΥποδοχής Επενδυτών

4.4. Στη διεύρυνση του ρόλου της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης ως Στη διεύρυνση του ρόλου της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης ως ΑδειοδοτούσαςΑδειοδοτούσας
Αρχής των βιοτεχνικώνΑρχής των βιοτεχνικών--βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µε τη νέα βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µε τη νέα 
αρµοδιότητα της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της έκδοσης αρµοδιότητα της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της έκδοσης 
οικοδοµικής άδειας των δραστηριοτήτων του Ν.3325/2205   οικοδοµικής άδειας των δραστηριοτήτων του Ν.3325/2205   

5.5. Στην καλύτερη προστασία της δηµόσιας υγείας, χάρις στο πλήρες Στην καλύτερη προστασία της δηµόσιας υγείας, χάρις στο πλήρες 
νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε την νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε την αδειοδότησηαδειοδότηση, τον έλεγχο, την επιβολή , τον έλεγχο, την επιβολή 
κυρώσεων και τη υλοποίηση αυτών, στις επιχειρήσεις υγειονοµικού κυρώσεων και τη υλοποίηση αυτών, στις επιχειρήσεις υγειονοµικού 
ενδιαφέροντοςενδιαφέροντος

6.6. Στον αποτελεσµατικότερο έλεγχο των βιοµηχανικώνΣτον αποτελεσµατικότερο έλεγχο των βιοµηχανικών--βιοτεχνικών βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων, µε τη θέσπιση του ανά πενταετία περιοδικού ελέγχοεγκαταστάσεων, µε τη θέσπιση του ανά πενταετία περιοδικού ελέγχου υ 
αυτών και τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής της ∆ιεύθυνσης αυτών και τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής της ∆ιεύθυνσης 
ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης



7.7. ΣτηνΣτην ισχυροποίηση των αδειών εγκατάστασης στις περιπτώσεις ισχυροποίηση των αδειών εγκατάστασης στις περιπτώσεις 
που η που η ΑδειοδοτούσαΑδειοδοτούσα Αρχή προβαίνει σε σηµειακή Αρχή προβαίνει σε σηµειακή χωροθέτησηχωροθέτηση, , 
µε τη χρήση της νέας περιβαλλοντικής και πολεοδοµικής µε τη χρήση της νέας περιβαλλοντικής και πολεοδοµικής 
νοµοθεσίαςνοµοθεσίας

8.8. Στην εδραίωση σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ της Στην εδραίωση σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ της ΑδειοδοτούσαςΑδειοδοτούσας
Αρχής και των επενδυτών, καθώς και των συµβούλων τους Αρχής και των επενδυτών, καθώς και των συµβούλων τους 
µηχανικώνµηχανικών

9.9. Στην πλέον ενεργή και υπεύθυνη συµµετοχή των επενδυτών και Στην πλέον ενεργή και υπεύθυνη συµµετοχή των επενδυτών και 
των ιδιωτών µηχανικών που συµµετέχουν στις διαδικασίες των ιδιωτών µηχανικών που συµµετέχουν στις διαδικασίες 
αδειοδότησηςαδειοδότησης

10.10. Στην αναβάθµιση των τεχνικών ελέγχων των βιοµηχανικώνΣτην αναβάθµιση των τεχνικών ελέγχων των βιοµηχανικών--
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, οι οποίοι πρέπει να είναι βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, οι οποίοι πρέπει να είναι 
ουσιαστικοί, σχετιζόµενοι µε την ασφάλεια και την καλή ουσιαστικοί, σχετιζόµενοι µε την ασφάλεια και την καλή 
λειτουργία των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, µε τη βελτίωση λειτουργία των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, µε τη βελτίωση 
της παραγωγής καθώς και µε την προστασία του περιβάλλοντοςτης παραγωγής καθώς και µε την προστασία του περιβάλλοντος

Επίσης µε την ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90Β) «Λήψη Επίσης µε την ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90Β) «Λήψη 
µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικέςµέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές--βιοτεχνικές βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις κλπ», η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης θα διαπιστώνει την εγκαταστάσεις κλπ», η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης θα διαπιστώνει την 
λήψη των απαιτούµενων µέτρων πυροπροστασίας στις λήψη των απαιτούµενων µέτρων πυροπροστασίας στις 
επιχειρήσεις της Κατηγορίας «0» (µηδενικός κίνδυνος) καθώς επιχειρήσεις της Κατηγορίας «0» (µηδενικός κίνδυνος) καθώς 
και στα επαγγελµατικά εργαστήρια, στις αποθήκες κλπ της και στα επαγγελµατικά εργαστήρια, στις αποθήκες κλπ της 
Κατηγορίας «Κατηγορίας «ΑαΑα» (µικρός κίνδυνος), εφ’ όσον η στεγασµένη » (µικρός κίνδυνος), εφ’ όσον η στεγασµένη 
επιφάνεια είναι µέχρι 2500 τ.µ.επιφάνεια είναι µέχρι 2500 τ.µ.



∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.1. Έντυπη ΑίτησηΈντυπη Αίτηση
2.2. Ερωτηµατολόγιο (Παράρτηµα Ι), το οποίο χορηγείται από την Ερωτηµατολόγιο (Παράρτηµα Ι), το οποίο χορηγείται από την 

αδειοδοτούσααδειοδοτούσα αρχή και υποβάλλεται πλήρως συµπληρωµένοαρχή και υποβάλλεται πλήρως συµπληρωµένο
3.3. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, µε συνηµµένη την εγκεκριµένη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, µε συνηµµένη την εγκεκριµένη 

µελέτηµελέτη
4.4. Βεβαίωση χρήσης γης, από τις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίεςΒεβαίωση χρήσης γης, από τις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες



ΕΙ∆ΙΚΑΕΙ∆ΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.1. Μελέτη εγκατάστασης, σύµφωνα µε το Β.∆. της 15/21.10.22 (ΦΕΚ 208Μελέτη εγκατάστασης, σύµφωνα µε το Β.∆. της 15/21.10.22 (ΦΕΚ 208 ΄), ΄), 

στην περίπτωση κατά την οποία η εγκατεστηµένη παραγωγική ισχύς εστην περίπτωση κατά την οποία η εγκατεστηµένη παραγωγική ισχύς είναι ίναι 
µεγαλύτερη των 22µεγαλύτερη των 22KWKW (κινητήρια) ή των 50(κινητήρια) ή των 50KWKW (θερµική)(θερµική)

2.2. Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράµµατα (τοπογραφικό, διάγραµµα κάλυψης, Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράµµατα (τοπογραφικό, διάγραµµα κάλυψης, 
κάτοψη, τοµές), στην περίπτωση έκδοσης οικοδοµικής άδειαςκάτοψη, τοµές), στην περίπτωση έκδοσης οικοδοµικής άδειας

3.3. Μελέτη επικινδυνότητας, στην περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεΜελέτη επικινδυνότητας, στην περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεται ται 
στην κατηγορία στην κατηγορία SEVEZOSEVEZO, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 5697/00 (ΦΕΚ 405Β’), σύµφωνα µε την ΚΥΑ 5697/00 (ΦΕΚ 405Β’)

4.4. Γνώµη Υπηρεσιών ή φορέων για την περίπτωση 20 ζ του ερωτηµατολογΓνώµη Υπηρεσιών ή φορέων για την περίπτωση 20 ζ του ερωτηµατολογίου, ίου, 
εφόσον απαιτείταιεφόσον απαιτείται

5.5. Υπεύθυνη δήλωση αρµοδίου κατά το νόµο µηχανικού, στην περίπτωση Υπεύθυνη δήλωση αρµοδίου κατά το νόµο µηχανικού, στην περίπτωση 
υφισταµένων κτιρίων (Παράρτηµα ΙΙ)υφισταµένων κτιρίων (Παράρτηµα ΙΙ)

6.6. Παραστατικά πληρωµής αµοιβών µηχανικού, ΤΣΜΕ∆Ε κλπΠαραστατικά πληρωµής αµοιβών µηχανικού, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ
7.7. Καταστατικό πολυκατοικίας, αν η εγκατάσταση της δραστηριότητας Καταστατικό πολυκατοικίας, αν η εγκατάσταση της δραστηριότητας 

πρόκειται να πραγµατοποιηθεί σε πολυώροφο κτίριο, από το οποίο νπρόκειται να πραγµατοποιηθεί σε πολυώροφο κτίριο, από το οποίο να α 
προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία της δραστηριότητας σπροκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία της δραστηριότητας στο το 
χώρο αυτόχώρο αυτό

8.8. Παράβολο υπέρ της Νοµαρχιακής ΑυτοδιοίκησηςΠαράβολο υπέρ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης

*Το Ερωτηµατολόγιο υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχε*Το Ερωτηµατολόγιο υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και ίρησης και 
θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής 



∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Γενικά δικαιολογητικά:Γενικά δικαιολογητικά:
1.1. Αίτηση Αίτηση 
2.2. Υπεύθυνη δήλωσηΥπεύθυνη δήλωση
I.I. Του φορέα ή νόµιµου εκπρόσωπου του και των κατά περίπτωση, Του φορέα ή νόµιµου εκπρόσωπου του και των κατά περίπτωση, 

αντίστοιχης ειδικότητας, µηχανικών (Παράρτηµα αντίστοιχης ειδικότητας, µηχανικών (Παράρτηµα VIVI) ότι έγινε σύµφωνα ) ότι έγινε σύµφωνα 
µε τη χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης και ότι τα προβλεπόµενα έργµε τη χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης και ότι τα προβλεπόµενα έργα α 
εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τις εγκριθείσες µελέτεςεκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τις εγκριθείσες µελέτες

II.II. Του εκπροσώπου του φορέα (Παράρτηµα Του εκπροσώπου του φορέα (Παράρτηµα VII)VII) στην οποία µα αναφέρει στην οποία µα αναφέρει 
λεπτοµερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιµοποιήλεπτοµερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιµοποιήσει σει 
κατά τον νόµοκατά τον νόµο

III.III. Του/ των αρµοδίου /ων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, τεχνιΤου/ των αρµοδίου /ων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, τεχνικού/ κού/ 
ώνών (Παράρτηµα (Παράρτηµα VIII)VIII), ο οποίος έχει αναλάβει την κατά νόµο επίβλεψη , ο οποίος έχει αναλάβει την κατά νόµο επίβλεψη 
λειτουργίας και συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού της λειτουργίας και συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού της 
εγκαθιστάµενηςεγκαθιστάµενης δραστηριότηταςδραστηριότητας

Ειδικά δικαιολογητικάΕιδικά δικαιολογητικά ((εφόσον απαιτούνται κατά περίπτωση):εφόσον απαιτούνται κατά περίπτωση):
1.1. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας και αντίγραφο εγκεκριµένης µελέτηςΠιστοποιητικό πυροπροστασίας και αντίγραφο εγκεκριµένης µελέτης
2.2. Άδεια διάθεσης υγρών βιοµηχανικών αποβλήτωνΆδεια διάθεσης υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων
3.3. Άδεια οικοδοµής, εφόσον προβλέπεται στην εγκατάστασης, θεωρηµένηΆδεια οικοδοµής, εφόσον προβλέπεται στην εγκατάστασης, θεωρηµένη

για το πέρας των εργασιώνγια το πέρας των εργασιών
4.4. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιµασίας και παραλαβής ατµολέβητα, Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιµασίας και παραλαβής ατµολέβητα, 

σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσίασύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία



5.5. ΆδειαΆδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από 
γεώτρηση για βιοτεχνική χρήσηγεώτρηση για βιοτεχνική χρήση

6.6. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, στην Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, στην 
περίπτωση κατά την οποία το γήπεδο της εγκατάστασης έχει περίπτωση κατά την οποία το γήπεδο της εγκατάστασης έχει 
πρόσοψη σε εθνική ή επαρχιακή οδό ή νόµιµη απαλλαγήπρόσοψη σε εθνική ή επαρχιακή οδό ή νόµιµη απαλλαγή

7.7. Βεβαίωση καταλληλότητας από την αρµόδια υπηρεσία Υγείας για Βεβαίωση καταλληλότητας από την αρµόδια υπηρεσία Υγείας για 
την εφαρµογή του άρθρου 52 της Υγειονοµικής ∆ιάταξης την εφαρµογή του άρθρου 52 της Υγειονοµικής ∆ιάταξης 
8577/1983, του Π∆ 369/1992 και της Υγειονοµικής ∆ιάταξης 8577/1983, του Π∆ 369/1992 και της Υγειονοµικής ∆ιάταξης 
Α5α/5333/1987 (ΦΕΚ 721 Β’) «Περί της ιδιοκτησίας Α5α/5333/1987 (ΦΕΚ 721 Β’) «Περί της ιδιοκτησίας 
κατ’ορόφουςκατ’ορόφους»»

8.8. Παράβολα υπέρ της Νοµαρχιακής ΑυτοδιοίκησηςΠαράβολα υπέρ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Για ειδικές περιπτώσεις Για ειδικές περιπτώσεις χωροθέτησηςχωροθέτησης::
1.1. Άδεια κατασκευής λιµενικού έργου και χρήσης αιγιακού και Άδεια κατασκευής λιµενικού έργου και χρήσης αιγιακού και 

παραλίαςπαραλίας



∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
Κινητήρια ισχύς <22Κινητήρια ισχύς <22KW &KW & Θερµική ισχύς<50Θερµική ισχύς<50KWKW
(Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της ΥΑ Φ15 οικ.7816/616/ΦΕΚ542Β/22(Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της ΥΑ Φ15 οικ.7816/616/ΦΕΚ542Β/22--44--05 και του 05 και του 

Ν.3325/05)Ν.3325/05)

1.1. Αίτηση για χορήγηση απαλλακτικούΑίτηση για χορήγηση απαλλακτικού
2.2. Ειδική ∆ήλωση (συµπληρωµένη)Ειδική ∆ήλωση (συµπληρωµένη)
3.3. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, µε συνηµµένη την εγκεκριµένη µελέτΈγκριση περιβαλλοντικών όρων, µε συνηµµένη την εγκεκριµένη µελέτηη
4.4. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείταιΠιστοποιητικό πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται
5.5. Βεβαίωση χρήσης γης, από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσίαΒεβαίωση χρήσης γης, από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία
6.6. Παράβολα υπέρ της Νοµαρχιακής ΑυτοδιοίκησηςΠαράβολα υπέρ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης



∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ 
Α∆ΕΙΑΣΑ∆ΕΙΑΣ

(Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της ΥΑ Φ15 οικ.7816/616/ΦΕΚ542Β/22(Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της ΥΑ Φ15 οικ.7816/616/ΦΕΚ542Β/22--44--
05 και του Ν.3325/05)05 και του Ν.3325/05)

1.1. Αίτηση για έγκριση σχεδίωνΑίτηση για έγκριση σχεδίων
2.2. Ειδική δήλωση (συµπληρωµατική)Ειδική δήλωση (συµπληρωµατική)
3.3. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, µε συνηµµένη την εγκεκριµένη Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, µε συνηµµένη την εγκεκριµένη 

µελέτηµελέτη
4.4. Αρχιτεκτονικά διαγράµµατα (τοπογραφικό, διάγραµµα κάλυψης, Αρχιτεκτονικά διαγράµµατα (τοπογραφικό, διάγραµµα κάλυψης, 

κατόψεις. τοµές), σε τρία αντίγραφακατόψεις. τοµές), σε τρία αντίγραφα
5.5. Βεβαίωση χρήσης γης, από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσίαΒεβαίωση χρήσης γης, από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία
6.6. Παράβολα υπέρ της Νοµαρχιακής ΑυτοδιοίκησηςΠαράβολα υπέρ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης


