ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ
ΕΚΤΩΝ ΕΝ ΘΕΜΑ ΤΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων για
φορτοεκφόρτωση
εμπορευμάτων
άνευ
εγκαταστάσεων
αντλιών
καυσίμων»
(αναγράφεται ο φορέας).
ΠΡΟΣ:

Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα Πατέρα:

Επώνυµο Πατέρα:

Όνοµα Μητέρας:

Επώνυµο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ.
Ταυτότητας:*
Αριθ.
Διαβατηρίου:*

Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Πόλη:

Οδός:

Fax:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

E – mail:

Αριθ:

ΤΚ:

Νομός:

Δήμος/Κοινότητα:
Τηλ:

Ιθαγένεια:
Τόπος Γέννησης:

Τηλ:
Έδρα μιας εκ των
εν θέματι
εγκαταστάσεων
εξυπηρέτησης
οχημάτων

Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Α.Φ.Μ:

Ηµεροµηνία γέννησης:
Τόπος
Κατοικί Χώρα:
ας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤ/ΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Fax:

E – mail:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ: (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση νομικού
προσώπου)
* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:
Επωνυμία επιχείρησης:
Αρ. Καταστατικού:

Έτος Ίδρυσης:

Εγκεκριμένος Τίτλος (αν υπάρχει):
Αρ. και έτος ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ (για ΑΕ και ΕΠΕ) ή αριθμός και
ημερομηνία καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του
Πρωτοδικείου της έδρας (για ΟΕ και ΕΕ):
Α.Φ.Μ.:
Έδρα

Δ.Ο.Υ.:
Οδός:

Αριθ:

Δήμος / Κοινότητα:
Τηλ:

ΤΚ:

Νομός:
Fax:

E – mail:

ΟΡΙΣΜΟΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ για υποβολή αναγγελίας ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): Σε περίπτωση
που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόµιση εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνήσιου της
υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΔΤ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:
ΟΔΟΣ:

ΑΡΙΘ:

Τηλ:

Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

Με ατομική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις1, που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
«1. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
2…………………………………………………………………………………………………………………………»
Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί µε συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα
αίτηση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας
3. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
4. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:……………….

…………………
(Ημερομηνία)

Ο/Η αιτών/ούσα
(Σφραγίδα-υπογραφή)

«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,
τιμωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών».
1
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6. «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ
εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων».
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Με την αναγγελία έναρξης λειτουργίας
υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Έντυπο γραμμάτιο κατάθεσης Δημοσίου Ταμείου
58,70 Ευρώ ή e - παράβολο
2. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα1 της περιοχής, σε δύο
αντίτυπα σε κλίμακα 1:500, θεωρημένο ως προς το
επιτρεπτό της χρήσης του σταθμού φορτηγών
αυτοκινήτων και τους όρους δόμησης από την αρμόδια
Πολεοδομική υπηρεσία, στο οποίο απεικονίζονται οι
υφιστάμενες χρήσεις σε ζώνη 100 μέτρων (μ.)
περιμετρικά του οικοπέδου ή γηπέδου του σταθμού2.
3. Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ.
170613/7-10-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 2505).
4. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης2
5. Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της
εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης
6. Αρχιτεκτονικά σχέδια σε δύο αντίτυπα και
συγκεκριμένα:
α) κατόψεις, όλων των επιπέδων των χώρων ή κτιρίων
που απαρτίζουν τον Σταθμό (δηλ.
γραφείο, αποθήκες εμπορευμάτων & αποσκευών,
τυχόν χώρος πλυντηρίων) β) ενδεικτικές
χαρακτηριστικές τομές των ως άνω κτιρίων, γ)
Κύριες όψεις των ως άνω κτιρίων.
δ) Σχέδιο γενικής διάταξης όλων των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Σταθμού, στο οποίο
απεικονίζονται οι είσοδοι - έξοδοι του Σταθμού, οι
διάδρομοι προσπέλασης, οι αποβάθρες, οι χώροι
στάθμευσης και γενικά η όλη λειτουργική διάταξη
του Σταθμού.
7. Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια σε δύο αντίτυπα και
συγκεκριμένα:
I. Πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια των κτιρίων, με
πίνακες, καλωδιώσεις, διακόπτες,
ρευματοδότες, μικρό μεγαφωνικές εγκαταστάσεις (εάν
προβλέπονται), τα οποία συνοδεύονται από πλήρη
τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.
II. Πλήρη σχέδια εξαερισμού του χώρου της αποθήκης
τα οποία συνοδεύονται από πλήρη
τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.
III. Πλήρες σχέδιο ηλεκτροφωτισμού του περιβάλλοντος
χώρου του Σταθμού, στο οποίο
περιλαμβάνονται και οι κατασκευαστικές
λεπτομέρειες οδεύσεως των καλωδίων,
πακτώσεως των φωτιστικών ιστών επί του εδάφους ή
στερεώσεως των φωτιστικών
σωμάτων επί τοίχων, των τυχόν φρεατίων διελεύσεως
και μουφών συνδέσεως
συνοδευόμενα από πλήρη τεχνική περιγραφή και
ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.
ΙV. Πλήρες σχέδιο ύδρευσης και αποχέτευσης του
περιβάλλοντος χώρου, στο οποίο απεικονίζονται τα
αντίστοιχα δίκτυα και η πορεία τους, ο μετρητής της
Εταιρείας Ύδρευσης, η θέση σύνδεσης του δικτύου
αποχέτευσης με το δίκτυο πόλεως, οι τυχόν αναγκαίοι
συλλέκτες αποβλήτων, σηπτικές δεξαμενές,
απορροφητικοί βόθροι ή στεγανές δεξαμενές ή και
βιολογικός καθαρισμός. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

το ίδιο ή συνοδεύεται από σχέδια λεπτομερειών των
φρεατίων, σωληνώσεων, παροχών ύδατος και
συλλεκτών αποβλήτων.
8. Σχέδια Σήμανσης, σε δύο αντίτυπα, στο οποίο
περιλαμβάνονται η κατακόρυφη και οριζόντια
σήμανση, τόσο παρά τις εισόδους - εξόδου του
σταθμού, όσο και μέσα στον Σταθμό, δηλαδή βέλη
πορείας οχημάτων, προειδοποιητικές πινακίδες,
ηχητική σήμανση και όποιο άλλο υλικό απαιτείται για
την ενημέρωση και καθοδήγηση του
συναλλασσόμενου κοινού και των οδηγών.
9. Γενική Τεχνική έκθεση3, σε δύο αντίτυπα, η οποία
αποσκοπεί στο να κατατοπίσει τον ελεγκτή της
μελέτης για τη δομή του σταθμού, τον τύπο στο οποίο
ανήκει, τα βασικά στοιχεία τα οποία ελήφθησαν
υπόψη κατά τον σχεδιασμό του, τα βασικά
κατασκευαστικά στοιχεία των κτιρίων και μνημονεύει
περιληπτικά τις αντίστοιχες ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις.
10. Ειδικά σχέδια, σε δύο αντίτυπα, εδράσεως
ανυψωτήρων και κατασκευής κεκλιμένων επιπέδων
επιθεωρήσεως, εάν ο Σταθμός περιλαμβάνει τέτοιες
εγκαταστάσεις.
11. Προϋπολογισμός, σε δύο αντίτυπα, της απαιτούμενης
για τις παραπάνω
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ειδικές
εγκαταστάσεις, δαπάνης διαρθρωμένη κατά κατηγορία ή
είδος εγκατάστασης, υπογραφόμενος από τον κατά νόμο
υπεύθυνο διπλωματούχο μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο
μηχανικό ή τεχνολόγο μηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας
ή διπλωματούχο ή τεχνολόγο μηχανικό άλλης
ειδικότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα
επαγγελματικά δικαιώματα αυτών.
12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντα
Διπλωματούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην
οποία θα δηλώνονται ότι, η κατασκευή του Σταθμού
και οι εντός αυτού ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις έγιναν
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και
τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και ότι κατά
την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και οι
περιορισμοί του Π.Δ. 79/2004, όπως ισχύει.
13. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, από την οικεία
πυροσβεστική υπηρεσία σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια
ισχύος του.
14. Άδεια δόμησης ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί
την νομιμότητα του κτιρίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας εμπορευματικού σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων είναι αορίστου χρόνου.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: «Ως νόμιμος εκπρόσωπος
της εταιρείας …………………..αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι …………………………………………………….» (το κείμενο κατά περίπτωση).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1.

2.

3.

Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα είναι θεωρημένο από την αρμόδια οικεία πολεοδομική υπηρεσία ως προς το επιτρεπτό της χρήσης του σταθμού
φορτηγών αυτοκινήτων και τους όρους δόμησης. Σε περίπτωση που ο σταθμός λειτουργεί σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, επί
Εθνικής ή Επαρχιακής οδού, τότε το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας με την παρατήρηση ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για να εγκριθεί η κυκλοφοριακή σύνδεση του σταθμού
με την οδό, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 του Β.Δ/τος 465/70, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 79/2004 Π.Δ. (Α'62), σε περίπτωση που ο σταθμός ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, η
κυκλοφοριακή σύνδεση του με Εθνικές ή Επαρχιακές οδούς κατασκευάζεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του υπ'αριθμ. 465/1970
Β.Δ., όπως ισχύει. Στη περίπτωση των σταθμών που ιδρύονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως η κυκλοφοριακή του σύνδεση
διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του υπ'αριθμ. 79/2004 Π.Δ. (Α'62).
Εάν ο Σταθμός διαθέτει πλυντήρια - λιπαντήρια, τότε στην Έκθεση περιλαμβάνονται αντίστοιχα κεφάλαια.

Στη σελίδα 36 της υπ’ αριθμ. Οικ. 13929/929/11-3-2014 εγκυκλίου, προστίθεται Παρατήρηση 4 ως εξής:
«4. Για εμπορευματικούς σταθμούς αυτοκινήτων που διαθέτουν ωφέλιμη επιφάνεια κάλυψης μεγαλύτερη των 800 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ. εκδίδεται
πράξη υπαγωγής σε ΠΠΔ από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών. Για εμπορευματικούς σταθμούς αυτοκινήτων που
διαθέτουν ωφέλιμη επιφάνεια κάλυψης μεγαλύτερη των 10.000 τ.μ. έως και 50.000 τ.μ. απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια,
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της. Για εμπορευματικούς σταθμούς αυτοκινήτων που διαθέτουν ωφέλιμη επιφάνεια κάλυψης μεγαλύτερη των 50.000 τ.μ.,
απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

