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            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ   

        

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ)  

του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011   

(ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΕΑ από Γεώργιος Αγγέλης σε Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ )  

Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης 
1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης ∆ήλωσης, πρέπει να συµπληρωθούν πλήρως και µε ακρίβεια, από τον 
ενδιαφερόµενο επενδυτή. 
2. Τα συνηµµένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης Υπεύθυνης 
∆ήλωσης και απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρµόδια Υπηρεσία. 
3. Τα πεδία µε (*) συµπληρώνονται από την αρµόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη 
∆ήλωση. 
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη ∆ήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο 
φέρει την υπογραφή του δηλούντα καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο 
προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθµός Πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης 
∆ήλωσης. 
 

Προς: : ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας  

Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών 
Πόρων 

 

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου  

 

2097 

(*) Κοινοποίηση: (*) Ηµεροµηνία 

24-9-2013 

 
Ο Όνοµα ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Επώνυµο ΑΓΓΕΛΗΣ  

Ονοµ/µο πατέρα ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ  

Ονοµ/µο µητέρας ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΓΓΕΛΗ  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας 
(Α∆Τ) 

Ν 784409  Εκδούσα Αρχή Α.Τ. ΑΡΤΑΣ 

ΑΦΜ 044842907 ∆ΟΥ ΑΡΤΑΣ 

Ηµεροµηνία γέννησης 18-4-1963 Τόπος 
γέννησης 

Κυψέλη Άρτας  

∆ιεύθυνση 

(Νοµός, ∆ήµος, Οδός, 
Αριθµός, ΤΚ) 

 

Τηλέφωνα 26850 71488  

e-mail   Φαξ  

 
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι 

• Τα στοιχεία του επαγγελµατικού εργαστηρίου (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ) µε 
την επωνυµία «Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ» που βρίσκεται στα Φράστα Αγνάντων του 
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο 
από 16/09/2013  υπ’ αριθ. 2027 θεωρηµένο Ερωτηµατολόγιο προς την Υπηρεσία 
σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης Υπεύθυνης ∆ήλωσης, 
είναι ακριβή και αληθή. 

• Το ως άνω επαγγελµατικό εργαστήριο : 
o ∆εν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011, 
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o Τηρεί, τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς όρους βάση της αριθµ. 4268/2-10-
2006 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων.  

o Τηρεί όλα τα προβλεπόµενα από τις επιµέρους άδειες/εγκρίσεις και 
πιστοποιητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης και όλα τα προβλεπόµενα στις Υ.∆. που συνυποβάλλονται µε την 
παρούσα. 

• Αναφορικά µε το επαγγελµατικό εργαστήριο (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ) που 
περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη 
Υπεύθυνη ∆ήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παρ1 Ν. 
3982/2011.  

 
Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη ∆ήλωση για 
την έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόµενου επαγγελµατικού εργαστηρίου, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νοµοθεσίας. 
 
Συνηµµένα έγγραφα / δικαιολογητικά: 

1. Απάντηση της Υπηρεσίας στο Ερωτηµατολόγιο  
2. Παράβολο 
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση ιδιοκτήτη επιχείρησης ότι τηρούνται οι προβλέψεις της Κ.Υ.Α. 

Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β΄/2006) περί µέτρων πυρασφάλειας. 
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση παλαιού φορέα για τον τρόπο µεταβίβασης της κυριότητας της 

επιχείρησης  
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νέου φορέα για τον τρόπο µεταβίβασης της κυριότητας της 

επιχείρησης. 
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση για την ανάληψη ευθύνης της νόµιµης λειτουργίας της εγκατάστασης. 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόµο 
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω ∆ήλωση στηρίζεται σε 
αληθή και ακριβή γεγονότα. 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη ∆ήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση 
το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόµου 1599/1986, 
όπως εκάστοτε ισχύει. 

Με τη συµπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης ∆ήλωσης, ο δηλών δηλώνει ότι αναλαµβάνει 
ατοµική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόµου 1599/1986, σύµφωνα µε τις οποίες «όποιος εν 
γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) 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 δέκα (10) ετών». 

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασµένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο 
υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή µερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας 
της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. Η 
διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγµατοποιείται από τα όργανα της 
Περιφέρειας, µε τη συνδροµή των αστυνοµικών αρχών, σύµφωνα άλλωστε και µε το ως άνω 
άρθρο. 

Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης ∆ήλωσης στην αρµόδια Υπηρεσία, καθίσταται 
δυνατή η έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόµενου επαγγελµατικού εργαστηρίου.  
Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστηµα. 
Η παρούσα δύναται να χρησιµοποιηθεί και για την έκδοση οικοδοµικής άδειας, όπου αυτή 
απαιτείται, κοινοποιούµενη αντιστοίχως στην αρµόδια πολεοδοµική αρχή. 
 
Ο δηλών                                                                             Θεωρήθηκε για το γνήσιο της  
                                                                                                           υπογραφής 
 
 
 
 
(Ηµεροµηνία & Υπογραφή) 

 


