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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ 

Γενικές οδηγίες συµ̟λήρωσης 
1. Όλα τα ̟εδία της Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης, ̟ρέ̟ει να συµ̟ληρωθούν ̟λήρως και µε ακρίβεια α̟ό τον ενδιαφερόµενο ε̟ενδυτή. 

2. Τα συνηµµένα έγγραφα/δικαιολογητικά α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσης Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης και συνιστούν 

α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για τη θεώρηση της ̟αρούσης α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία.  

3. Τα ̟εδία µε (*) συµ̟ληρώνονται α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία στην ο̟οία κατατίθεται η Υ̟εύθυνη ∆ήλωση. 

4. Σε ̟ερί̟τωση ανε̟άρκειας χώρου, η Υ̟εύθυνη ∆ήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το ο̟οίο φέρει την υ̟ογραφή του/της 

δηλούντα/ούσης καθώς και του/της ̟αραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο ̟ροστίθεται α̟ό την Υ̟ηρεσία ο αριθµός 

Πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία κατάθεσης της Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης. 

Προς:  

Περιφέρεια Η̟είρου-Περιφερειακή Ενότητα Άρτας-∆ιεύθυνση Ανά̟τυξης -

Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανά̟τυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 

 

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου  

∆Α 695 

 

(*) Κοινο̟οίηση: (*) Ηµεροµηνία 

28-03-2013 

 

Όνοµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Επώνυµο ΒΑΣΙΟΣ 

Ονοµ/µο πατέρα ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΟΣ 

Ονοµ/µο µητέρας ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΟΥ 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας (Α∆Τ) ΑΖ 744334 Εκδούσα Αρχή ΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΑΦΜ 30692998 ∆ΟΥ ΑΡΤΑΣ  

Ηµεροµηνία γέννησης 4/6/1959 Τόπος γέννησης ∆ΙΣΤΡΑΤΟ ΑΡΤΑΣ 

∆ιεύθυνση (Νοµός, ∆ήµος, Οδός, 

Αριθµός, ΤΚ) 

ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆Ε ΠΕΤΑ ∆. Ν. ΣΚΟΥΦΑ 

Τηλέφωνα 6972300552 2681083508 

e-mail - Φαξ -- 

 

∆ηλώνω υ̟εύθυνα ότι: 

• Τα στοιχεία της µονάδας ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ) µε την ε̟ωνυµία 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΟΣ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΟΣ ΟΕ µε ΑΦΜ: 081487433  ̟ου βρίσκεται στη θέση 
"ΜΠΟΥΡΕΪΚΑ"  ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ-∆Ε ΠΕΤΑ –∆. Ν. ΣΚΟΥΦΑ-Ν. ΑΡΤΑΣ  ό̟ως έχουν ̟λήρως δηλωθεί 
και ̟εριγραφεί στο α̟ό 18/12/2012 υ̟’ αριθ. 2621-Φ 14.235 θεωρηµένο Ερωτηµατολόγιο ̟ρος την Υ̟ηρεσία 
σας, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσης Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η 
συνέχιση λειτουργίας της ̟αρα̟άνω µονάδος, η ο̟οία και δηλώνεται µε την ̟αρούσα Υ̟εύθυνη ∆ήλωση, 
λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τους όρους της α̟ό 4-4-2007 υ̟’ αριθ. ∆.Α.596/06, 512/07/Φ 14.235 άδειας 
λειτουργίας. 
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• Τηρούνται όλοι οι ̟ροβλε̟όµενοι όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις α̟ό τις ε̟ιµέρους άδειες, εγκρίσεις και ̟ιστο̟οιητικά, 
ό̟ως αυτά ̟ροβλέ̟ονται και ορίζονται στην ως άνω ̟εριγραφείσα Άδεια Λειτουργίας και τα ο̟οία 
ε̟ισυνά̟τονται και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσης Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης, καθώς και οι Πρότυ̟ες 
Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις. 

 
• Αναφορικά µε τη µονάδα ̟ου ̟εριγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη 

Υ̟εύθυνη ∆ήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 19 ̟αρ.3 Ν.3982/2011. 

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την ̟αρούσα Υ̟εύθυνη ∆ήλωση για την έναρξη λειτουργίας της 

ως άνω ̟εριγραφόµενης δραστηριότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοι̟ής 

ισχύουσας νοµοθεσίας. 

Συνηµµένα έγγραφα / δικαιολογητικά (αναγράφονται τα δικαιολογητικά/έγγραφα τα ο̟οία ορίζονται στην εκδοθείσα Άδεια 

Εγκατάστασης): 

1. Παράβολα-(296 03 002229 77- 60,00  € )  
 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τον Νόµο 1599/1986, ό̟ως εκάστοτε 

ισχύει, δηλώνω υ̟εύθυνα ότι η ως άνω ∆ήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα. 

Η ακρίβεια των στοιχείων ̟ου υ̟οβάλλονται µε αυτή τη ∆ήλωση µ̟ορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων 

υ̟ηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 8 ̟αράγραφο 4 του Νόµου 1599/1986, ό̟ως εκάστοτε ισχύει. 

Με τη συµ̟λήρωση της ̟αρούσας Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης, ο δηλών δηλώνει ότι αναλαµβάνει ατοµική ευθύνη και ότι 

ε̟ίσης γνωρίζει τις κυρώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις της ̟αραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόµου 

1599/1986, σύµφωνα µε τις ο̟οίες «ό̟οιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή α̟οκρύ̟τει τα αληθινά µε 

έγγραφη Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Εάν ο υ̟αίτιος αυτών των ̟ράξεων 

σκό̟ευε να ̟ροσ̟ορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον ̟εριουσιακό όφελος βλά̟τοντας τρίτον ή σκό̟ευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε 

κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών». 

Τέλος, σε ̟ερί̟τωση υ̟οβολής λανθασµένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο υ̟αίτιος θα υ̟οβάλλεται σε ολική ή 

µερική, ̟ροσωρινή ή οριστική, διακο̟ή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοι̟ές κυρώσεις του 

άρθρου 29 του Ν.3982/2011. Η διακο̟ή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα ̟ραγµατο̟οιείται α̟ό τα όργανα 

της Περιφέρειας, µε τη συνδροµή των αστυνοµικών αρχών, σύµφωνα άλλωστε και µε το ως άνω άρθρο. 

Α̟ό την κατάθεση της ̟αρούσης Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης στην αρµόδια Υ̟ηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη 

λειτουργίας της ως άνω ̟εριγραφόµενης δραστηριότητας.  

Η ̟αρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστηµα. 

 

                          Ο  δηλών                                                                                     Θεωρήθηκε για το γνήσιο της  

                                                                                                                                                υ̟ογραφής 

 

                (Ηµεροµηνία & Υπογραφή)                      


