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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ 

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 
συνιστούν 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/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την 
Υπηρεσία ο αριθµός Πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης ∆ήλωσης. 
 

Προς: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 

 

 

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου  

∆.Α.2978 

 

(*) Κοινοποίηση: (*) Ηµεροµηνία 

29-10-2014 

 
 

Όνοµα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επώνυµο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 

Ονοµ/µο πατέρα ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 

Ονοµ/µο µητέρας ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας (Α∆Τ) Χ 290263 Εκδούσα Αρχή ΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΑΦΜ 028940071 ∆ΟΥ ΑΡΤΑΣ  

Ηµεροµηνία γέννησης 12/01/1959 Τόπος γέννησης ΑΡΤΑ 

∆ιεύθυνση (Νοµός, ∆ήµος, Οδός, 
Αριθµός, ΤΚ) 

1o XΙΛ. E.O Άρτας -Αντιρρίου      

Τηλέφωνα 2681070781  

e-mail - Φαξ -- 

 
 
 
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι: 
Τα στοιχεία της µονάδας ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε Κωδικό ∆ραστηριότητας κατά ΚΑ∆ 2008 

28.22.16.01 µε την ε̟ωνυµία «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» µε ΑΦΜ: 082877076  ̟ου 

βρίσκεται στη θέση ΑΛΜΟΥTΣΕΣ Ή ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΜΕΓΑΡΧΗΣ  ΤΚ  ΜΕΓΑΡΧΗΣ  - ∆. Ν. ΣΚΟΥΦΑ- ΠΕ. ΑΡΤΑΣ ό̟ως έχουν ̟λήρως δηλωθεί και 

̟εριγραφεί στο α̟ό 30/05/2013 υ̟’ αριθ. ∆Α:1185 θεωρηµένο Ερωτηµατολόγιο ̟ρος την Υ̟ηρεσία σας, το 

ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσης Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η 
έναρξη λειτουργίας της ̟αρα̟άνω µονάδος, η ο̟οία και δηλώνεται µε την ̟αρούσα Υ̟εύθυνη ∆ήλωση, 
λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τους όρους της υ̟΄ αριθµ.  ∆.Α 1248-Φ14.647 / 13-06-2013 (Τρο̟ο̟οίηση της 
∆.Α 2095-Φ14.647 / 13-11-2012)  άδεια µηχανολογικής και κτηριακής  ε̟έκτασης και ότι  τα  ̟ροβλε̟όµενα  
έργα  εκτελέσθηκαν  σύµφωνα  µε  τις  εγκριθείσες  µελέτες στο τµήµα του έργου ̟ου υλο̟οιήθηκε 
(εγκατάσταση CNC  IS-800 ΜΕ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ στο υ̟άρχων κτίσµα). 
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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 
Εγκατάστασης 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 παρούσα Υπεύθυνη ∆ήλωση για την έναρξη 
λειτουργίας της ως άνω περιγραφόµενης δραστηριότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 
3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νοµοθεσίας. 
 
Συνηµµένα έγγραφα / δικαιολογητικά (αναγράφονται τα δικαιολογητικά/έγγραφα τα ο̟οία ορίζονται 
στην εκδοθείσα Άδεια Εγκατάστασης): 

1. Παράβολο-( 296 03 002229 77 -60,00  €   )  
2. Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του φορέα στην ο̟οία αναφέρει λε̟τοµερώς ̟όσους και ̟οιας ειδικότητας 

τεχνικούς θα χρησιµο̟οιήσει κατά νόµο 
3. Υ̟εύθυνη ∆ήλωση των κατά ̟ερί̟τωση αντίστοιχης ειδικότητας µηχανικών ότι τα ̟ροβλε̟όµενα 

έργα εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τις εγκριθείσες µελέτες  
4. Πιστο̟οιητικό  ̟υρασφάλειας  
5. Υ̟εύθυνη ∆ήλωση ανάθεσης-ανάληψης της ε̟ίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της 

εγκατάστασης α̟ό τον κάτοχό της και τον αρµόδιο κατά νόµο τεχνικό  
6. Αντίγραφο Οικοδοµικής Αδείας (Υ̟άρχων µε την υ̟ αρίθµ ∆Α 11/2009) 

 
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/ούσα 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/η 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  
                                                                                                                υπογραφής 
 
 
 
 
(Ηµεροµηνία & Υ̟ογραφή)   
    Πα̟αχρήστος Γεώργιος 
     Νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος 



Σελίδα 3 α̟ό 4 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: Πρότυ̟ες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις 
(συνοδεύει και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της υ̟’ αρ.̟ρωτ.: ∆.Α.2978/Φ14.647/29-10-2014 
«Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης Έναρξης Λειτουργίας Μετα̟οιητικής Μονάδας Χαµηλής Όχλησης) 
 
Α/Α Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις 
Γενικές ∆εσµεύσεις 

Α1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται α̟ό νόµιµα 
αδειοδοτηµένο φορέα ή να έχει τις α̟αραίτητες άδειες. 

Α2 Περιορισµός των τσιµεντοε̟ικαλύψεων του εδάφους στα α̟ολύτως α̟αραίτητα για την 
διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να µην αλλοιωθεί ο ρυθµός α̟ορρόφησης των όµβριων και να 
α̟οφευχθεί η ̟ρόκληση δυσµενών για το ̟εριβάλλον φαινόµενων, ό̟ως λιµνάζοντα νερά κ.λ̟. 

Α3 Α̟αγόρευση χρήσης των ακάλυ̟των και κοινόχρηστων χώρων για ̟άσης φύσεως εργασίες, ούτε 
για την α̟οθήκευση ̟ρώτων υλών, ̟ροϊόντων και µηχανηµάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί 
να διατηρούνται καθαροί και α̟αλλαγµένοι α̟ό διάσ̟αρτα υλικά και α̟όβλητα (στερεά ή 
υγρά). 

Α4 Τήρηση των α̟αιτούµενων µέτρων ̟υρασφαλείας ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις σχετικές διατάξεις 
ή τις εγκεκριµένες µελέτες. 

Α5 Οι διάδροµοι κίνησης των οχηµάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, κυρίως 
κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, ώστε να ̟εριορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήµατα βαρέως 
τύ̟ου ̟ου µεταφέρουν υλικά να τα καλύ̟τουν µε κατάλληλο ύφασµα για τη συγκράτηση της 
σκόνης. 

Α6 Α̟αγόρευση καύσης ̟άσης φύσεως α̟οβλήτων/ υλικών είτε υ̟αίθρια, είτε σε στεγασµένους 
χώρους 

Α7 Ο φορέας υ̟οχρεούται κατά το µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υ̟οχρεωτικά στην 
Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Α̟οβλήτων (ΕΕΠΑ) µε στοιχεία για τα 
α̟όβλητα ̟ου ̟αρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον ̟ροηγούµενο χρόνο. Η έκθεση ̟ρέ̟ει 
να αναφέρεται τόσο στα ε̟ικίνδυνα όσο και στα µη ε̟ικίνδυνα α̟όβλητα. Το ̟ρος 
συµ̟λήρωση έντυ̟ο της ΕΕΠΑ ο φορέας µ̟ορεί να το ̟ροµηθευτεί  είτε α̟ό Αδειοδοτούσα 
Αρχή είτε α̟ό την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr µε βάση τις ΚΥΑ 
13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), ΚΥΑ 24944/1159/2006 (791/Β) και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 
(ΦΕΚ 1909/Β) ό̟ως εκάστοτε ισχύουν. 

Α8 Α̟αγορεύεται το µ̟άζωµα ο̟οιουδή̟οτε ̟οταµού, χειµάρρου, ρέµατος ή υγροβιότο̟ου. 
Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων 

Β2 Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων για την 
̟ροστασία τους κατά την διάρκεια της ̟αραγωγικής διαδικασίας. 

Β4 Εκ̟αίδευση εργαζοµένων στην εφαρµογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 
Θόρυβος 
Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου ̟ου αναφέρονται στο Π.∆. 1180/81 και οι λοι̟ές διατάξεις ̟ερί 

θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος µετρούµενος στα όρια του οικο̟έδου δεν θα ̟ρέ̟ει να 
υ̟ερβαίνει τα 55 dBΑ. 

Αέρια Α̟όβλητα 
∆1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρµανση χώρων και νερού να λειτουργούν µε τα καύσιµα και 

τις ̟ροδιαγραφές ̟ου καθορίζονται α̟ό την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) ό̟ως ισχύει. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα ̟ρέ̟ει να τηρείται θεωρηµένο βιβλίο-µητρώο, ό̟ου 
καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα. 

∆2 Τακτικός καθαρισµός και ρύθµιση των καυστήρων, αγωγών κα̟ναερίων (εστία, κα̟νοδόχος 
κλ̟.) σε συνδυασµό µε τακτικές µετρήσεις α̟ό αδειούχο συντηρητή, σύµφωνα µε την ΥΑ 
189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011). 

∆3 Η α̟αγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., ό̟ως ισχύει, και 
σε ύψος ̟ου να µην δηµιουργεί ̟ροβλήµατα στο ̟εριβάλλον. 

∆5 Να τηρούνται τα όρια του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκ̟οµ̟ές αερίων α̟οβλήτων 
Υγρά α̟όβλητα 
Ε1-2 Τα αστικά λύµατα α̟ό τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστηµα 

ση̟τικής δεξαµενής - α̟ορροφητικού βόθρου, ̟ου λειτουργεί σύµφωνα µε την ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 
354/Β/2011) ό̟ως ισχύει. 

Ε2-1 ∆εν υ̟άρχουν υγρά α̟όβλητα α̟ό την ̟αραγωγική διαδικασία. 
Στερεά Α̟όβλητα  
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Ζ1 Τα αστικά α̟ορρίµµατα ̟ου ̟αράγονται να συλλέγονται καθηµερινά και να α̟οµακρύνονται 
σε τακτά διαστήµατα α̟ό τους κατάλληλους φορείς 

Ζ3 Η διαχείριση των ρευµάτων α̟οβλήτων, τα ο̟οία εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής του Ν. 
2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), ό̟ως ισχύει, να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρα̟άνω 
νόµου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύµα Προεδρικού ∆ιατάγµατος ή Κοινής Υ̟ουργικής 
Α̟όφασης. Ειδικότερα: 

• Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών ̟ου χρησιµο̟οιούνται κατά τη λειτουργία της 
µονάδας, να ̟αραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένο συλλέκτη ̟ρος ̟εραιτέρω 
αξιο̟οίηση σε εγκεκριµένη εγκατάσταση Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η εταιρία εισάγει ̟λήρεις 
συσκευασίες ̟ρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υ̟όχρεος διαχειριστής αναφορικά µε τις 
συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα ̟ρέ̟ει να συµβληθεί µε εγκεκριµένο σύστηµα 
εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υ̟οχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των ̟ροϊόντων 
̟ου διαθέτει στην αγορά.  

• Η συλλογή των ̟ρος α̟όσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξο̟λισµού, των 
χρησιµο̟οιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των µεταχειρισµένων 
ελαστικών οχηµάτων να γίνεται µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.∆. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε µε το Π.∆. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π∆ 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της 
ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) ό̟ως ισχύουν. 

• Τα Α̟όβλητα Λι̟αντικών  Ελαίων (ΑΛΕ) α̟ό τη συντήρηση και ε̟ισκευή του Η/Μ 
εξο̟λισµού του εργοστασίου ή και των οχηµάτων της εταιρείας (σε ̟ερί̟τωση ̟ου η 
αλλαγή λι̟αντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να α̟οθηκεύονται 
̟ροσωρινά σε στεγανά δοχεία µε κα̟άκι ασφαλείας, τα ο̟οία να φυλάσσονται εντός 
του γη̟έδου του εργοστασίου, σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 
24944/1159/06 (ΦΕΚ  791/Β) ό̟ως ισχύει και ̟εριοδικά να ̟αραδίδονται, µέσω 
κατάλληλα αδειοδοτηµένου συλλέκτη, σε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής 
διαχείρισης ̟ρος ̟εραιτέρω ε̟εξεργασία, µε ̟ροτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η 
διαχείρισή τους να γίνεται  σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) ό̟ως ισχύει. 

• Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα ̟ρέ̟ει να γίνεται σύµφωνα µε όσα ̟ροβλέ̟ονται στο Π∆ 
116/04 (ΦΕΚ 81/Α). 

• Η διαχείριση τω α̟οβλήτων α̟ό εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να 
γίνεται σύµφωνα µε όσα ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 
1312/Β/2010) ό̟ως ισχύει. 

Ζ7  Τα ρινίσµατα και τα ρετάλια των µετάλλων θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και θα 
διατίθενται σε εξειδικευµένη εταιρία ανακύκλωσης.  

Ειδικές δεσµεύσεις  
Η10 Για τις εργασίες βαφής θα ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιούνται καµ̟ίνες ειδικών ̟ροδιαγραφών και τα 

φίλτρα ̟ου χρησιµο̟οιούνται σε αυτές µετά το τέλος κύκλου ζωής τους και τα δοχεία χρωµάτων 
και διαλυτών να ̟αραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης ε̟ικινδύνων α̟οβλήτων 
σύµφωνα µε την διαδικασία της ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), ό̟ως ισχύει, κρατώντας τα 
σχετικά ̟αραστατικά. 

 


