
 1

 

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: 
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας,  
Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων  
Αµβρακίας 23,  471 00  Άρτα 

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου  

∆.Α.123 

Αρ. Φακ.: Φ14.250 

(*) Κοινοποίηση: (*) Ηµεροµηνία 

19-01-2015 

 
 

Ο/Η Όνοµα ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επώνυµο ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ 

Ονοµ/µο πατέρα ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ 

Ονοµ/µο µητέρας ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΚΟΣΙΜΟΥ 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας (Α∆Τ) ΑΒ 810981 Εκδούσα Αρχή Α.Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΡΤΑΣ 

ΑΦΜ 037440756 ∆ΟΥ ΑΡΤΑΣ 

Ηµεροµηνία γέννησης 25-01-1954 Τόπος γέννησης ΑΓ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ ΑΡΤΑΣ 

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

ΑΡΤΑΣ, ∆.∆. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, ∆ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ, 47 100 

Τηλέφωνα 2683041984 / 6973530068  

e-mail info@kakosimosfarm.gr Φαξ 2683041684 
 
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι: 

• Τα στοιχεία της µονάδας µε την επωνυµία «ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΦΑΡΜ Α.Ε.» όπως έχουν πλήρως 
δηλωθεί και περιγραφεί στο από 25/11/2014 [ηµεροµηνία] υπ’ αριθ. ∆.Α 3239 [Αριθµός 
Πρωτοκόλλου] θεωρηµένο Ερωτηµατολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης Υπεύθυνης ∆ήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η έναρξη 
λειτουργίας της παραπάνω µονάδος, η οποία και δηλώνεται µε την παρούσα Υπεύθυνη 
∆ήλωση, λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τους όρους της από __/__/____ [ηµεροµηνία] υπ’ αριθ. 
___________ [Αριθµός Πρωτοκόλλου] Άδειας Εγκατάστασης  

(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ έκδοση άδειας εγκ/σης διότι δεν µεταβάλλεται ο βαθµός όχλησης).  
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• Τηρούνται όλοι οι προβλεπόµενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιµέρους άδειες, εγκρίσεις 
και πιστοποιητικά, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στην ως άνω περιγραφείσα Άδεια 
Εγκατάστασης και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης Υπεύθυνης ∆ήλωσης, καθώς και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις / όροι 
της ΑΕΠΟ. 

• Αναφορικά µε τη µονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη 
Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη ∆ήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 19 παρ.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 οποία ορίζονται 
στην εκδοθείσα Άδεια Εγκατάστασης): 

1. Παράβολο / (90,00€) 
2. Υ.∆. νόµιµου εκπρόσωπου του φορέα περί αριθµού και ειδικότητας τεχνικών. 
3. Υ.∆ µηχανικού περί της ορθής εκτέλεσης των έργων 
4. Υ.∆. νόµιµου εκπρόσωπου του φορέα ότι τηρούνται τα µέτρα & µέσα πυροπροστασίας. 
5. Υ.∆ ανάθεσης ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας & συντήρησης από τον αρµόδιο τεχνικό. 
6. Βεβαίωση καταλληλότητας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. 
7. Κατόψεις µηχανολογικού εξοπλισµού µε τα µηχανήµατα που έχουν προστεθεί 
 

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/η 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 της ως άνω περιγραφόµενης δραστηριότητας.  
Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστηµα. 
 
          Ο / Η δηλών/ούσα                                                Θεωρήθηκε για το γνήσιο της  
                                                                                                      υπογραφής 
 
 
 
 
         16/ 01 / 2015 
(Ηµεροµηνία & Υπογραφή) 


