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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ 

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 
1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον 
ενδιαφερόμενο επενδυτή. 
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης 
Δήλωσης 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 
Δήλωση. 
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση 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 Δήλωσης. 
 

Προς: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών 
Πόρων 

 

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου  

Δ.Α.497 

Αρ.Φακ.: Φ14.483 

(*) Κοινοποίηση: (*) Ημερομηνία 

05-04-2018 

 

Ο/Η Όνομα ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επώνυμο ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ 

Ονομ/μο πατέρα ΗΛΙΑΣ ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ 

Ονομ/μο μητέρας ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΟΣΙΜΟΥ 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
(ΑΔΤ) 

ΑΙ 815489 Εκδούσα Αρχή Α.Τ. ΠΕΡΙΦ. ΑΡΤΑΣ 

ΑΦΜ 057654319 ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ 

Ημερομηνία γέννησης 08/11/1959 Τόπος 
γέννησης 

ΑΡΤΑ 

Διεύθυνση 

(Νομός, Δήμος, Οδός, 
Αριθμός, ΤΚ) 

Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 

Τηλέφωνα 6974707953  

e-mail biokiwi@hotmail.gr Φαξ 2683041324 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 Τα στοιχεία της μονάδας με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ του ΗΛΙΑ» 
όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από 09/12/2014 υπ’ αριθ.¨Δ.Α.3366 
θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η 
έναρξη λειτουργίας της παραπάνω μονάδος, η οποία και δηλώνεται με την παρούσα 
Υπεύθυνη Δήλωση, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους της από 08/06/2015 υπ’ 
αριθ.:3507(παρ. ετ.) Άδειας Εγκατάστασης. 
 

 Τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιμέρους άδειες, 
εγκρίσεις και πιστοποιητικά, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στην ως άνω 
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περιγραφείσα Άδεια Εγκατάστασης και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και οι Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που προβλέπονται για την εν λόγω δραστηριότητα, και 
συμπεριλαμβάνονται στην αρ.πρωτ.:Δ.Α.3507 (παρ.ετ.)/08-06-2015 άδεια επέκτασης. 

 
 Αναφορικά με τη μονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη 

Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση 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 Δήλωση 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 150€ 
2. Υπεύθυνη Δήλωση περί τεχνικού προσωπικού 
3. Υπεύθυνη Δήλωση των αρμοδίων μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα 

πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες. 
4. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης 

της εγκατάστασης από τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό. 
5. Υ.Δ. περί πυροπροστασίας 
6. Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 

Άρτας (αρ.πρωτ.:2348/35101/4-4-2018) 
7. Αντίγραφο άδειας δόμησης (αρ. 28/2016)   

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε 
αληθή και ακριβή γεγονότα. 
 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση 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 Δήλωσης, ο δηλών/ούσα 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 Δήλωση 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 Δήλωσης 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 
                                          Βεβαιώνεται ότι κατατέθηκε όμοιο στην Υπηρεσία 
                                                           Άρτα, 05-04-2018 
 
                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 

(Συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της υπ’ αρ.πρωτ.: Δ.Α497/Φ14.483/05-04-
2018 «Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής 
Όχλησης». 
 
 

Α/Α Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 
Γενικές Δεσμεύσεις 
Α1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα 

αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες. 
Α2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα 

για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός 
απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το 
περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ. 

Α3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης 
φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και 
μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και 
απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά). 

Α4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από 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 περιορίζεται η 
έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα 
καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης. 

Α6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε 
στεγασμένους χώρους 

Α7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει 
υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων 
(ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον 
προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο 
και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο 
φορέας μπορεί να το προμηθευτεί  είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από 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) όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Α8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή 
υγροβιότοπου. 

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων 
Β2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για 

την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 
Β4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 
Θόρυβος 
Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές 

διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου, δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dBΑ. 

Αέρια Απόβλητα 
Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με 

τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 
2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται 
θεωρημένο βιβλίο-μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα. 

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, 
καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο 
συντηρητή, σύμφωνα με την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011). 

Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., 
όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον. 

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων 
αποβλήτων 

Υγρά Απόβλητα 
E1-2 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται 

σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής - απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί 
σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως τροποποιήθηκε και 
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ισχύει. 
Ε2-2 Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των 

παραγωικών μηχανημάτων να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από 
σχετική άδεια ή να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η 
τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούντα φορέα. 

Στερεά Απόβλητα  
Ζ1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να 

απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς 
Ζ9 Τα ακατάλληλα φρούτα θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και στη συνέχεια 

θα παραδίδονται σε κτηνοτρόφους ως ζωοτροφή ή θα οδηγούνται σε 
αδειοδοτομένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού ή σε μονάδα 
παραγωγής βιοαερίου ή σε άλλη ισοδυνάμου αποτελέσματος διαχείριση. 

 

 


