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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ 

(Τροποποίηση της αρ.πρωτ.:∆.Α.724/Φ14.424/04-06-2008 Άδειας Λειτουργίας 
αορίστου διάρκειας λόγω εγκατάστασης συστήµατος εισροών-εκροών) 

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 Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 
           Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και   
           Φυσικών πόρων 

 

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου  

∆.Α.514 

Αρ. Φακ.: Φ14.424 

(*) Κοινοποίηση: (*) Ηµεροµηνία 

05-03-2015 

 

Ο/Η Όνοµα ΧΡΗΣΤΟΣ Επώνυµο ΧΑΛΚΙΑΣ 

Ονοµ/µο πατέρα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΧΑΛΚΙΑΣ 

Ονοµ/µο µητέρας ΛΑΜΠΡΙΝΗ  ΧΑΛΚΙΑ 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας 
(Α∆Τ) 

ΑΗ 245625 Εκδούσα Αρχή Α.Τ.  ΑΡΤΑΣ 

ΑΦΜ 048131098 ∆ΟΥ ΑΡΤΑΣ 

Ηµεροµηνία γέννησης 04-11-1980 Τόπος 
γέννησης 

ΑΘΗΝΑ 

∆ιεύθυνση 

(Νοµός, ∆ήµος, Οδός, 
Αριθµός, ΤΚ) 

ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ, ∆.Ε. ΑΡΑΧΘΟΥ, 
∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 

Τηλέφωνα 2681098330, 6945171854  

e-mail  Φαξ  

 
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι: 

• Τα στοιχεία της µονάδας µε την επωνυµία «ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» 
όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από 07-01-2015 υπ’ αριθ. ∆.Α. 18 
θεωρηµένο Ερωτηµατολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης Υπεύθυνης ∆ήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η 
έναρξη τροποποίηση λειτουργίας της παραπάνω µονάδος, η οποία και δηλώνεται µε 
την παρούσα Υπεύθυνη ∆ήλωση, λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε το συνηµµένο τεχνικό 
υπόµνηµα και την συνηµµένη κάτοψη. 
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• Τηρούνται όλοι οι προβλεπόµενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιµέρους άδειες, 
εγκρίσεις και πιστοποιητικά, όπως αυτά προβλέπονται και τα οποία επισυνάπτονται 
και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης Υπεύθυνης ∆ήλωσης, καθώς και 
οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις που προβλέπονται στην ΚΥΑ 
Αριθ.Φ.15/4187/266/2012 για την εν λόγω δραστηριότητα (Παράρτηµα 1, Πίνακας 2, 
σελ.20132, για ΣΤΑΚΟ∆ 2008 46.71 «Χονδρικό εµπόριο στερεών, υγρών και αερίων 
καυσίµων και συναφών προϊόντων. 

 

• 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 
2. Πιστοποιητικά ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαµενές αποθήκευσης πετρελαίου θέρµανσης 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Π∆ 44/1987 (ΦΕΚ 15 Β΄). 
3. Τεχνική περιγραφή και σχεδιαγράµµατα για το σύστηµα εισροών-εκροών, που τοποθετήθηκε 

στην εγκατάσταση. 
4. Υπεύθυνη δήλωση µηχανικού σύµφωνα µε το υπόδειγµα της ΚΥΑ 40534/4859/2013 (Β΄ 2041), 

για το σύστηµα εισροών-εκροών. 
5. Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη του συστήµατος εισροών-εκροών, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 

της ΚΥΑ 40534/4859/2013 (Β΄ 2041).  
6. Κάτοψη & τοµή 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/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 ∆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 
 
(Ηµεροµηνία & Υπογραφή) 



 3

 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις 

Συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 

αρ.πρωτ.:∆.Α.514/Φ14.424/5-3-2015 Υπεύθυνης ∆ήλωσης Έναρξης Λειτουργίας 

Μεταποιητικής Μονάδας Χαµηλής Όχλησης (τροποποίηση της 

αρ.πρωτ.;∆.Α.724/04-06-2008 Άδειας Λειτουργίας αορίστου διάρκειας λόγω 

εγκατάστασης συστήµατος εισροών-εκροών) 

Α/Α Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις 
Γενικές ∆εσµεύσεις 
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.∆. 1180/81 

και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια 
του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα …50 dB. 
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Αέρια Απόβλητα 
∆1 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. 

∆2 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). 

∆5 Να τηρούνται τα όρια του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις 
εκποµπές αερίων αποβλήτων 

Υγρά Απόβλητα 
Ε1-2 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 ισχύει. 

Ε2-1 ∆εν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία. 
Στερεά Απόβλητα  
Ζ1 Τα αστικά απορρίµµατα που παράγονται να συλλέγονται καθηµερινά 

και να αποµακρύνονται σε τακτά διαστήµατα από τους κατάλληλους 
φορείς 

Ειδικές ∆εσµεύσεις 
Η11 Οι δεξαµενές αποθήκευσης χηµικών και καυσίµων θα πρέπει να 

βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι 
κατασκευασµένες για να συγκρατούν ατυχηµατικές διαρροές, ώστε 
να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή / και του υπόγειου 
υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες 
ασφαλείας θα πρέπει να αποµακρύνονται µε την κατάλληλη κάθε 
φορά διαδικασία. 

 

 


