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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 3982/2001 

 

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 :    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ   
        Π.Ε. ΦΩΚΙ∆ΑΣ       
 ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ 
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Αρ. Πρωτοκόλλου  
 
993/Θ.1/994 

 
 

Ηµεροµηνία 09-06-2017 

  
 

Όνοµα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επώνυµο ΠΑΣΣΑΚΟΣ  

Ονοµ/µο πατέρα ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΣΣΑΚΟΣ 

Ονοµ/µο µητέρας ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας 
(Α∆Τ) 

ΑΖ 18976 Εκδούσα 
Αρχή 

Α.Τ. Ναυπάκτου 

ΑΦΜ 033797059 ∆.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Ηµεροµηνία γέννησης 05-11-1969 Τόπος 
γέννησης 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ∆ΩΡΙ∆ΑΣ 

∆ιεύθυνση (Περ. Εν./ 
∆ήµος/Οδός/Αριθµός/ΤΚ)  

 

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ -  ∆.Ε. ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ – ∆ΗΜΟΣ ∆ΩΡΙ∆ΑΣ-Π.Ε ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

Τηλέφωνα 6972887066 

e-mail  Φαξ  

 

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι: 
o Τα στοιχεία της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» - όπως έχουν πλήρως 

δηλωθεί και περιγραφεί στην ∆ήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (Π.Π.∆.) και 
στο τεύχος των Π.Π.∆. που την συνοδεύει, η οποία κατατέθηκε  στην Υπηρεσία σας στις 7-6-2017- είναι 
ακριβή και αληθή.  

o Η  ως άνω Επιχείρηση είναι : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΕΚ (εργασία R5)  µε ΚΑ∆ 2008 
52.10.19. και  ευρίσκεται στη θέση “Κρέτσι” της Τοπ. Κοιν. Καλλιθέας του ∆ήµου ∆ωρίδας. 

o ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Οµάδα 4η - Συστήµατα περιβαλλοντικών υποδοµών 
o Είδος έργου: Α/Α 16 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΕΚ (εργασία R5)- Κατηγορία Β : Μονάδα µε 

Ρ<200  KW.  
o Η δραστηριότητα υπάγεται στην περίπτωση (ε) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3982/2011 

«Αποθήκευση, διαλογή και µηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή 
στεγασµένους χώρους». 
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o ∆εν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ 2 του άρθρου 19 του Ν.3982/2001. 
 

 

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 

ΚΙΝ.  ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝ. 
ΙΣΧΥΣ 

(KW) (KW) 

1 ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΟΥ 1 0,75 0,75 

2 ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ 1 20,5 20,5 

3 ΚΟΣΚΙΝΟ 1 15,0 15,0 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΙΣΧΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   : 36,25  KW 

 
 

o Τηρεί το σύνολο της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας και ειδικότερα τις ακόλουθες Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
∆εσµεύσεις σύµφωνα µε  την αριθµ. 171914/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3072/Β’/3-12-2013) : 

Α. Γενικές ∆εσµεύσεις: Α1,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6 
Β. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

                      Β.1 Γενικά:Β1.1,Β1.2,Β1.3,Β1.5,Β1.6,Β1.7,Β1.8,Β1.9,Β1.10, Β1.11,Β1.12,Β1.13,Β1.14, 
                                        Β1.15,Β1.15,Β1.17,Β1.18 

Β.2 Αέριες Εκποµπές: Β2.1,Β2.2 
Β3 Υγρά και Στερεά Απόβλητα: Β3.1,Β3.2,Β3.3,Β3.4,Β3.5,Β3.6 
Γ. Θόρυβος & ∆ονήσεις: Γ.1,Γ.2,Γ.3,Γ.4,Γ.5,Γ.6,Γ.7,Γ.8 
∆. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆.1 Γενικά : ∆1.1,∆1.2,∆1.3,∆1.4 
∆2 Αέρια  απόβλητα: ∆2.1,∆2.2,∆2.5,∆2.7,∆2.9,∆2.10 
∆3  Υγρά απόβλητα: ∆3.1 
∆4 Στερεά Απόβλητα: ∆4.1,∆4.2,∆4.3,∆4.4,∆4.5,∆4.8 
Ε. Άλλες δεσµεύσεις: Ε.3, Ε.19,Ε.20,Ε.21,Ε.22,Ε.23,Ε.24,Ε.25,Ε.26,Ε.27 

 

o Τηρεί όλα τα προβλεπόµενα από τις επιµέρους άδειες/εγκρίσεις και πιστοποιητικά, τα οποία επισυνάπτονται 
κα συνυποβάλλονται µε την Υ.∆. των Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων (Π.Π.∆.). 

o Αναφορικά µε την δραστηριότητα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα 
Αρχή άλλη Υπεύθυνη ∆ήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παρ1 Ν. 3982/2011. 
 

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη ∆ήλωση για την ίδρυση  της ως άνω 
περιγραφόµενης δραστηριότητας,  σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής 
ισχύουσας νοµοθεσίας. 
 
Συνηµµένα έγγραφα / δικαιολογητικά): 

1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1529/24-2-2017 Βεβαίωση του Υπ. Οικονοµικών/Περιφερειακή ∆/νση ∆ηµόσιας 
Περιουσίας Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας  

2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 253/20-02-2017 Βεβαίωση χρήσεων γης της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης Του ∆ήµου 
∆ελφών 

3. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 480/51397/18-05-2017 Πράξη Χαρακτηρισµού µε το συνηµµένο τοπογραφικό 
διάγραµµα της ∆/νσης ∆ασών Φωκίδας/∆ασαρχείο Λιδωρικίου 

4. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΥΝΕΜΤΕ∆ΕΠΝΙ/Φ11-ε/646/20-02-2017 Γνωµοδότηση του Υπ. Πολιτισµού 
& Αθλητισµού/Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και 
Νοτίου Ιονίου  

5. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΦΩΚ/128234/81328/1859/10-04-2017 Γνωµοδότηση του Υπ. 
Πολιτισµού & Αθλητισµού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας 

6. Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις 
7. Μισθωτήριο οικοπέδου. 
8. Το υπ΄αριθ.   344490281  ηλεκτρονικό έµβασµα κατάθεσης 100 € στην ΕΤΕ. 

 
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. 
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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  δηλών              Θεωρήθηκε 
  Άµφισσα 09-06-2017 
                                                                                                                    Άµφισσα    09/ 06 /2017  
                                                                                                                             
Τίθεται Υπογραφή               Μ.Ε.Α. 
                                                                                                                       Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
(Ηµεροµηνία & Υπογραφή)   
                                                                                                                      

                                                                                                      ΗΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΕΛΟΣ 
                                                                                                                                                         

 

ΟΡΟΙ:  
α) Να τηρούνται οι Αστυνοµικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
β) Να τηρούνται οι πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, που αναγράφονται παραπάνω. 
γ) Να τηρούνται τα γενικά και προληπτικά µέτρα πυρασφάλειας. 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
(1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
      ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
      ∆/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
       & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
       Υψηλάντη 1 – 35131  ΛΑΜΙΑ 
 
(2)  ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
      Τµήµα Περ/ντος & Υδροοικονοµίας 
       33100  ΑΜΦΙΣΣΑ  

(3)  Επιθεώρηση Εργασίας Ν. Φωκίδας 
      33100  ΑΜΦΙΣΣΑ 

                   
           (4)  ∆ήµο ∆ελφών 
                 33100  ΑΜΦΙΣΣΑ 

 
(5)  Αστυνοµικό  Τµήµα  Ευπαλίου 

                  33056  ΕΥΠΑΛΙΟ                 
           
           (6)   ∆.Ε.Η  Ναυπάκτου 
                 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 
                 
           (7)  Πυροσβεστική Υπηρεσία  Ιτέας 

      33200  ΙΤΕΑ                                                         
                  
           (8) κ. Πασσιάκο Παναγιώτη του Γεωργ.                                         (µε µία σειρά θεωρηµένων Π.Π.∆)                                                        
                Κάτοικο Αγίου Νικολάου ∆ωρίδας 
               33058  ΕΡΑΤΕΙΝΗ 

 Ε.∆.    
Χρ. Αρχείου (Φ.14.5) 
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