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                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011  

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:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

            ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ 

            ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου 

 

2928/Φ14/3744 

 

f 

(*) Κοινοποίηση:  Ως συνημμένος πίνακας αποδεκτών (*) Ημερομηνία 

         4- 5- 2017 

 

Ο/Η Όνομα ΣΠΥΡΙΔΩΝ Επώνυμο ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ 

Ονομ/μο πατέρα ΑΓΓΕΛΟΣ 

Ονομ/μο μητέρας ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ΑΕ 986327 Εκδούσα Αρχή Τ.Α.  ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

ΑΦΜ 029430150 ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

Ημερομηνία γέννησης 1-4-1960 Τόπος γέννησης ΧΑΛΚΙΔΑ 

Διεύθυνση 

(Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ) 

Εύβοια, Χαλκίδα, Βλαχάβα 40, 341 00 

 

Τηλέφωνα 2221063180 , 6932422255  

e-mail info@skoutsaftis.gr FAX 2221053181 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι  
 
Α. Τα στοιχεία της αποθήκης με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕΒΕ» με δ.τ. «ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ Α.Ε.» , με ΑΦΜ 094221109, με αρ. 

ΓΕΜΗ 046137322000 και αντικείμενο την αποθήκευση προϊόντων υπό ψύξη (ΚΑΔ : 52.10.11) στη θέση 
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‘Κλοπεζα – Μπελια Πηγάδι’ Δ.Ε. Ανθηδώνος του Δήμου Χαλκιδέων της Π.Ε. Εύβοιας,  όπως έχουν 

πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από 7-4-2016  υπ’ αριθ. 3374  θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς 

την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι 

ακριβή και αληθή.  

 

 
Β. Το ως άνω επαγγελματικό εργαστήριο ή αποθήκη :  
 

 Δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011, 

 Οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας . 

 
Γ. Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τις επιμέρους άδειες / εγκρίσεις και πιστοποιητικά, τα 
οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και όλα τα 
προβλεπόμενα στις Υ.Δ. που συνυποβάλλονται με την παρούσα  
 
Δ. Τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/οικ. 1589/104 ( ΦΕΚ 90 Β’ /2006) ως προς την  
πυρασφάλεια 

Ε. Αναφορικά με το επαγγελματικό εργαστήριο ή την αποθήκη 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. 

 

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά : 

1. Παράβολο Διεύθυνσης Ανάπτυξης (100€ , Α/Α 65 / 4-5-2017 Ε.Τ.Ε.)   

2. Απάντηση της Υπηρεσίας στο Ερωτηματολόγιο (αρ. πρωτ. 3374/Φ14/αλληλ./12-4-2016) 
3. Βεβαίωση χρήσης γης υπ’ αριθμ. πρωτ. 1301/1-4-2016 

4. ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ  αρ. 894/2005  του Πολεοδομικού Γραφείου Χαλκίδας  

5. Την Υπεύθυνη Δήλωση Του Διπλ. Πολιτικού Καλλιώρα Αθανάσιου για την στατική 
επάρκεια , την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο μη βοηθητικό ή 
κοινόχρηστο και την μη απαίτηση έκδοσης νέας οικοδομικής αδείας  

6. Υπεύθυνη Δήλωση του κ. ΚΟΥΤΣΑΥΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  ότι  τηρούνται οι προβλέψεις  της 
ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90 Β΄/2006) για τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα 
πυροπροστασίας . 

 
 
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 
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Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω 
άρθρο. 
Από την κατάθεση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται 
δυνατή η έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας. 
Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.  
Η παρούσα δύναται να χρησιμοποιηθεί και για την έκδοση οικοδομικής άδειας, όπου αυτή 
απαιτείται, κοινοποιούμενη αντιστοίχως στην αρμόδια πολεοδομική αρχή.  
 
 
 
 
Ο  δηλών                                                                        Θεωρήθηκε για το γνήσιο της 
                                                                                                     Υπογραφής 
 
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                  

                                                                                        Ημερομηνία:  4-5-2017       

                                             

 
Μ.Ε.Α 

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης 

Ανάπτυξης 

 

 
 

Γεώργιος Μαυρομματάκης 

Π.Ε. Ηλ/γος Μηχ/κός με Α' βαθμό    
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 
 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
 Γενική Δ/νση Υποστήριξης Βιομηχανιών 
 Διεύθυνση Πληροφορικής - Τμήμα Γ’ 
 Πλατεία Κάνιγγος     Τ.Κ. 10181   Αθήνα 
  

2. Υπουργείο Οικονομικών 
 Γεν. Δ/νση Στατιστικών Ερευνών 
 Δ/νση  Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα 
 Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας 
 Πειραιώς 46 &  Επονιτών 
 18510 Πειραιάς     Ταχ. Θυρ. 808470 
  

3. Γενική Δ/νση Ανάπτυξης 
 Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  
 Λεωφόρος Καλυβίων 2  ,  Τ.Κ. 351 32  Λαμία 
  

4. Τμήμα τεχνικής και Υγειονομικής  Επιθεώρησης Εύβοιας.                                                                                                       
Βελισαρίου  2 , Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα 

  
5. Δ.Ο.Υ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

  
6. ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ Α.Ε. 

‘Κλοπεζα – Μπελια Πηγάδι’ , Δ.Ε. Ανθηδώνος 
Δήμου Χαλκιδέων της Π.Ε. Εύβοιας 

  

 7.       ΔΕΔΔΗΕ   Χαλκίδας 

  
 8. Αστυνομικό  Τμήμα Χαλκίδας 

  
 9. Δήμος Χαλκιδέων 

  
  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Αρχείο Δ/νσης       
Αρχείο τμήματος (Φ14 / 3744)    
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