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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
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: Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου
243590/2459

(*) Κοινοποίηση:

(*) Ημερομηνία
28/05/2015

Ο/Η Όνομα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επώνυμο

Ονομ/μο πατέρα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΠΑΣ

Ονομ/μο μητέρας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΤΑΚΑ

ΣΥΡΠΑΣ

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
(ΑΔΤ)

ΑΒ 124810

Εκδούσα Αρχή

Α.Τ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

ΑΦΜ

134434305

ΔΟΥ

ΣΕΡΡΩΝ

Ημερομηνία γέννησης

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
1988

Τόπος
γέννησης

ΣΕΡΡΕΣ

Διεύθυνση
(Νομός, Δήμος, Οδός,
Αριθμός, ΤΚ)

ΣΕΡΡΩΝ, ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ, ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ, Τ.Κ. 62042

Τηλέφωνα

6973047241

e-mail

Φαξ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι
 Τα στοιχεία του επαγγελματικού εργαστηρίου τυποποίησης και συσκευασίας μελιού & παρασκευής
κρεμών με την επωνυμία Σύρπας Παναγιώτης και δ.τ. «ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» όπως
έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από 07/04/2015 υπ’ αριθ. 162869/1697 θεωρημένο
Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή.
Το ως άνω επαγγελματικό εργαστήριο κατατάσσεται:
1. Για ΣΤΑΚΟΔ 2008: 82.92.1 «Υπηρεσίες συσκευασίας» :
- Σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191/Φ15(ΦΕΚ 1048Β/4.4.2012 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ
13234/800/Φ.15 (ΦΕΚ 3251Β/6-12-2012) στην χαμηλή όχληση α/α 4 «Συσκευασία και τυποποίηση
ειδών διατροφής μ.α.κ.» με εγκατεστημένη ισχύς 20,30KW <150KW.
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- Σύμφωνα με την Αριθμ. 1958/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 21Β/13.1.2012) και την ΚΥΑ Φ15/4187/266(ΦΕΚ
1275/Β/11.4.2012) εξαιρείται από περιβαλλοντική αδειοδότηση, ως επαγγελματικό εργαστήριο
(Ομάδα 9η, α/α: 40).
2. Για ΣΤΑΚΟΔ 2008: 20.42 «Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού»
κατατάσσεται:
- Σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191/Φ15(ΦΕΚ 1048Β/4.4.2012 στην χαμηλή όχληση α/α 97«Παραγωγή
αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού» με εγκατεστημένη ισχύ 20,30 KW<250 KW.
- Σύμφωνα με την Αριθμ. 1958/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 21Β/13.1.2012) και την ΚΥΑ Φ15/4187/266(ΦΕΚ
1275/Β/11.4.2012) εξαιρείται από περιβαλλοντική αδειοδότηση, ως επαγγελματικό εργαστήριο
(Ομάδα 9η α/α:100).
o
o
o



Δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011,
Εξαιρείται σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/13.01.2012 (ΦΕΚ 21Β/2012), από τις Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
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.

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 παρ1 Ν. 3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη
λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά:
1. Παράβολο 100 € της ALPHA BANK (201504245710210031/24.04.2015)
2. Η αριθμ. πρωτ. ΔΑΣ/Φ14.2.2182/162869/1697/15.04.2015 απάντηση της Υπηρεσίας στο Ερωτηματολόγιο.
3. Η αριθμ. πρωτ. 1511/07.05.2015 Βεβαίωση χρήσης γης από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σερρών.
4. Η αριθμ. πρωτ. 47/15.05.2015 Διαβίβαση θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Π.Ε.
Σερρών με συνημμένη την αριθμ. πράξη 4η πρακτικό 9ο/2015 του Συμβουλίου.
5. Η από 12/05/2015 Υπεύθυνη Δήλωση Στατικής Επάρκειας του Πτυχ. Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. Χίντζιου
Ιωάννη.
6. Η από 17/04/2015 Υπεύθυνη Δήλωση του κου Βερδίνογλου Κυριάκου τους Οδυσσέα με την οποία δηλώνει
ότι δεν υπάρχει κανονισμός ιδιοκτησίας και συμφωνεί με την εγκατάσταση της δραστηριότητας του κου
Σύρπα Παναγίωτη.
7. Η από 15/04/2015 Υπεύθυνη Δήλωση του κου Σύρπα Παναγιώτη ότι τηρεί τα μέτρα πυροπροστασίας που
προβλέπονται από την ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90/Β/2006).
8. Η Α.Π. 5969/27.05.2015 άδεια λειτουργίας του τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής.
9. Η αριθμ. πρωτ. 3793/15.04.2015 βεβαίωση σύνδεσης του εργαστηρίου του κου Σύρπα Παναγιώτη με το
Δίκτυο Αποχέτευσης του Δήμου Αμφίπολης.
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.
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Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται
δυνατή η έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου ή
αποθήκης.
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 / Η δηλών/ούσα

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της
υπογραφής

(Ημερομηνία & Υπογραφή)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ημερομηνία: 02/06/2015

Μ.Ε.Π.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Ιωάννης Μωυσιάδης
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