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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. 
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από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης. 
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Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 Τα στοιχεία της βιοτεχνίας κουφωμάτων και επίπλων από ξύλο και συναρμολόγησης 
τεμαχίων έτοιμων επίπλων (ΚΑΔ 2008: 16.23, 31.02, 31.09.92.03, 31.09.12) με την 
επωνυμία «Π. & Γ. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ο.Ε.» που βρίσκεται στο 2ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξ/πολης-
Συνόρων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στο Ν. Έβρου όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και 
περιγραφεί στο από  20-02-2014 υπ’ αριθ. πρωτ. 888 θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την 
Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης 
Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η συνέχιση λειτουργίας με αλλαγή φορέα της παραπάνω 
βιοτεχνίας, η οποία και δηλώνεται με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, λαμβάνει χώρα 
σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται παρακάτω.  

 
 Τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιμέρους άδειες, εγκρίσεις 

και πιστοποιητικά, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στις ως άνω περιγραφείσες άδειες 
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και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης 
Δήλωσης, καθώς και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Κ.Υ.Α. Φ.15/4187/266/12 
(ΦΕΚ  Β1275/11-04-2012) και ειδικότερα οι ακόλουθες: 

 
Γενικές δεσμεύσεις 
Α1: Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα 
αδειοδοτημένο φορέα. 
Α2: Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για τη 
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.τ.λ. 
Α3: Απαγορεύεται η χρήση των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως 
εργασίες, καθώς και 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: Να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές 
διατάξεις. 
Α5: Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 
κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης. 
Α6: Απαγορεύεται η καύση 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 (Ε.Ε.Π.Α.) 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 Ε.Ε.Π.Α. ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από 
Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις 
Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383/Β), Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 (Φ.Ε.Κ. 791/Β) και την 
Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 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 και για την 
προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 
Β3: Να γίνεται σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός των συστημάτων 
αναρρόφησης και κατακράτησης της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της 
παραγωγικής διαδικασίας. 
Β4: Οι εργαζόμενοι να εκπαιδεύονται στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 
 
Θόρυβος 
Γ1: Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/1981 και οι λοιπές 
διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα 55 dB. 
Γ2: Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της 
επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής 
νομοθεσίας σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση 
σε εξωτερικούς χώρους και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/Ε.Κ., του Κανονισμού (Ε.Κ.) 
219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους. 
Γ3: Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός 
της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο 
από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα, εξάτμισης 
κ.τ.λ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δεν γίνεται 
δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση του θορύβου, τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4. 
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Γ4: Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς 
χώρους εντός της επιχείρησης εργασίες ή διαδικασίες, οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, 
ήχους με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους κ.τ.λ., στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται 
αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα 
αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη 
διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας. 
Γ5: Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που λόγω 
λειτουργικών χαρακτηριστικών προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά 
οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές 
στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου. 
 
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 Υ.Α. 189533/2011 (Φ.Ε.Κ. 2654/Β) 
όπως ισχύει. 
Δ2: Να γίνεται τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων και των αγωγών 
καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κ.τ.λ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο 
συντηρητή σύμφωνα με την Υ.Α. 189533/2011 (Φ.Ε.Κ. 2654/Β). 
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 (Φ.Ε.Κ. 293/Α) για τις εκπομπές αερίων 
αποβλήτων. 
Δ6: Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων 
οσμών. 
Δ7: Τα μηχανήματα κοπής να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα διαβροχής, το οποίο θα 
εμποδίζει την εκπομπή σκόνης. 
Δ8: Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής στα οποία 
δημιουργείται σκόνη. 
Δ9: Εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 11641/1942 (Φ.Ε.Κ. 
832/Β/2002), όπως ισχύει, περί εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (V.O.C.s) στην 
ατμόσφαιρα, οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτής και να υποβάλει μέχρι τις 30 
Απριλίου κάθε έτους το έντυπο συμμόρφωσης. Οι παραγόμενοι ατμοί πτητικών προϊόντων 
κατά την πλήρωση των δεξαμενών διαλυτών να απάγονται με σύστημα ανάκτησης ή 
εξισορρόπησης ατμών ή άλλη κατάλληλη διάταξη αντιρρύπανσης. 
 
Υγρά απόβλητα 
Ε1: Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε 
στεγανό βόθρο. 
Σε περίπτωση που τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης 
διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής − απορροφητικού βόθρου, αυτός να 
λειτουργεί σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 145116/2011 (Φ.Ε.Κ. 354/Β), όπως ισχύει. 
Ε2: Δεν 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. 
Ζ2: Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β), όπως ισχύει, και τον Ν. 4042/2012 
(Φ.Ε.Κ. 24/Α). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα που αποθηκεύονται προσωρινά να 
παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και 
μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των 
αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή 
R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να 
επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα 
σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας. 
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Ζ3: Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
Ν. 2939/2001 (Φ.Ε.Κ. 179/Α), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.Δ. ή Κ.Υ.Α. Ειδικότερα: 
• Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας 
να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε 
εγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες 
πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες 
αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην 
αγορά. 
• Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των 
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων 
ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/2004 (Φ.Ε.Κ. 82/Α), όπως τροποποιήθηκε 
με το Π.Δ. 15/2006 (Φ.Ε.Κ. 12/Α) και το Π.Δ. 109/2004 (Φ.Ε.Κ. 75/Α), καθώς και της Κ.Υ.Α. 
41624/2057/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1625/Β), όπως ισχύουν. 
• Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ 
εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή 
λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε 
στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του 
εργοστασίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006 (Φ.Ε.Κ. 
791/Β), όπως ισχύει, και περιοδικά να παραδίδονται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου 
συλλέκτη σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, 
με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 
82/2004 (Φ.Ε.Κ. 64/Α), όπως ισχύει. 
Ζ4: Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
Κ.Υ.Α. 13588/725/28−03−2006 (Φ.Ε.Κ. 383/Β), 24944/1159/30−06−2006 (Φ.Ε.Κ. 791/Β), 
8668/02−03−2007 (Φ.Ε.Κ. 287/Β) και τον Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/Α), όπως ισχύουν. Να 
τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας. 
Ζ5: Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την 
παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της 
εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα να συμπληρώνεται κατάλληλα το 
“Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων” σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383/Β) και Η.Π. 24944/1159/2006 
(Φ.Ε.Κ. 791/Β), όπως ισχύουν. 
Ζ6: Τα πριονίδια να μεταφέρονται μέσω συστήματος απορρόφησης σε σιλό αποθήκευσης. 
Στη συνέχεια να είτε επαναχρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη, είτε να χρησιμοποιούνται ως 
καύσιμη ύλη, είτε να διατίθενται σε μονάδες εκτροφής ζώων. 
Ζ12: Η ιλύς που προκύπτει από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της επιχείρησης, 
αν υπάρχει, θα διατίθεται: 
1. για επαναχρησιμοποίηση στη γεωργία ή τη δασοπονία σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 
80568/4225/1991 (Φ.Ε.Κ. 641/Β), 
2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost), 
3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών, 
4. σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, 
5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της 
νομοθεσίας. 
 
Ειδικές Δεσμεύσεις 
Η4: Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαμενών και του εξοπλισμού τους να 
ακολουθούν τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 34628/1985 (Φ.Ε.Κ. 799/Β) και Π−7086/Φ5.2/1988 
(Φ.Ε.Κ. 550/Β), όπως κάθε φορά ισχύουν. 
Η7: Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος 
εγκατάστασής της. 
Ειδικότερα: 
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• Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/28−03−2006 (Φ.Ε.Κ. 383/Β) και 
24944/1159/30−06−2006 (Φ.Ε.Κ. 791/Β), όπως ισχύουν. 
• Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, 
ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Η8: Η αποθήκευση χημικών ουσιών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
μειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Θα πρέπει τα χημικά να 
αποθηκεύονται σε κλειστά βαρέλια, σε όσο το δυνατόν μικρότερες ποσότητες και σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS). 
Η10: Για τις εργασίες βαφής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καμπίνες ειδικών 
προδιαγραφών και τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται σε αυτές μετά το τέλος κύκλου ζωής 
τους και τα δοχεία χρωμάτων και διαλυτών να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία 
διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με τη διαδικασία της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 
(Φ.Ε.Κ. 383/Β), όπως ισχύει, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 
 

 Αναφορικά με τη βιοτεχνία που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη 
Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για τη συνέχιση λειτουργίας με αλλαγή φορέα 
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: 

1. Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο (αρ. πρωτ. 888/20-02-2014). 
2. Την από 11-03-2014 απάντηση της Υπηρεσίας στο ερωτηματολόγιο. 
3. Παράβολο 60,00 € (κωδ 0000168/03-09-2014)   Τράπεζα Πειραιώς. 
4. Την από 05-09-2014 Υπεύθυνη Δήλωση του  κ. Ουσταμπασίδη Παναγιώτη, νομίμου 

εκπροσώπου του φορέα, στην οποία αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας 
τεχνικούς χρησιμοποιεί κατά νόμο. 

5. Την από 18-03-2014 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Ουσταμπασίδη Σπύρο ότι παραχωρεί την 
πλήρη κυριότητα της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού στην «Ο.Ε. Π.&Γ. 
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ». 

6. Την από 03-09-2014 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Ουσταμπασίδη Παναγιώτη ότι η κυριότητα της 
δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού περιήλθε στην κυριότητά της «Ο.Ε. Π.&Γ. 
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ». με κάθε νόμιμο τρόπο 

7.  Την από 04-07-2014 βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 
8. Το αριθ. 830 Φ.701.4/803/05/19-03-2014 πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας 

της Π.Υ. Αλεξ/πολης. 
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 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 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 
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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 
συνέχιση  λειτουργίας με αλλαγή φορέα της ως άνω περιγραφόμενης βιοτεχνίας χαμηλής όχλησης.  
Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα. 
 

 

 

 

       Ο / Η δηλών/ούσα                                                        Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής 

 

 

 

 

 

(Ημερομηνία & υπογραφή)  

 

 

 

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  
 
Οι παρακάτω όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υπεύθυνης δήλωσης συνέχισης 
λειτουργίας της βιοτεχνίας κουφωμάτων και επίπλων από ξύλο και συναρμολόγησης 
τεμαχίων έτοιμων επίπλων  με την επωνυμία «  Π. & Γ. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ο.Ε » πρώην 
«ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ» που βρίσκεται στο 2ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξ/πολης-Συνόρων του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, στο Ν. Έβρου.  
Αρ. Φακέλου : 127 
Κιν. Ισχύς: 53,04 KW   Θερμική ισχύς: 0 KW 
 
Ο φορέας πρέπει να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους, η μη τήρηση 
των οποίων θα έχει ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 29 
του Ν.3982/2011. 

1. Ο φορέας θα επιθεωρηθεί από την Υπηρεσία μας σύμφωνα το άρθρο 7, παρ. 2, το άρθρο 10 
και το άρθρο 15, παρ. 13 της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12 (ΦΕΚ Β158/2012). 

2. Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας, σύμφωνα με το άρθρο 23, του Ν. 3982/2011  (ΦΕΚ 
Α143/2011) και του άρθρου 12, της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12  (ΦΕΚ Β158/2012), ο φορέας 
υποχρεούται μέσα σε δύο μήνες από την επέλευση της μεταβολής, να ενημερώσει την 
Υπηρεσία μας με όποια παραστατικά πιστοποιούν τη μεταβολή αυτή. Σε περίπτωση 
παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται στο φορέα πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011  (ΦΕΚ Α143/2011). 

3. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα  (μεταβίβασης της επιχείρησης σε άλλο πρόσωπο φυσικό ή 
νομικό), σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3982/2011  (ΦΕΚ Α143/2011) και του άρθρου 13 της 
Υ.Α. 483/35/Φ.15/12  (ΦΕΚ Β158/2012), τόσο ο παλαιός, όσο και νέος φορέας, υποχρεούνται 
μέσα σε δύο μήνες από την επέλευση της μεταβολής, να ενημερώνουν την Υπηρεσία μας με 
όποια παραστατικά πιστοποιούν τη μεταβολή αυτή. Σε περίπτωση παράβασης της 
υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται στον καθένα από τους φορείς πρόστιμο, σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011). 

4. Σε περίπτωση που ο φορέας προτίθεται να μεταβάλλει το μηχανολογικό εξοπλισμό 
παραγωγής  (προσθήκη, αφαίρεση, αντικατάσταση μηχανημάτων) ή να τροποποιήσει τη 
διαρρύθμιση του υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού ή και της κτιριακής εγκατάστασης, 
οφείλει προηγουμένως να ενημερώσει την Υπηρεσία μας. 

5. Να τηρούνται τα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας και ο φορέας της εν λόγω εγκατάστασης 
να προβαίνει στην έγκαιρη ανανέωση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας.  
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6. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τη συντήρηση και το χειρισμό των διαφόρων 
μηχανημάτων θα πρέπει να κατέχουν τις από το νόμο προβλεπόμενες άδειες όπως 
ηλεκτρολόγοι, πρακτικοί μηχανικοί, χειριστές, θερμαστές, ηλεκτροσυγκολλητές 
οξυγονοκολλητές κλπ. 

7. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των δηλώσεων συμμόρφωσης CE των μηχανημάτων 
της βιοτεχνίας (με ευθύνη του φορέα). 

8. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384, όπως 
καθιερώθηκε με την Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/04 (ΦΕΚ Β470/2004), καθώς και με τις λοιπές 
ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις. 

9. Να βρίσκεται πάντα σε ισχύ το ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης της εν λόγω 
επαγγελματικής στέγης. 

10. Να  υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη 
ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ 
των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού 
στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λ.π.). 

11. Να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπως δηλώνονται στην 
Υπεύθυνη Δήλωση. 

12. Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις. 
13. Να τηρείται βιβλίο ελέγχου – παρατηρήσεων (θεωρημένο από το Ειρηνοδικείο) από τον 

υπεύθυνο επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης  και να ενημερώνεται η υπηρεσία μας σε 
περίπτωση παραίτησης του. 

14. Να τηρείται βιβλίο Ενεργειακού ισοζυγίου σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΥΣ 237/80 (ΦΕΚ 
Α309/31-12-80). 

15. Τα μηχανήματα έργου να φέρουν  άδειες κυκλοφορίας-χρήσης και να τα χειρίζονται αδειούχοι 
και μόνο χειριστές. 

16. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων 
και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι 
είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων. 

17. Η υπεύθυνη δήλωση  αυτή δεν απαλλάσσει την κάτοχο Ο.Ε.  από την υποχρέωση να 
εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 

18. Οι Επιχειρήσεις που τηρούν ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν 
ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ και ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  

 
     Η κατάθεση αυτής της Υπεύθυνης Δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφο της από την Υπηρεσία μας, 
το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας, σύμφωνα με την παρ. 1, άρθ. 7 της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12 
(ΦΕΚ Β158/2012). 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                   ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  17-09 -2014 

                                                                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                                                 Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 

                                                                                                        

                                                                                                                ΣΙΜΣΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                                                            ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Β΄β 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

    Γ.Δ.Σ.Β. Δ/νση Πληροφορικής 

   Πλ. Κάνιγγος – 101 81 ΑΘΗΝΑ 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

   Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 

   ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

   Πειραιως 46 & Επονιτών – 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

3. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

   14ης Μαϊου 36 – 38 – 681 00 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

4. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

   Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

   Γ. Κακουλίδου 1 – 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ   

5. Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

    681 00 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

6. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  

7. Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  

8. Δ.Ο.Υ.  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

10. Π.&Γ. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ο.Ε. 

      2Ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΟΡΩΝ 

11. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

       ΚΥΠΡΟΥ 17 ΕΝΤΑΥΘΑ 

       (με θεωρ. τοπογρ. και διαγρ. κάλυψης για ενημέρωση φακέλου)  

12. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ                              
Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (Υ.Α. 483/35/Φ.15/12, ΦΕΚ Β158/2012, αρθ. 15, παρ. 14) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Τμήμα Χορήγ. Αδειών Α.Φ. 127 

2. Χ.Α. Εξερχόμενο Φ14.3/16 
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