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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: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου

92443/14289

(*) Κοινοποίηση:

ΑΤ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ

(*) Ημερομηνία

30-10-2017

Ο/Η Όνομα ΜΑΡΙΑ Επώνυμο ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ονομ/μο πατέρα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ονομ/μο μητέρας ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
(ΑΔΤ)

ΑΕ 727497 Εκδούσα Αρχή Τ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΦΜ 138564300 ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ημερομηνία γέννησης 13-12-1985 Τόπος
γέννησης

ΑΘΗΝΑ

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

ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΝΥΔΡΙΟΥ – Τ.Κ.: 31084

Τηλέφωνα 2641021545

e-mail ionionmarine@gmail.com Φαξ 2635051643

Δηλώνω υπεύθυνα ότι
 Τα στοιχεία του επαγγελματικού εργαστηρίου “Μηχανουργείο επισκευής και

συντήρησης σκαφών αναψυχής και μηχανών θαλάσσης» με την επωνυμία
«ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ» ΑΦΜ 138564300 και ΚΑΔ 33.15.10.01 όπως έχουν
πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από 12/10/2017 [ημερομηνία] υπ’ αριθ.
87327/13519 [Αριθμός Πρωτοκόλλου] 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 ή αποθήκη :
o Δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011,
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o Τηρεί, εφόσον προβλέπονται, τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
(επαγγελματικό εργαστήριο απαλλάσσεται)

o 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.

o ___________________________________________________________
o ___________________________________________________________

 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 αξίας 100 €
2. Βεβαίωση χρήσης γης
3. Σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη αποβλήτων
4. Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο
5. Τοπογραφικό Διάγραμμα Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού με κλίμακα 1:200 σε δύο (2)

αντίγραφα.
6. Τεχνική Έκθεση Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού σε δύο (2) αντίγραφα.
7. _Υ.Δ Πολιτικού Μηχ.  στατικής επάρκειας  και εγκατάστασης σε χώρους κύριας χρήσης και

δήλωση ένταξης στο Ν.4178/13
8. _______________________________________________________________
9. _______________________________________________________________

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.

Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται
δυνατή η έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου ή
αποθήκης.
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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.

Η δηλούσα Θεωρήθηκε για το γνήσιο της
υπογραφής

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΕΠ ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

23-10-2017

(Ημερομηνία & Υπογραφή)

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ
Υ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» ΤΗΣ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


