
 

  

    ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ 

 
 

Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης προς τον ενδιαφερόµενο επενδυτή 
1. Όλα τα πεδία του ερωτηµατολογίου που άπτονται της δραστηριότητάς σας, πρέπει να συµπληρωθούν 
πλήρως και µε ακρίβεια από τον ενδιαφερόµενο επενδυτή 
2. Τα συνηµµένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης Υπεύθυνης 
∆ήλωσης 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 ∆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 : ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 

         ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου 
Φ14.1254/05/4707 

(*) Κοινοποίηση : 
 
 

(*) Ηµεροµηνία 
03.01.2018 
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Ονοµ/µο Πατέρα : ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ 

Ονοµ/µο µητέρας : ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑ 
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ΑΦΜ  032184349 ∆ΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 
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∆ιεύθυνση (Νοµός, ∆ήµος, 
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Τηλέφωνα 2510223122 

email hor_kav@otenet.gr Φαξ  

 
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι: 

• Τα στοιχεία της µονάδας µε την επωνυµία « ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ » όπως έχουν πλήρως δηλωθεί 
και περιγραφεί στο από 07/12/2017 υπ' αριθ. Φ14.1254/05/4364 θεωρηµένο Ερωτηµατολόγιο προς την 
Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης Υπεύθυνης ∆ήλωσης, είναι ακριβή 
και αληθή. Η συνέχιση λειτουργίας της παραπάνω µονάδος έπειτα από µηχανολογική επέκταση (αλλαγή 
καυσίµου σε δεξαµενή), η οποία και δηλώνεται µε την παρούσα Υπεύθυνη ∆ήλωση, λαµβάνει χώρα σύµφωνα 
µε τους όρους που παρατίθενται παρακάτω. 
 

• Τηρούντα όλοι οι προβλεπόµενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιµέρους άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά, 
όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στην ως άνω περιγραφείσα Άδεια Εγκατάστασης και τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Υπεύθυνης ∆ήλωσης, καθώς και οι 
Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις. 
 

• Αναφορικά µε το επαγγελµατικό εργαστήριο ή την αποθήκη που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε 
άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη ∆ήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 19 
παρ. 1 Ν.3982/2011. 

 
Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη ∆ήλωση 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. Απάντηση της Υπηρεσίας στο Ερωτηµατολόγιο 
2. Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις 
3. Μελέτη εγκατάστασης, σύµφωνα µε το Β.∆. της 15/21.10.1922 (ΦΕΚ 208Α’) 
4. Υπεύθυνη δήλωση µηχανικού σύµφωνα µε το υπόδειγµα της ΚΥΑ 40534/4859, 
5. Σχεδιαγράµµατα εγκατάστασης 
6. Παράβολο, ύψους 260,00€ 
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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. 
 
Με την συµπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης ∆ήλωσης, 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 ∆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 περουσιακό 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 
του ως άνω περιγραφόµενου επαγγελµατικού εργαστηρίου ή αποθήκης. 
Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστηµα. 

 
 

  
Θεωρήθηκε για το γνήσιο της 

υπογραφής 

 

 
ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 

Οι παρακάτω όροι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Υπεύθυνης ∆ήλωσης λειτουργίας της 

µονάδας αποθήκευσης πετρελαίου θέρµανσης µε την επωνυµία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ” 

που βρίσκεται στο Χαλκερό, του ∆ήµου Καβάλας, στο Νοµό Καβάλας. 

ΣΤΑΚΟ∆  : 52.10 
Εγκατ. Ισχύς   : 22,50 kW κινητήρια  
Αξία Η/Μ εξοπλισµού : 40.000€ 
ΑΦΜ   : 032184349 
∆ΟΥ   : Καβάλας 

Όλες οι δεξαµενές (3) της εγκατάστασης µε χωρητικότητες (ογκοµέτρησης) 50.857,24 lt (αρ. 

µητρώου δεξαµενής: 43494921-T-31-01073), 50.958,71 lt (αρ. µητρώου δεξαµενής: 43494921-

T-31-01074) και 50.900,61 (αρ. µητρώου δεξαµενής: 43494921-T-31-01075)  είναι ενεργές και 

το περιεχόµενό τους είναι πετρέλαιο θέρµανσης.  

Ο φορέας πρέπει να γνωρίζει και να συµµορφώνεται µε τους παρόντες όρους ή µη τήρηση των οποίων θα 

έχει ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3982/2011, άρθρο 29 (ΦΕΚ143 τ. 

‘Β/17.06.2011) και σύµφωνα µε την Υ.Α. Φ2-1871 (ΦΕΚ 2173 τ.΄Β/02.09.2013): 

1. α. 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 κλπ.). 

 β. Να τηρούνται τα µέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την µε Α.Α.Μ. 9/2000 εγκεκριµένη 
µελέτη πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας και να ανανεώνεται το σχετικό 
πιστοποιητικό πυροπροστασίας δύο (2) µήνες πριν από τη λήξη του (µε ευθύνη του ιδιοκτήτη).  

 γ. Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την 
µη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους καθώς και τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του 
Ν.4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209 τ.Α’/21.09.2011) και της Κ.Υ.Α. Φ15/4187/266 (Φ.Ε.Κ. 1275 τ.Β’ /11.04.2012) 
και συγκεκριµένα οι κάτωθι  Πρότυπες Περιβαλλοντικές οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας άδειας: 

Ο/Η δηλών/ούσα 

 

(Ηµεροµηνία & Υπογραφή) 
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Γενικές ∆εσµεύσεις   

Α1. Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόµιµα αδειοδοτηµένο φορέα 
ή να έχει τις απαραίτητες άδειες. 
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.λ.π. 
Α3. Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε 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. Τήρηση των απαιτούµενων µέτρων πυρασφάλειας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις 
εγκεκριµένες µελέτες. 
Α5. Οι διάδροµοι κίνησης των οχηµάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, κυρίως κατά τους 
καλοκαιρινούς µήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήµατα βαρέως τύπου που µεταφέρουν 
υλικά να τα καλύπτουν µε κατάλληλο ύφασµα για τη συγκράτηση της σκόνης. 
Α6. Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασµένους χώρους. 
Α7. Ο φορέας υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://wrm.ypeka.gr/ την Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων κάθε έτους για όλα τα είδη των αποβλήτων 
του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων, µέχρι το τέλος Μαρτίου του επόµενου έτους, µε βάση το 
Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικ.43492/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β) όπως εκά-
στοτε ισχύουν. 
Α8. Απαγορεύεται το µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, χειµάρρου, ρέµατος ή υγροβιότοπου. 
 
Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων 
Β2. Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόµενων κατά τη διάρκεια της 
παραγωγικής διαδικασίας. 
Β4. Εκπαίδευση εργαζοµένων στην εφαρµογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 
 
Θόρυβος 
Γ1 (1). Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.∆. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί 
θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 dB. 

 
Αέρια Απόβλητα 
∆1. Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρµανση χώρων και νερού να λειτουργούν µε τα καύσιµα και τις 
προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρηµένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι 
συντηρήσεις του καυστήρα. 
∆2. Τακτικός καθαρισµός και ρύθµιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε 
συνδυασµό µε τακτικές µετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 
189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011). 
∆3 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. 
∆5. Να τηρούνται τα όρια του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ−293 Α’) για τις εκποµπές αερίων αποβλήτων. 

 
Υγρά Απόβλητα 
Ε1-2. Τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστηµα σηπτικής 
δεξαµενής-στεγανού βόθρου, που λειτουργεί σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 
354/Β/2011) όπως ισχύει.  
Ε2-1. ∆εν 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. 
Ζ12. ∆εν Εφαρµόζεται (δεν υπάρχει Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων γιατί δεν υπάρχουν υγρά 
απόβλητα) 
 
Ειδικές ∆εσµεύσεις 
Η11. Οι δεξαµενές αποθήκευσης χηµικών και καυσίµων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας 
ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασµένες για να συγκρατούν ατυχηµατικές διαρροές, ώστε να 
αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται 
στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να αποµακρύνονται µε την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία. 
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Η υπηρεσία δύναται µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση, να συµπεριλάβει επιπλέον δεσµεύσεις για 
την προστασία του περιβάλλοντος.  

 δ. Να τηρούνται οι αστυνοµικές, υγειονοµικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις. 

 ε. 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. 

 στ. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή η λειτουργία παραγωγικού µηχανολογικού εξοπλισµού σε 
βοηθητικούς ή κοινόχρηστους χώρους της µονάδας (αποθήκες, υπόγεια κ.α.). 

 ζ. Όλα τα αεροφυλάκια και οι αεροσυµπιεστές που λειτουργούν στους χώρους, εσωτερικούς και 
εξωτερικούς, του γηπέδου της βιοτεχνίας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε τα κατάλληλα 
πιστοποιητικά ελέγχου, από αναγνωρισµένο από το κράτος φορέα, και τα οποία θα πρέπει να είναι 
πάντοτε σε ισχύ (µε ευθύνη του ιδιοκτήτη). 

 η. Εάν απαιτείται, να βρίσκεται πάντοτε σε ισχύ η έγκριση κυκλοφορίας των προϊόντων της µονάδας 
(µε ευθύνη του ιδιοκτήτη). 

 θ. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των δηλώσεων συµµόρφωσης CE των µηχανηµάτων της 
µονάδας (µε ευθύνη του ιδιοκτήτη). 

 ι. Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα καθώς και τα ανυψωτικά µηχανήµατα (περονοφόρα ανυψωτικά 
(clark), φορτωτές, γερανογέφυρες κλπ.) που λειτουργούν στους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, 
του γηπέδου της βιοτεχνίας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε: 

• τις κατάλληλες άδειες κυκλοφορίας 

• τα προβλεπόµενα πιστοποιητικά καταλληλότητας 

• τις προβλεπόµενες βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου 

 και τα οποία θα πρέπει να είναι πάντοτε σε ισχύ (µε ευθύνη του ιδιοκτήτη). 

 κ. 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. 

2. Η Υπηρεσία µας επιφυλάσσει το δικαίωµα 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. 

3. ΚΑΘΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ, 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ή ΟΤΙ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΑΜΕΣΑ Η 
ΕΜΜΕΣΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΙΑΝ 

 Η κατάθεση της Υπεύθυνης ∆ήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφό της από την υπηρεσίας µας το οποίο 
υποχρεούται να τηρεί ο φορέας σύµφωνα µε την παρ. 1, άρθρο 7 της Υ.Α, 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ τ.Β’ 
/03.02.2012). 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 
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