
 
ΑΘΣΗΗ- ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ (άπθπο 8 Μ.1599/1986) 

 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ 
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Πεπιγπαθή αιηήμαηορ: «ΑΔΕΘΑ ΘΔΡΤΗ ΙΑΘ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΙΑΣΑΣΗΛΑΣΟ ΤΓΕΘΟΜΟΛΘΙΟΤ 
ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ». 

ΠΡΟ: Σο Δήμο:.............................. ΑΡΘΘΛ. ΠΡΩΣΟΙΟΚΚΟΤ 

 

ΗΛΕΡΟΛΗΜΘΑ 

ςμπληπώνεηαι από ηην Τπηπεζία 

ςμπληπώνεηαι από ηην Τπηπεζία 

 

 
ΣΟΘΥΕΘΑ ΑΘΣΟΤΜΣΟ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα Παηέξα:   Δπψλπκν Παηέξα:  

Όλνκα Μεηέξαο  Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Αξηζ. Γειη. Σαπηφηεηαο:  Α.Φ.Μ.  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(1):    Σφπνο Γέλλεζεο:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  Σ.Κ.  

Σει.  Fax:  E-mail:  

 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ *(Μομικά Ππόζωπα ή Ενώζειρ Πποζώπων) 

Α.Φ.Μ:  ΔΠΩΝΤΜΙΑ:  

ΑΡ.ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ:  ΗΜ.ΔΠΙΚΤΡ.ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ:  

ΑΡ.& ΔΣΟ ΦΔΚ/ΣΑΠΔΣ:  

ΔΓΡΑ/ΟΓΟ:  ΑΡΙΘΜ.:  ΣΚ:  

ΓΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ:  ΝΟΜΟ:  

ΣΗΛΔΦΩΝΟ:  FAX:  E-mail:  

 
 

 

 
ΟΡΘΛΟ/ ΣΟΘΥΕΘΑ ΕΙΠΡΟΩΠΟΤ (4) (για καηάθεζη αίηηζηρ ή παπαλαβήρ ηελικήρ διοικηηικήρ 

ππάξηρ): ε πεξίπησζε πνπ δε ζπληάζζεηαη ε εμνπζηνδφηεζε ζην παξφλ έληππν θαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ 

ππαιιήινπ, απαηηείηαη πξνζθφκηζε εμνπζηνδφηεζεο κε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ δεκφζηα 
ππεξεζία ή ζπκβνιαηνγξαθηθνχ πιεξεμνπζίνπ. 

ΟΝΟΜΑ:  ΔΠΩΝΤΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΔΡΑ:  ΑΓΣ:  

ΟΓΟ:  ΑΡΙΘΜ:  Σ.Κ.:  

Σει.  Fax:  E-mail:  



 ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΑΙΑ ΣΟΘΥΕΘΑ 

ΑΠΑΘΣΟΤΛΕΜΑ ΔΘΙΑΘΟΚΟΓΗΣΘΙΑ 

 
ΣΘΣΚΟ ΔΘΙΑΘΟΚΟΓΗΣΘΙΟΤ: ΙΑΣΑΣΕΘΗΙΕ 

ΛΕ ΣΗΜ ΑΘΣΗΗ 

ΘΑ 

ΠΡΟΙΟΛΘΣΕΘ 

ΜΑ ΑΜΑΖΗΣΗΘΕΘ 

ΤΠΗΡΕΘΑΙΑ (3) 

1. Φσηναληίγξαθν δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή άιινπ εγγξάθνπ 
απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 
Ν.2690/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 
3731/2008 (ή ηε ζρεηηθή πξνζσξηλή βεβαίσζε ηεο 

αξκφδηαο αξρήο ή ην δηαβαηήξην ή ηελ άδεηα νδήγεζεο ή ην 
αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ) 
* 

□ □  

2. Αληίγξαθν νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ζρεδηαγξάκκαηα ηνπ 
θαηαζηήκαηνο εηο ηξηπινχλ ππνγεγξακκέλα απφ Μεραληθφ, 

απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ρψξνο είλαη θχξηαο ρξήζεο 
πξννξηδφκελνο γηα ΚΤΔ, ζε θιίκαθα πνπ ζα αλαθέξεηαη 
ξεηά επί ηνπ ζρεδίνπ θαη ζην νπνίν ζα απνηππψλνληαη φινη 
νη ρψξνη ηνπ Κ.Τ.Δ. πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ 
πιαηζίνπ (π.ρ ηνπαιέηεο γηα Α.Μ.Δ.Α.). 

□ □  

3. Βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο ειεθηξνινγηθνχ, 
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ απφ ηνλ 

θαηά πεξίπησζε αξκφδην εγθαηαζηάηε κεραληθφ (αγσγνί 
κεηαθνξάο νζκψλ, αεξίσλ, θαπλψλ, ζπζηεκάησλ Α.Π.Δ. 
θιπ). 

   

4. Γήισζε νξηζκνχ ηνπ πγεηνλνκηθψο θαη αγνξαλνκηθψο 
ππεπζχλνπ απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο θαη ππεχζπλε 
δήισζε απνδνρήο απφ ηνλ νξηζζέληα. 

□ □  

5. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 (αληί 
απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ) ζηελ νπνία λα 
δειψλνληαη ηα αθφινπζα: «Ο/Η θάησζη ππνγξάθσλ/θνπζα 
... δελ έρσ θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα θαλέλα απφ ηα 
αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 

παξ. 2 ηνπ π.δ. 180/1979, φπσο απηφ ηζρχεη» (ζηελ 
πεξίπησζε ρνξήγεζεο άδεηαο γηα θαηαζηήκαηα ζηα νπνία 
πξνζθέξνληαη νηλνπλεπκαηψδε πνηά ζε θαηαζηήκαηα ζηα 
νπνία πξνζθέξνληαη νηλνπλεπκαηψδε πνηά) 

ηελ πεξίπησζε φπνπ ηελ αίηεζε ππνβάιιεη εηαηξεία, 
θαηαηίζεληαη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν.1599/1986 (αληί 
απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ) ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο 

εηαηξείαο θαη ηνπ πγεηνλνκηθψο ππεπζχλνπ, φισλ ησλ 
κειψλ πξνζσπηθήο εηαηξείαο (ΟΔ ή EE), φισλ ησλ κειψλ 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΑΔ, φισλ ησλ δηαρεηξηζηψλ 
ΔΠΔ κε ην ίδην πεξηερφκελν. 

□ □  

6. Πηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο, ην νπνίν κπνξεί λα 

αλαδεηεζεί θαη απηεπαγγέιησο απφ ηνλ νηθείν δήκν κε ηελ 
ππνβνιή κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο, αλάινγα κε ην είδνο 
ηνπ θαηαζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο 3/1981 (Β 20) θαη 
8γ/2007 (Β 12) Ππξνζβεζηηθέο Γηαηάμεηο φηαλ ε 
νηθνδνκηθή άδεηα έρεη εθδνζεί κέρξη 17/2/1989 ή ζχκθσλα 
κε ην Π.Γ 71/1988 (Α 32) φηαλ ε νηθνδνκηθή άδεηα έρεη 
εθδνζεί κεηά ηηο 17/2/1989 

□ □ □ 

7. Παξάβνιν ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 61167/17-12-2007 
(ΦΔΚ 2438 Β). 

□ □  

8. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 
απαηηείηαη, ηνπ πξνζψπνπ ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη 
ε άδεηα ή πξνζψπνπ πνπ δειψλεηαη φηη ζα απαζρνιεζεί 

ζην θαηάζηεκα θαη είλαη θάηνρνο 

□ □  

αληίζηνηρεο άδεηαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε άζθεζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 
ησλ άξζξσλ 1, 2 θαη 3 ηνπ Ν. 3919/2011 (ΦΔΚ 32/Α/2- 3-
2011), αληί ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, δχλαηαη λα 

   



 απαηηεζεί απιή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο φηη ν 
ελδηαθεξφκελνο πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απηνχ. 

Γηα ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κέληξσλ Γηαζθέδαζεο απαηηνχληαη επηπιένλ ηα εμήο 
δηθαηνινγεηηθά: 

1. Άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο κνπζηθψλ ζπλζέζεσλ 
ρνξεγνχκελε απφ αληίζηνηρν νξγαληζκφ ζπιινγηθήο 

δηαρείξηζεο. 

□ □  

2. Γηα θέληξα δηαζθέδαζεο πνπ βξίζθνληαη ζην Ννκφ 
Αηηηθήο πιελ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ Ννκνχ απηνχ, ζην 

Ννκφ Θεζζαινλίθεο θαζψο θαη ζε πφιεηο άλσ ησλ 10.0000 
θαηνίθσλ, ππεχζπλε δήισζε φηη ζα δηαζέηεη ηνλ 
απαηηνχκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 257/ 2001 ρψξν 
ζηάζκεπζεο 

□ □  

3. Σερληθή έθζεζε κεραληθνχ γηα ηα κέηξα ερνκφλσζεο 

πνπ έρνπλ ιεθζεί θαη βάζεη ησλ νπνίσλ ζα απνδεηθλχεηαη 
ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε 
ερνπξνζηαζία. Η ηερληθή έθζεζε ζα ζπλνδεχεηαη κε 

θάηνςε ησλ ρψξσλ πνπ ζα απνηππψλεηαη ε ζέζε ησλ 
ερείσλ. Γηα ηα ππαίζξηα Κέληξα Γηαζθέδαζεο ε κειέηε ζα 
αλαθέξεη θαη ηελ απφζηαζε απφ ζεκεία ερνπξνζηαζίαο 
ζχκθσλα κε ηελ ΤΓ Α5/3010/1985. 

□ □  

Γηα ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κέληξσλ Γηαζθέδαζεο άλσ ησλ 200 θαζηζκάησλ απαηηνχληαη επηπιένλ ηα εμήο 
δηθαηνινγεηηθά: 

1. ρέδην εηο ηξηπινχλ, ππνγεγξακκέλν απφ κεραληθφ, ζην 
νπνίν ζα εκθαίλεηαη ε ειεθηξνκεραλνινγηθή εγθαηάζηαζε, 
ν αεξηζκφο - εμαεξηζκφο θαη ε ερνκφλσζε ηνπ ρψξνπ. 

□ □  

Γηα ηε ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ (άξζξν 24 ηνπ ΒΓ 465/1970), απαηηείηαη επηπιένλ: 

1. Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ νδφ ππεξεζίαο, φηη νη 
εξγαζίεο θπθινθνξηαθήο ζπλδέζεσο εθηειέζζεθαλ 
ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα (άξζξν 32 παξ. 1 Β.Γ. 

465/1970 θαη άξζξν 21 παξ. 2 ηνπ ΠΓ 118/2006) 

□ □  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:    

* εάλ ν αηηψλ είλαη αιινδαπφο - ππήθννο θξάηνπο κε κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θσηναληίγξαθν ηζρχνπζαο άδεηαο 
δηακνλήο πνπ ηνπ επηηξέπεη ηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αλ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη νκνγελήο 
ππνβάιιεη εηδηθή ηαπηφηεηα νκνγελνχο ή πξνμεληθή ζεψξεζε γηα επαλαπαηξηζκφ. ηελ πεξίπησζε φπνπ ηελ αίηεζε 
ππνβάιιεη εηαηξεία, θαηαηίζεηαη θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ζε Φ.Δ.Κ. γηα Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. ή ζεσξεκέλν απφ 
ην Πξσηνδηθείν γηα Ο.Δ. ή Δ.Δ. (πθίζηαηαη δπλαηφηεηα απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο απφ ην Γήκν). Δπίζεο ππνβάιιεηαη, 

δήισζε νξηζκνχ ηνπ πγεηνλνκηθψο θαη αγνξαλνκηθψο ππεπζχλνπ απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο θαη ππεχζπλε δήισζε 
απνδνρήο απφ ηνλ νξηζζέληα. 
Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ, ν θάθεινο δηαβηβάδεηαη ζηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο (πγεηνλνκηθή ππεξεζία γηα ηνλ 
πγεηνλνκηθφ έιεγρν ηνπ θαηαζηήκαηνο, ππξνζβεζηηθή ππεξεζία γηα ρνξήγεζε βεβαίσζεο ππξαζθάιεηαο, πξσηνβάζκην 
ζπκβνχιην ζεάηξσλ - θηλεκαηνγξάθσλ θαη ινηπψλ αηζνπζψλ γηα γλσκνδφηεζε). 

 

Επιλέξηε με ποιο ηπόπο θέλεηε να παπαλάβεηε ηην απάνηηζή ζαρ: 

□ 1. Να ζαο απνζηαιεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε 

Γηεχζπλζε:  

□ 2. Να ηελ παξαιάβεηε ν ίδηνο απφ ηελ ππεξεζία καο 

□ 3. Να ηελ παξαιάβεηε απφ άιιν ζεκείν  

□ 4. Να ηελ παξαιάβεη εθπξφζσπνο ζαο 

□ 5. Να ζαο απνζηαιεί κε fax ζηνλ αξηζκφ:  

 



 ΥΡΟΜΟ : Η άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο εθδίδεηαη εληφο 30 εκεξψλ. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε 

πξνζεζκία ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ινγίδεηαη φηη ε άδεηα έρεη εθδνζεί. Ο ελδηαθεξφκελνο 

κπνξεί κε αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη ηε ρνξήγεζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ην Γήκν 

 

ΙΟΣΟ: Παξάβνιν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Κ.Τ.Α. νηθ. 61167/17-12-2007. 

 

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο(2), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

........................................................................................................................ 

....................................................................................................................... 

(3) Δμνπζηνδνηψ ην ΚΔΠ (άξζξν 31 Ν. 3013/2002) λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

(αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ θιπ) γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζήο κνπ. 

(4) Δμνπζηνδνηψ ηνλ/ηελ πην πάλσ αλαθεξφκελν/ε λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ή/θαη λα 

παξαιάβεη ηελ ηειηθή πξάμε. (Γηαγξάθεηαη φηαλ δελ νξίδεηαη εθπξφζσπνο) 

 

 

 

..........................20 ..................... 

 

(Τπνγξαθή) 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
[ΣΙΣΛΟ ΤΠΗΡΔΙΑ] 

 
 
 
 
(1) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη θαηφπηλ αξηζκεηηθά, σο πιήξεο εμαςήθηνο αξηζκφο ε εκεξνκελία γέλλεζεο: πρ 
ε 7 Φεβξνπαξίνπ 1969 γξάθεηαη αξηζκεηηθά: 070269 
(2) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ 

ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα 
βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
 


