
ΑΙΤΗΣΗ -  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να 
ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
Περιγραφή αιτήματος : « ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ» ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  από 03 μέχρι 09 Οκτωβρίου 2019». 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
 

ΠΡΟΣ: 
ΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
ΑΡΙΘΜ. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 
 

  
 

 

  Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:   Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα Μητέρας  Επώνυμο Μητέρας:  

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:  Α.Φ.Μ.  

Ημερομηνία γέννησης(1):   Τόπος Γέννησης:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  Τ.Κ.  

Τηλ.  Fax:  E-mail:  

Επωνυμία:  

Διακριτικός Τίτλος:  

Νομική Μορφή:  ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.  

Αρ. και έτος ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ (για ΑΕ 
& ΕΠΕ):  

Αρ. 
Καταστατικού:  

Αρ. & ημ/α καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του 
Πρωτοδικείου (ΟΕ & EE):  

Δ.Ο.Υ.  Έτος Ίδρυσης:  

ΑΦΜ:  ΕΔΡΑ (ΔΗΜΟΣ):  

Διεύθυνση 
Οδός:  Αριθ.  T.K.:  

Τηλέφωνο:  Φαξ:  E - mail:  

      
 

 
 
 
 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 



 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 
ΘΑ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ 
1. Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ 
ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 
του Ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 
3731/2008 (ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής 
ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας 
όλων των ασφαλιστικών φορέων). 
-Αν ο αιτών είναι αλλοδαπός - υπήκοος κράτους μη μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής 
που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής 
δραστηριότητας. 
-Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα 
ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό. 

□ □ 

2. Φωτοαντίγραφο άδειας υπαίθριου εμπορίου 
 (Π.Δ. 12/2005). 

□ □ 

3. Πρόσφατο έντυπο έναρξης επιτηδεύματος ή μεταβολής 
εργασιών από Δ.Ο.Υ. με όλες τις δραστηριότητες. 

□ □ 

4. Δήλωση έναρξης λειτουργίας φορολογικής ταμειακής 
μηχανής. 

□ □ 

5. Δημοτική ενημερότητα. □ □ 

6. Διπλότυπο Είσπραξης του τέλους χρήσης. □ □ 

7. Αρχιτεκτονική & Στατική μελέτη από πολιτικό μηχανικό. □ □ 

8. Υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού περί καλής 
εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων.  

□ 
 
 

□ 

 
 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβής τελικής διοικητικής 
πράξης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του 
αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  ΑΔΤ:  

ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘΜ:  Τ.Κ.:  

Τηλ.  Fax:  E-
mail: 

 

  



 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

1. ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΙΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟ 
ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ. 

2. ΟΣΑ ΕΧΩ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗ. 
 
 
ΧΡΟΝΟΣ : Η άδεια συμμετοχής θα χορηγηθεί εντός πέντε (5) ημερών το ανώτερο μετά τη 
συνδρομή όλων των προϋποθέσεων. 

 
ΚΟΣΤΟΣ: τέλος χρήσης που ορίζεται στην αρ. 120/18-09-2019 απόφαση Δ. Σ. Δήμου 
Αμφιλοχίας  
 
 
 
 

Αμφιλοχία ...../........./2019 
 
 

                         
(Υπογραφή) 

 
 

 
 
 

 
 

 

9. Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου μηχανικού για 
καταλληλότητα και ασφάλεια των ηλεκτρολογικών τμημάτων  των 
εγκαταστάσεων. 

□ 
 
 

□ 

10. Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων ή Υπεύθυνη δήλωση 
αιτούντος α) για μη χρήση μηχανολογικών εγκαταστάσεων άνω 
των 10 ή 15 ίππων, β) μέτρα ασφαλείας. 

□ 
 
 

 

11. Πρωτόκολλο της αίτησης προς την Πυροσβεστική για το 
πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.       

□ □ 

12. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν 
πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή 
άλλων τεχνικών μέσων, ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται  
στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες 
ασφαλείας του εναέριου χώρου ή Υπεύθυνη δήλωση αιτούντος 
α) για μη πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων 
τεχνικών μέσων.  
  

□ □ 

13. Βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των 
εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει η πτήση ή 
ανύψωση. 

  


