
                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8Ν.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 : «ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ».

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ……………………

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

(συμπληρώνεται από την υπηρεσία)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ *:
Ο- Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητα : Α.Φ.Μ:

Αρ. Άδειας Οδήγησης: Αρ. Διαβατηρίου: Ιθαγένεια:

Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός - Αριθ: ΤΚ:

Τηλ: FAX: E-Mail:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ  *(Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:                                                                        

ΑΡ. & ΕΤΟΣ ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ (για ΑΕ & ΕΠΕ): ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:                                                                        

ΑΡ. & ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΟΕ & ΕΕ):

Δ.Ο.Υ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

Α.Φ.Μ. ΕΔΡΑ (ΔΗΜΟΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜ: ΤΚ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FΑΧ: E-MAIL:



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ  *(Νομικά Πρόσωπα υπό σύσταση)

Καταθέτω την παρούσα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά ως νόμιμος εκρόσωπος των κάτωθι ιδρυτών της υπό σύσταση 
εταιρείας
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ:                                                                                           

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΡΥΤΕΣ: ΑΦΜ ΑΔΤ

ΑΦΜ ΑΔΤ

ΑΦΜ ΑΔΤ

ΑΦΜ ΑΔΤ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΡΥΤΕΣ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΔΡΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΔΡΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΔΡΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΔΡΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  (για  κατάθεση  αίτησης  ή  παραλαβή  τελικής
διοικητικής πράξης)  :  Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου 
υπαλλήλου,  απαιτείται  προσκόμιση εξουσιοδότησης  με βεβαίωση  του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή 
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FΑΧ: E-MAIL:

Επιλέξτε με πιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντηση σας:

o 1. Να σας αποσταλεί  με συστημένη  επιστολή  στη  Διεύθυνση: …………………………………………………………....o 2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μαςo 3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο……………………………………………………………………………….o 4. Να την παραλάβει εκπρόσωπος σας o 5. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:………………………………………………………….………………….

ΧΡΟΝΟΣ:  Η άδεια  ίδρυσης  και  λειτουργίας  εκδίδεται  εντός  τριάντα  (30)  ημερών.  Αν παρέλθει  άπρακτη  η 
προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, λογίζεται ότι η άδεια έχει εκδοθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να 
ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο.

ΚΟΣΤΟΣ: Παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 61167/17-12-2007



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     
ΑΡΙΘΜΟΣ Η/Υ:    …………………………………………………………………………………………………… 
 Δ/ΝΣΗ: ……………………………………………………………………………………………………………….

 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΝΑ 
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

1. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες.

1. α. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας 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)
β.  εάν  ο  αιτών  είναι  από  κράτος  μέλος  της  Ε.Ε:  Βεβαίωση 
εγγραφής  πολίτη  κράτους  μέλους  της  Ε.Ε.  από  την  οικεία 
Αστυνομική Αρχή.
γ. εάν 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.

                               

3.  Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση (αναζητείται 
αυτεπάγγελτα από το Δήμο)

                                       

4. α) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη από μηχανικό, 
στην οποία βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου 
κύριας  χρήσης  σύμφωνα  με  τον  Οικοδομικό  Κανονισμό  και  τον 
Κτιριοδομικό Κανονισμό, του Κανονισμού Πυροπροστασίας καθώς 
και  των  εκάστοτε  ισχυουσών  πολεοδομικών  διατάξεων  για  την 
αιτούμενη χρήση και περιγράφονται αναλυτικά στα νομιμοποιητικά 
στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση 
από  κατεδάφιση,  ενημέρωση  φακέλου  άδειας  δόμησης,  κτίριο 
προϋφιστάμενο του 1955 κλπ).
β)  Αντίγραφα  στοιχείων  νομιμότητας  του  χώρου  στα  οποία 
αναφέρεται  (π.χ.  άδεια  δόμησης,  δηλώσεις  αυθαιρέτου  με  τις 
εκάστοτε  περί  αυθαιρέτου  διατάξεις,  απόφαση  εξαίρεσης  από 
κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κλπ).
γ) Σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν, σε κλίμακα που 
αναφέρεται  ρητά  επί  των  σχεδίων,  στα  οποία  θα  αποτυπώνονται 
όλοι  οι  χώροι  του  Κ.Υ.Ε.,  περιλαμβανομένων  και  αυτών  που 
προβλέπονται  από  ειδικές  διατάξεις  του  ισχύοντος  νομοθετικού 
πλαισίου (π.χ. αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α) και να αποτυπώνονται 
οι Η/Υ.

 

5.  Παράβολο  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  ΚΥΑ  61167/17-12-
2007:
185 € (πόλεις πάνω από 5.000 κατοίκους) και 75€ 
(στις υπόλοιπες πόλεις) 

 
            
 

                                

6.  Φωτοαντίγραφο  βεβαίωσης  άσκησης  επιτηδεύματος  του 
ενδιαφερομένου από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία

 
            
 

                                

7.  Πιστοποιητικό  πυροπροστασίας,  το  οποίο  μπορεί  να 
αναζητηθεί  και  αυτεπάγγελτως  από  τον  οικείο  δήμο  με  την 
υποβολή  μελέτης  πυροπροστασίας,  ανάλογα  με  το  είδος  του 
καταστήματος, σύμφωνα με τις 3/1981 (Β 20) και 8γ/2007 (Β 12) 
Πυροσβεστικές Διατάξεις όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί 
μέχρι  17/2/1989 ή σύμφωνα με το Π.Δ 71/1988 (Α 32) όταν  η 
οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά τις 17/2/1989.

                                       

8.  Βεβαίωση  από  το  ταμείο  του  Δήμου  περί  μη  οφειλής  για 
οποιαδήποτε  αιτία  (άρθρο  285  του  Ν.3463/2006)  φυσικού 
προσώπου ή μελών εταιρείας.                                        

9. Διάγραμμα της περιοχής (απόσπασμα χάρτη ή σκαρίφημα από το 
οποίο  να  προκύπτει  η  ακριβής  θέση  της  εγκατάστασης  όπως-
οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο)

            

            

           

             

              

10.Βεβαίωση χρήσης γης από την Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου.                                        



 11.Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του 
ιδιοκτήτη του καταστήματος όταν δεν υπάρχει διαχειριστής ότι ο 
κανονισμός  της  πολυκατοικίας  ή  ελλείψει  αυτού  ή  πλειοψηφία 
του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο 
διαμερισμάτων,  μη  συμπεριλαμβανομένων  των  λοιπών  χώρων 
(καταστημάτων,  βοηθητικών  χώρων  κλπ)  δεν  απαγορεύει  τη 
χρήση  του  χώρου  αυτού  για  τη  λειτουργία  του  υπό  ίδρυση 
καταστήματος ή εργαστηρίου.

          

            

            

              

          

               

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 

i)Αντίγραφο  του  ισχύοντος  και  καταχωρισμένου  στο  μητρώο 
καταστατικού  της  εταιρείας  θεωρημένο  από  την  αρμόδια  για  την 
τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή

ii)Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  για  την  τήρηση  του  μητρώου 
διοικητικής  ή  δυναστικής  αρχής  περί  τροποποιήσεων 
καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας

iii) Υπεύθυνη δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς 

υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση 

αποδοχής από τον ορισθέντα.

iv)  Φωτοαντίγραφο  δελτίου  ταυτότητας  ή  άλλου  εγγράφου  και 

υπεύθυνες  δηλώσεις  του  Ν.1599/1986  *  (αντί  αποσπάσματος 

ποινικού  μητρώου)  του  εκπροσώπου  της  εταιρείας  και  του 

υγειονομικός  υπευθύνου,  όλων  των  μελών  προσωπικής  εταιρείας 

(ΟΕ ή ΕΕ), όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων 

των  διαχειριστών  ΕΠΕ,  όλων  των  εκπροσώπων  ΙΚΕ  με  το  ίδιο 

περιεχόμενο

Επιπλέον για τον Υγειονομικά υπευθύνου :
Α) Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες.

          

           

            

               

           

                

Για τη λειτουργία ορισμένων εγκαταστάσεων (άρθρο 24 του ΒΑ 465/1970), απαιτείται επιπλέον:

1. Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι 
εργασίες κυκλοφοριακής συνδέσεως εκτελέστηκαν σύμφωνα 
με τα εγκεκριμένα σχέδια (άρθρο 32 παρ. 1 Β.Δ. 465/1970 
και άρθρο 21 παρ. 2 του ΠΔ 118/2006)

                                     

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:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….....
.................................................................................................................................................................................

                                                                                               
                                                                                           
                                                                                                                   ……………………….20…….
                                                                                                                                  (υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: 
πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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 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 10 ετών.
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31  Ν. 3013/2002)  να προβεί σε όλες τις  απαραίτητες  ενέργειες (αναζήτηση 
δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. 
(Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)


