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     ΑΙΣΗΗ- ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ (άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήιωζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιιωλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Πεπιγπαθή αιηήμαηορ: ΕΓΚΡΙΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗΝ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ,ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ-ΛΟΤΝΑ-ΠΑΡΚ, ΣΗ Σ.Κ. 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

ΠΡΟ: Σο Δήμο: ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 TMHMA  ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΕΧΝ 

ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΕΜΠΟΡΙΚΧΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

                                  

 
 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ 

 Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα Παηέξα:   Επώλπκν Παηέξα:  

Όλνκα Μεηέξαο  Επώλπκν Μεηέξαο:  

Αξηζ. Δειη. Σαπηόηεηαο:  Α.Φ.Μ.  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(1):    Σόπνο Γέλλεζεο:  

Σόπνο Καηνηθίαο::  Οδόο:  Αξηζ:  Σ.Κ.  

Σει.  Fax:  E-mail:  

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ *(Ννκηθά Πξόζωπα ή Ελώζεηο Πξνζώπωλ) 

Α.Φ.Μ:  ΕΠΩΝΤΜΙΑ:  

ΑΡ.ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ:  ΗΜ.ΕΠΙΚΤΡ.ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ:  

ΑΡ.& ΕΣΟ ΦΕΚ/ΣΑΠΕΣ:  

ΕΔΡΑ/ΟΔΟ:ΣΡΟΠΑΙΟΤΥΟ  ΑΡΙΘΜ.:  ΣΚ:  

ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ:  ΝΟΜΟ:  

ΣΗΛΕΦΩΝΟ:  Fax:  E-mail:  

 
 

 

ΟΡΙΜΟ/ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΡΟΧΠΟΤ (4) (για καηάθεζη αίηηζηρ ή παπαλαβήρ ηελικήρ διοικηηικήρ 

ππάξηρ): ε πεξίπηωζε πνπ δε ζπληάζζεηαη ε εμνπζηνδόηεζε ζην παξόλ έληππν θαη ελώπηνλ ηνπ αξκόδηνπ 
ππαιιήινπ, απαηηείηαη πξνζθόκηζε εμνπζηνδόηεζεο κε βεβαίωζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο από δεκόζηα 
ππεξεζία ή ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΤΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ:  ΑΔΣ:  

ΟΔΟ:  ΑΡΙΘΜ: - Σ.Κ.:  

Σει.  Fax:  E-mail:  



 

        ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ   

 

Α/Α     ΣΙΣΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ: ΚΑΣΑΣΕΘΗΚΕ ΜΕ 
ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ 

1. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα υπογεγραμμένο και 

σφραγισμένο από ιδιώτη μηχανικό, όπου θα σημειώνονται 

οι ακριβείς θέσεις -οι διαστάσεις  και το είδος των παιγνίων. 

 

□ 

2. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία το Κωδικοποιημένο 
καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε ή 
θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. 

□ 

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικής 

προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή διαβατηρίου ή 

άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας του 

ασφαλιστικού φορέα (ενδιαφερομένου ή του νομίμου 

εκπροσώπου η εκπροσώπων της εταιρείας) ή αν πρόκειται 

για αλλοδαπό άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης 

οικονομικής δραστηριότητας για τον υπήκοο ξένου κράτους 

μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδική ταυτότητα 

Ομογενούς ή νόμιμη προξενική θεώρηση διαβατηρίου για 

τους ομογενείς από χώρες του εξωτερικού. Άδειας διαμονής 

για τους υπηκόους ξένου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
 

 

4. Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για 

την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών ,με 

πρόσφατη ημερομηνία για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση 

□ 

5. 

 

 

Βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί 

της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με 

πρόσφατη ημερομηνία και για την συγκεκριμένη 

εγκατάσταση. 

□ 

6. Βεβαίωση  διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής, για 

την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιούμενων αερίων 

ή άλλων υλικών. 

□ 

7. Βεβαίωση τη Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν 

πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων 

ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν 

αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της και δεν 

προκαλείται κίνδυνος στην αεροπλοΐα. με πρόσφατη 

ημερομηνία και για την συγκεκριμένη εγκατάσταση (Σε 

περίπτωση που το λούνα παρκ δεν διαθέτει τα παραπάνω 

τεχνικά μέσα, τότε θα προσκομίζετε υπεύθυνη δήλωση 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν γίνετε 

χρήση τέτοιου είδους ανυψωτικών κ.τ.λ. μέσων). 

□ 

8. Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 

10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν 207/1967 (Α’ 216) 

ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι εγκαταστάσεις δεν είναι άνω 

των 10 ή 15 ίππων 

□ 



 

9. Πιστοποιητικό καταλληλότητας και λειτουργίας μονάδων 

ψυχαγωγικών μέσων από αναγνωρισμένο οργανισμό 

πιστοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και 

τις σχετικές διατάξεις. 

□ 

10. Βεβαίωση της Δ.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε. για την ασφάλεια των 

εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει η 

πτήση ή ανύψωση 

□ 

11. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. □ 

12. Δύο φωτογραφίες προσφάτου εκδόσεως □ 

13. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος της 

τελευταίας τριετίας 

□ 

14. Βεβαίωση μη οφειλής Ταμείου Δήμου Μυτιλήνης (κατά την 

ημέρα χορήγησης της άδειας εγκατάστασης) 

□ 

15. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης □ 

 
 

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(2) πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 

6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη: 

 

Επιθςμώ να ζςμμεηάζσυ ζηη Χπιζηοςγεννιάηικη Αγοπά πος θα αναπηςσθεί ζηο Δημοηικό 

Κήπο, ζηη δεξιά πλεςπά ηος Ροςζέλειος Δημοηικού Θεάηπος ηος Δήμος Μςηιλήνηρ με ηην 

εγκαηάζηαζη και λειηοςπγίαρ τςσαγυγικών παιγνίυν, με νόμιμο ηπόπο, αθού πληπώ ηιρ 

πποαπαιηούμενερ πποϋποθέζειρ όπυρ αςηέρ αναθέπονηαι ζηην ζσεηική  ππόζκληζη ηος 

Δήμος Μςηιλήνηρ.  
Δηλώνυ ςπεύθςνα όηι έσυ λάβει γνώζη ηυν ιζσςοςζών Κανονιζηικών αποθάζευν ηος 

Δήμος Μςηιλήνηρ καθώρ και ηηρ ζσεηικήρ κείμενηρ νομοθεζίαρ.  

Τέλορ δηλώνυ ςπεύθςνα όηι μεηά ηο πέπαρ ηηρ εκδήλυζηρ θα επαναθέπυ ηον 

κοινόσπηζηο, δημοηικό σώπο ζηην απσική ηος καηάζηαζη. 

 
 
 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ ……………………….  

 

      (Τπνγξαθή) 

 

 

 

 ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

 

 

 

 
(1) Αναγράφεται ολογράφωσ και κατόπιν αρικμθτικά ωσ πλιρθσ εξαψιφιοσ αρικμόσ θ θμερομθνία γζννθςθσ. 

(2) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με 

φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 

βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
 (3) Εξουςιοδοτϊ το ΚΕΠ (άρκρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ (αναηιτθςθ δικαιολογθτικϊν κλπ) για τθ διεκπεραίωςθ τθσ 
υπόκεςισ μου. 
(4) Εξουςιοδοτϊ τον/τθν πιο πάνω αναφερόμενο/θ να κατακζςει τθν αίτθςθ ι/και να παραλάβει τθν τελικι πράξθ. (Διαγράφεται όταν δεν ορίηεται 
εκπρόςωποσ). 

 


