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Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων 

υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΕΝΤΥΠΟ Δ 

 
Α Ι Σ Η  Η – ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

 

 

Πεπιγπαθή αιηήμαηορ : «Έγκπιζη λειηοςπγίαρ τςσαγυγικών παιγνίυν [ζςγκεκπιμένα ένα (1) καποςζέλ  

                                            με άλογα από 12 θέζειρ και πάνυ με σπιζηοςγεννιάηικο διάκοζμο, ένα (1)παιδικό 

                                            ηπενάκι ζε πάγερ από 14 θέζειρ και άνυ και  έξι (6)κεπμαηοθόπα παισνίδια] 

                                            για ζςμμεηοσή ζηην Υπιζηοςγεννιάηικη Αγοπά ηηρ Κοινόηηηαρ Μςηιλήνηρ ». 

 

 

ΠΡΟ: 

             ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΣΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΕΩΝ & 
ΡΤΘΜΙΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 
       ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ: 

 
Ο – Η Όλνκα: 

  
Επώλπκν: 

 

 
Όλνκα Παηέξα: 

  
Επώλπκν Παηέξα: 

 

 
Όλνκα Μεηέξαο: 

  
Επώλπκν Μεηέξαο: 

 

 
Ολνκαηεπώλπκν πδύγνπ: 

  
Σν Γέλνο ( ζπδύγνπ): 

 

 
Αξηζ. Λειη. Σαπηόηεηαο: 

  
Α.Φ.Μ: 

 

 
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(1): 

   
Σόπνο Γέλλεζεο: 

 

 
Σόπνο Καηνηθίαο: 

  
Οδόο: 

  
Αξηζ: 

  
ΣΚ: 

 

 

Σει: 

  

θηλ: 

  

E – mail: 

 

 
       ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ: 

 
Ο – Η Όλνκα: 

  
Επώλπκν: 

 

 
Όλνκα Παηέξα: 

  
Επώλπκν Παηέξα: 

 

 
Όλνκα Μεηέξαο: 

  
Επώλπκν Μεηέξαο: 

 

 
Ολνκαηεπώλπκν πδύγνπ: 

  
Σν Γέλνο (ζπδύγνπ): 

 

 
Κωδηθόο ειεθηξνληθώλ παξαβόιωλ: 

  

 

 

 

ΟΡΙΜΟ / ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ(4) (για καηάθεζη αίηηζηρ ή παπαλαβή ηελικήρ διοικηηικήρ ππάξηρ) : ε 
πεξίπηωζε πνπ δε ζπληάζζεηαη ε εμνπζηνδόηεζε ζην παξόλ έληππν απαηηείηαη πξνζθόκηζε εμνπζηνδόηεζεο κε 
επηθύξωζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο από δεκόζηα ππεξεζία ή ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ. 

 
ΟΝΟΜΑ: 

  
ΕΠΩΝΤΜΟ: 

 

 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ: 

  
ΑΛΣ: 

 

 
ΟΔΟ: 

  
ΑΡΙΘ: 

  
Σ.Κ: 

 

 
Σει: 

  
θηλ: 

  
E – mail: 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

 
 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ....................................................................... 

 

ΠΑΡΕΥΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΔ:……………………………………... 

 

                                                        ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

ΣΙΣΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ: 
ΚΑΣΑΣΕΘΗΚΕ 

ΜΕ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ 
ΘΑ 
ΠΡΟΚΟΜΙΣΕΙ 

Φωτοαντίγραφο αςτυνομικήσ ταυτότητασ ι ςχετικισ 
προςωρινισ βεβαίωςθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ ι διαβατθρίου 
ι άδειασ οδιγθςθσ ι ατομικοφ βιβλιαρίου υγείασ του 
αςφαλιςτικοφ φορζα (ενδιαφερομζνου ι του νομίμου 
εκπροςϊπου θ εκπροςϊπων τθσ εταιρείασ) ι αν πρόκειται 
για αλλοδαπό άδεια διαμονισ για άςκθςθ ανεξάρτθτθσ 
οικονομικισ δραςτθριότθτασ για τον υπικοο ξζνου 
κράτουσ μθ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ειδικι 
ταυτότθτα Ομογενοφσ ι νόμιμθ προξενικι κεϊρθςθ 
διαβατθρίου για τουσ ομογενείσ από χϊρεσ του 
εξωτερικοφ. Άδειασ διαμονισ για τουσ υπθκόουσ ξζνου 
κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 
 

 

 

Δφο φωτογραφίεσ προςφάτου εκδόςεωσ   

Εφόςον πρόκειται για εταιρεία το Κωδικοποιθμζνο 
καταςτατικό τθσ εταιρείασ ςε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε ι 
κεωρθμζνο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ι Ε.Ε. 

  

Φορολογικι ενθμερότθτα   

Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα   

Τοπογραφικό ςχεδιάγραμμα υπογεγραμμζνο και 
ςφραγιςμζνο από ιδιϊτθ μθχανικό, όπου κα ςθμειϊνονται 
οι ακριβείσ κζςεισ -οι διαςτάςεισ  και το είδοσ των παιγνίων 

  

Λεπτομερι κατάλογο των εγκαταςτάςεων των 
ψυχαγωγικϊν παιγνίων, με ανάλογεσ ζγχρωμεσ 
φωτογραφίεσ και τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά 
καταλλθλότθτασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ νομοκεςία 
και τισ ςχετικζσ διατάξεισ και τισ νόμιμεσ εγκρίςεισ (ΚΥΑ 
50116/20.05.2020) 

  

Ειδικά για τισ διατάξεισ ψυχαγωγίασ τθσ δραςτθριότθτασ, 
που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ υπ’ αρ. 
50116/20.5.2020 Απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ 
και Επενδφςεων (Β’ 2065), για κάκε περιοδεφουςα 
διάταξθ ψυχαγωγίασ, υποβάλλεται και ζκκεςθ  τεχνικοφ 
ελζγχου μετεγκατάςταςθσ διπλωματοφχου μθχανικοφ, 
από τθν οποία προκφπτει θ ςυμμόρφωςι τθσ και το 
επιτρεπτό τθσ λειτουργίασ τθσ, ςφμφωνα με τισ 
προβλζψεισ του άρκρου 13 τθσ εν λόγω απόφαςθσ. 
Μζχρι τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 16 τθσ υπ’ αρ.50116/20.5.2020 Απόφαςθσ του 
Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, ι μζχρι τθν 
φπαρξθ αναγνωριςμζνου φορζα, αντί των ωσ άνω 
δικαιολογθτικϊν απαιτείται βεβαίωςθ μθχανικοφ 
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διπλωματοφχου ανϊτατθσ ςχολισ για τθν καλι  
εγκατάςταςθ και λειτουργία των διατάξεων ψυχαγωγίασ. 

Βεβαίωςθ θλεκτρολόγου μθχανικοφ ανϊτατθσ ςχολισ, 
περί τθσ αςφάλειασ των θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων 

  

Σε  ψυχαγωγικζσ  δραςτθριότθτεσ,  οι οποίεσ αςκοφνται 
προςωρινά κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 8 του άρκρου 111 του 
ν. 4442/2016 (Αϋ 230) ςε ςτεγαςμζνο ι/και υπαίκριο χϊρο 
και εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ πυροπροςταςίασ: Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν. 
1599/1986 αρμόδιου κατά νόμου μθχανικοφ, ςτθν οποία 
δθλϊνεται ότι ζχουν εγκαταςτακεί, τθροφνται και 
λειτουργοφν καλϊσ τα απαιτοφμενα μζτρα και μζςα 
πυροπροςταςίασ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 
πυροπροςταςίασ.  

  
 

Υπεφκυνθ Διλωςθ εγκαταςτάτθ (ΥΔΕ), ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν υπ’ αρ. 101195/17.9.2021 απόφαςθ του 
Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων «Γενικζσ και 
ειδικζσ απαιτιςεισ για τισ θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ» 
(Βϋ 4654). 

  

Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι οι εγκαταςτάςεισ δεν είναι άνω των 
10 ι 15 ίππων 

  

Γνωμάτευςθ  φψουσ  τθσ  αρμόδιασ υπθρεςίασ 
Πολιτικισ Αεροπορίασ, ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ 
Δ3/Δ/3271/781/2009 (Βϋ 191), εφόςον απαιτείται. 
/Υπεφκυνθ Διλωςθ εάν  ΔΕΝ απαιτείται 

  

Ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ Πολιτικισ Αεροπορίασ, 
όταν πρόκειται για πτιςθ ι ανφψωςθ αιωροπτζρων, 
αεροςτάτων ι άλλων τεχνικϊν μζςων ότι θ πτιςθ ι 
ανφψωςθ δεν αντίκειται ςτουσ οικείουσ κανονιςμοφσ τθσ, 
και ςτουσ εν γζνει κανόνεσ αςφαλείασ του εναερίου 
χϊρου, εφόςον απαιτείται./ Υπεφκυνθ Διλωςθ εάν ΔΕΝ 
απαιτείται 

  

Βεβαίωςθ από τουσ διαχειριςτζσ των δικτφων παροχισ 
θλεκτρικισ ενζργειασ και τθλεπικοινωνιϊν, για τθν 
αςφάλεια των εγκαταςτάςεων, όταν πρόκειται να γίνει 
πτιςθ ι ανφψωςθ./ Υπεφκυνθ Διλωςθ εάν ΔΕΝ απαιτείται 

  

Βεβαίωςθ μθ οφειλισ προσ το Διμο   

Αποδεικτικό καταβολισ  παραβόλου 40 ευρϊ (του 
άρκρου 9 τθσ ΚΥΑ 65006/2022) 

  

Αποδεικτικό πλθρωμισ τζλουσ χριςθσ κοινόχρθςτου 
χϊρου για τισ εκδθλϊςεισ-δράςεισ τθσ εορταςτικισ 
αγοράσ (αποφ. 325/2021 Δ.Σ) –μετά τθν ζγκριςθ 
ςυμμετοχισ από το Δθμοτικό Συμβοφλιο Μυτιλινθσ 

  

Επιπλζον, Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο Αςτικισ Ευκφνθσ   

 

ΥΡΟΝΟ: 

Η αδειοδοτοφςα αρχι τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν προςικουςα υποβολι 
τθσ αίτθςθσ και των δικαιολογθτικϊν διενεργεί αυτοψία ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 112 ν. 
4442/2016 και εκδίδει τθν ζγκριςθ λειτουργίασ ι απορρίπτει το αίτθμα, αιτιολογϊντασ ειδικϊσ τθν 
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απορριπτικι τθσ απόφαςθ. Ειδικά για τισ δραςτθριότθτεσ που αςκοφνται προςωρινά μζχρι διάςτθμα 
εξιντα (60) θμερϊν ςε δθμόςιο κοινόχρθςτο χϊρο που ζχει παραχωρθκεί από τθν αρμόδια υπθρεςία ι ςε 
δθμοτικό ι ιδιωτικό χϊρο, θ προκεςμία του προθγοφμενου εδαφίου είναι δζκα (10) θμζρεσ από τθν 
προςικουςα υποβολι τθσ αίτθςθσ και των δικαιολογθτικϊν. Αν παρζλκουν άπρακτεσ οι προαναφερκείςεσ 
προκεςμίεσ, τεκμαίρεται ότι θ ζγκριςθ λειτουργίασ ζχει χορθγθκεί, εφόςον θ δραςτθριότθτα είναι 
ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου ΙΘ’ ν. 4442/2016 και τθσ παροφςασ και ο φορζασ τθσ 
δραςτθριότθτασ μπορεί να ηθτιςει από τθν αδειοδοτοφςα αρχι να του χορθγιςει βεβαίωςθ περί τθσ 
άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ χοριγθςθσ τθσ ζγκριςθσ λειτουργίασ. 

 

ΚΟΣΟ: 
 Για προςωρινι άςκθςθ δραςτθριότθτασ για διάςτθμα ζωσ και 15 θμερϊν το παράβολο ορίηεται ςτο ποςό 
των είκοςι (20) ευρϊ, ενϊ για προςωρινι άςκθςθ δραςτθριότθτασ για διάςτθμα μεγαλφτερο των 15 

θμερϊν το παράβολο ορίηεται ςτο ποςό των ςαράντα (40) ευρϊ.  
 

Ο ΚΑΣΟΧΟ  ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΨΤΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΕΝΣΟ ΣΗ 
ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΔΗΛΩΝΩ ΤΠΕΤΘΤΝΑ ΟΣΙ ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ 

 ΤΜΦΩΝΩ ΜΕ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ: 
είμαι υποχρεωμζνοσ να λάβω όλα τα μζτρα αςφαλείασ που προβλζπονται από το Νόμο και 
είμαι ολοκλθρωτικά υπεφκυνοσ για τισ ςυνζπειεσ του Νόμου ςε περίπτωςθ που κα ςυμβεί 
οποιοδιποτε ατφχθμα κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ τθσ χριςτουγεννιάτικθσ αγοράσ. 

ΤΠΟΧΡΕΟΤΜΑΙ να διακζτω ςυμβόλαιο αςτικήσ ευθφνησ.  

τα πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ των εγκαταςτάςεων κα είναι φανερά αναρτθμζνα ςε ειδικά 
πλαίςια.  

μεριμνϊ για τθν κακαριότθτα του χϊρου.   

είμαι υποχρεωμζνοσ για τθν τοποκζτθςθ πυροςβεςτιρων ςε εμφανι ςθμεία για κάκε 
ψυχαγωγικι μονάδα.  

είμαι υποχρεωμζνοσ να χωροκετιςω  τισ ψυχαγωγικζσ μονάδεσ με τρόπο που να μθν εμποδίηει 
τθν ομαλι κυκλοφορία του κοινοφ. Να μθν υπάρχουν διάδρομοι με πλάτοσ μικρότερο των πζντε 
μζτρων, να διατθροφνται οι είςοδοι-ζξοδοι τθσ εορταςτικισ αγοράσ   ανοικτζσ, χωρίσ κανζνα 
προςωρινό ι μόνιμο εμπόδιο.  

το προςωπικό που απαςχολείται, να φορά διακριτι ςτολι εργαςίασ, ι φωςφορίηων γιλζκο και 
να φζρει τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό αςφαλείασ (γάντια, παποφτςια εργαςίασ κτλ)  

ευκφνομαι ζναντι τθσ αρμόδιασ εταιρείασ για τα δικαιϊματά τθσ μουςικισ που πικανόν κα 
χρθςιμοποιιςω 

Είμαι υπεφκυνοσ, ποινικά και αςτικά ζναντι του προςωπικοφ που κα απαςχολ ϊ ςτισ 
ψυχαγωγικζσ εγκαταςτάςεισ, των πελατϊν που κα χρθςιμοποιοφν τισ εγκαταςτάςεισ μου, των 
περαςτικϊν εκ του χϊρου των εγκαταςτάςεϊν μου και παντόσ τρίτου για οποιοδιποτε ατφχθμα 
ικελε προκλθκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ μου ι εξαιτίασ των εγκαταςτάςεϊν μου, οπουδιποτε, κακ’ 
όλθ τθν διάρκεια τθσ λειτουργίασ των ψυχαγωγικϊν παιγνίων, κακϊσ και κατά τον χρόνο 
εγκατάςταςθσ και απεγκατάςταςθσ των διαφόρων μερϊν, ζργων και εν γζνει τεχνικϊν 
εγκαταςτάςεϊν μου. Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ είμαι υπεφκυνοσ για τθν καταβολι 
αποηθμιϊςεων. 

τον ίδιο χώρο δεν επιτρζπεται η πώληςη ειδών διατροφήσ, ή άλλη εμπορικ ή δραςτηριότητα  

 
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: 
 

1.ΣΑ ΑΝΣΙΓΡΑΥΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΟΜΙΖΨ ΑΠΟΣΕΛΟΤΝ ΠΙΣΑ ΑΝΣΙΓΡΑΥΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΨΣΟΣΤΠΑ 

2.ΟΣΙ ΕΦΨ ΔΗΛΨΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕ 

3. ΥΕΡΨ ΠΡΟΨΠΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΜΟΤ ΕΓΓΡΑΥΗ-ΕΠΑΡΚΕΙΑ. 

4.ΕΠΙΘΤΜΨ ΝΑ ΤΜΜΕΣΑΦΨ ΣΗ ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΠΣΤΦΘΕΙ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΗΠΟ, ΣΗ 
ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΤΡΑ ΣΟΤ ΡΟΤΕΛΕΙΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΘΕΑΣΡΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΜΕ ΣΗΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΨΝ ΧΤΦΑΓΨΓΙΚΨΝ ΠΑΙΓΝΙΨΝ ΟΠΨ ΑΚΡΙΒΨ ΠΕΡΙΓΡΑΥΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΜΕ 
ΝΟΜΙΜΟ ΣΡΟΠΟ, ΑΥΟΤ ΠΛΗΡΨ ΣΙ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΟΠΨ ΑΤΣΕ ΑΝΑΥΕΡΟΝΣΑΙ ΣΗΝ 
ΦΕΣΙΚΉ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ. ΔΗΛΨΝΨ ΤΠΕΤΘΤΝΑ ΟΣΙ ΕΦΨ ΛΑΒΕΙ ΓΝΨΗ ΣΨΝ ΙΦΤΟΤΨΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΨΝ ΑΠΟΥΑΕΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΚΑΘΨ ΚΑΙ ΣΗ ΦΕΣΙΚΗ ΚΕΊΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ. 
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ΣΕΛΟ ΔΗΛΨΝΨ ΤΠΕΘΤΝΑ ΟΣΙ ΜΕΣΑ ΣΟ ΠΕΡΑ ΣΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΘΑ ΕΠΑΝΑΥΕΡΨ ΣΟΝ ΚΟΙΝΟΦΡΗΣΟ, ΔΗΜΟΣΙΚΟ 
ΦΨΡΟ ΣΗΝ ΑΡΦΙΚΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΗ. 
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(Τπνγξαθή) 

 
 
 

(1) Αναγράφεται ολογράφωσ και κατόπιν αρικμθτικά, ωσ πλιρθσ εξαψιφιοσ αρικμόσ θ θμερομθνία γζννθςθσ: πχ θ 7 
Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αρικμθτικά: 070269 

(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) Εμνπζηνδνηώ ην ΚΕΠ (άξζξν 31 Ν. 3013/2002) λα πξνβεί ζε όιεο ηηο 
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθώλ θιπ) γηα ηε 
δηεθπεξαίωζε ηεο ππόζεζήο κνπ. 
(4) Εμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ πην πάλω αλαθεξόκελν/ε λα θαηαζέζεη ηελ 
αίηεζε ή/θαη λα παξαιάβεη ηελ ηειηθή πξάμε. (Δηαγξάθεηαη όηαλ δελ 
νξίδεηαη εθπξόζωπνο) 


