ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(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:
«ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΠΡΟΣ:
Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
(Φυσικό Πρόσωπο):
Ο – Η Όνοµα:
Επώνυµο:
Όνοµα και επώνυµο
πατέρα:
Όνοµα και επώνυµο
μητέρας:
Αριθµός ∆ελτίου
Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου*:
(1)
Α.Φ.Μ.

∆ΟΥ

Αρ. ΓΕΜΗ
(εφόσον υπάρχει, αλλιώς
ΑΡΜΑΕ ή αρ.µητρώου
(2)
πρωτοδικείου) :

Αρ. µητρώου χώρας
προέλευσης
για διασυνοριακούς
παρόχους):

Υπηκοότητα:
Τόπος Κατοικίας:
Οδός:

Αρ.

Τηλ. Επικοινωνίας:
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Ε-mail):

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
(Νοµικό Πρόσωπο):
Επωνύµια:
∆ιακριτικός τίτλος:

ΑΦΜ:
Αρ. ΓΕΜΗ
(εφόσον υπάρχει,
αλλιώς ΑΡΜΑΕ ή
αρ.µητρώου
(2)
Πρωτοδικείου) :
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∆ΟΥ

(1):

Έδρα:

Τ.Κ.

Αρ. µητρώου χώρας
προέλευσης
(για διασυνοριακούς
παρόχους):
Τόπος Κατοικίας:
Οδός:

Αρ.

Τ.Κ.

Τηλ. Επικοινωνίας:
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου
(Fax):

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Ε-mail):
Στοιχεία νόµιµου εκπροσώπου:

Όνοµα:

Επώνυµο:

Πατρώνυµο:
Αριθµός ∆ελτίου
Ταυτότητας/
∆ιαβατηρίου*:

Υπηκοότητα:

*Συµπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητας

ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβής τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόµιση εξουσιοδότησης µε
επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία ή συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Όνοµα:

Επώνυµο:

Πατρώνυµο:
Τόπος
Κατοικίας:
Οδός:

Αριθ:

Τηλ. Επικοινωνίας:
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου
(Fax):
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∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Ε-mail):

Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
1. Σχεδιάγραµµα (ήτοι τοπογραφικό
διάγραµµα και διάγραµµα κάλυψης
χώρου), στο οποίο να εµφαίνονται η
περιοχή και ο χώρος, όπου πρόκειται
να διεξαχθεί η έκθεση, καθώς και σε
κλίµακα ο κύριος εκθεσιακός,
αποθηκευτικός και βοηθητικός χώρος, οι
έξοδοι κινδύνου, οι χώροι πυρασφάλειας,
οι χώροι υγιεινής και οι διάδροµοι των
επισκεπτών.
2. Βεβαίωση διπλωµατούχου µηχανικού,
από την οποία προκύπτει η
καταλληλότητα του χώρου για τη
διενέργεια εκθέσεων.
3. Απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων
(αρ. πρωτ. ………………………………,
εκδ. αρχή ………………………………)
4. Πιστοποιητικά των αρµοδίων
υπηρεσιών (Πυροσβεστική, Δ/νση
Δηµόσιας Υγείας) σχετικά µε τους όρους
ασφάλειας του κοινού, τις κατάλληλες
συνθήκες υγιεινής, τις ειδικές
εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, φωτισµού
και εξόδων κινδύνου σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
(αρ. πρωτ. ……………………………..,
εκδ. αρχή ………………………………)
5. Βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρίας ή
αντίγραφο ισχύοντος ασφαλιστήριου
συµβολαίου, από το οποίο να
αποδεικνύεται η κάλυψη αστικής ευθύνης
για τυχόν ατυχήµατα σε τρίτους (θάνατος,
σωµατική βλάβη ή/και υλική ζηµία) και
πυρός.
6.
7.
8.
9.
10.
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ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Χ

Χ

∆ΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Για τις θέσεις στάθµευσης του εκθεσιακού κέντρου ή χώρου ισχύουν τα
εξής:
α) για µόνιµα στεγασµένα εκθεσιακά κέντρα και χώρους στην Περιφέρεια Αττικής πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Π.∆. 111/2004
(76 Α’)
β) για µόνιµα στεγασµένα εκθεσιακά κέντρα και χώρους στις πόλεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Π.∆. 350/96 (ΦΕΚ 230/Α/17-9-96)
και στις εκτός σχεδίου περιοχές στα διοικητικά όρια των δήµων αυτών, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της σχετικής απόφασης του Γ.Γ.
της οικείας Περιφέρειας.
γ) για µόνιµα στεγασµένα εκθεσιακά κέντρα και χώρους στις πόλεις που δεν αναφέρονται στο άρθρο 1 του Π.∆. 350/96 (ΦΕΚ 230/Α/17-996)
και στις εκτός σχεδίου περιοχές στα διοικητικά όρια των δήµων αυτών και εφόσον υπάρχει πρόσβαση σε ακτίνα 250µ. µε στάση / σταθµό
δηµοσίου µέσου µαζικής µεταφοράς, η αναλογία των θέσεων στάθµευσης πρέπει να είναι µία (1) θέση ανά 100 τ.µ. επιφάνειας της
εκθέσεως (συνολική επιφάνεια κύριου εκθεσιακού, αποθηκευτικού και βοηθητικού χώρου). Εφόσον δεν υπάρχει πρόσβαση µε
στάση/σταθµό δηµοσίου µέσου µεταφοράς, η αναλογία των θέσεων στάθµευσης πρέπει είναι µία (1) θέση ανά 50 τ.µ. επιφάνειας της
εκθέσεως (συνολική επιφάνεια κύριου εκθεσιακού, αποθηκευτικού και βοηθητικού χώρου).
δ) για υπαίθριους χώρους µε ή χωρίς προσωρινές κατασκευές στους οποίους υπάρχει πρόσβαση σε ακτίνα 250µ. µε στάση / σταθµό
δηµοσίου µέσου µαζικής µεταφοράς, η αναλογία των θέσεων στάθµευσης πρέπει να είναι µία (1) θέση ανά 100 τ.µ. επιφάνειας της
εκθέσεως
(συνολική επιφάνεια κύριου εκθεσιακού, αποθηκευτικού και βοηθητικού χώρου)
ε) για υπαίθριους χώρους µε ή χωρίς προσωρινές κατασκευές στους οποίους η πρόσβαση γίνεται µε ιδιωτικά µέσα µεταφοράς
(Ι.Χ., λεωφορεία κλπ.) η αναλογία των θέσεων στάθµευσης πρέπει να είναι µία (1) θέση ανά 50 τ.µ. επιφάνειας της εκθέσεως
(συνολική επιφάνεια κύριου εκθεσιακού, αποθηκευτικού και βοηθητικού χώρου).
στ) για µεικτούς εκθεσιακούς χώρους, οι θέσεις στάθµευσης πρέπει να υπολογιστούν σύµφωνα µε τα ανωτέρω ξεχωριστά για το
στεγασµένο
και τον υπαίθριο χώρο.

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σηµείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5. Να σας αποσταλεί µε fax στον αριθµό:

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

ΧΡΟΝΟΣ: Εντός πενήντα (50) ηµερών από την περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων
δικαιολογητικών στην αρµόδια, για την έκδοση της τελικής πράξης, υπηρεσία (ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την
τελική πράξη υπηρεσία). Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση χορήγησης άδειας
καταλληλότητας εκθεσιακού χώρου λογίζεται ότι έχει γίνει δεκτή.
∆ιάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών: Έξι (6) µήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ
207/Α/2-10-2006)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α)

- Έχει εκδοθεί απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από τον αρµόδιο φορέα
µε αρ. πρωτ.
/
/
- ∆εν απαιτείται από την ΚΥΑ 15393/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/02) σχετικά µε την «Κατάταξη
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 ..»
όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει
(διαγράφεται το σκέλος, αναλόγως)

β) εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ή εισόδου φορτηγών και γερανών και η ύπαρξη
αποθηκών για υλικά συσκευασίας στο εκθεσιακό κέντρο/χώρο για τον οποίο ζητείται η άδεια
καταλληλότητας
γ) Ο εκθεσιακός χώρος λειτουργεί ως τέτοιος
i) πριν από τον Απρίλιο του 1997
ii) µετά τον Απρίλιο του 1997
Εάν ii), ο χώρος έχει ύψος τουλάχιστον 4 µέτρα σε ποσοστό 75% της συνολικής επιφάνειάς τους,
του δε υπολοίπου όχι µικρότερου των 3 µέτρων, και η αντοχή του δαπέδου είναι τουλάχιστον 500
κιλά ανά τετραγωνικό µέτρο
δ) Εξασφαλίζεται η ύπαρξη χώρου στάθµευσης φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων κατά περίπτωση
(επιλέγετε και συµπληρώνετε ανάλογα):
δα) Το εκθεσιακό κέντρο/χώρος είναι µόνιµα στεγασµένο και βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής :
τηρούνται οι διατάξεις του Π.∆. 111/2004 (76 Α’)
δβ) Το

κέντρο/χώρος είναι µόνιµα στεγασµένο και βρίσκεται στ
(δήµος) που αναφέρεται στο άρθρο 1 του Π.∆. 350/96 (ΦΕΚ 230/Α/179-96) ή σε εκτός σχεδίου περιοχή στα διοικητικά όρια του δήµου
:
τηρούνται οι διατάξεις της σχετικής απόφασης του Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας.
δγ1) Το εκθεσιακό κέντρο/χώρος είναι µόνιµα στεγασµένο, βρίσκεται στ_
(δήµος) που δεν αναφέρεται στο άρθρο 1 του Π.∆. 350/96 (ΦΕΚ 230/Α/17-9-96) ή σε εκτός σχεδίου
περιοχή στα διοικητικά όρια του δήµου
και υπάρχει πρόσβαση σε ακτίνα
και υπάρχει πρόσβαση σε ακτίνα
250µ. µε στάση / σταθµό δηµοσίου µέσου µαζικής µεταφοράς: οι θέσεις στάθµευσης είναι
(αριθµός) εξασφαλίζοντας ότι η αναλογία των θέσεων στάθµευσης προς επιφάνεια
(συνολική επιφάνεια κύριου εκθεσιακού, αποθηκευτικού και βοηθητικού χώρου) της έκθεσης είναι
µία (1) θέση ανά 100 τ.µ. επιφάνειας της έκθεσης.
δγ2) Το εκθεσιακό κέντρο/χώρος είναι µόνιµα στεγασµένο, βρίσκεται στ
(δήµος) που δεν αναφέρεται στο άρθρο 1 του Π.∆. 350/96 (ΦΕΚ 230/Α/17-9-96) ή σε εκτός σχεδίου
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εκθεσιακό

περιοχή στα διοικητικά όρια του δήµου και δεν υπάρχει πρόσβαση σε ακτίνα 250µ. µε στάση /
σταθµό δηµοσίου µέσου µαζικής µεταφοράς: οι θέσεις στάθµευσης είναι
(αριθµός) εξασφαλίζοντας ότι η αναλογία των θέσεων στάθµευσης προς επιφάνεια
(συνολική επιφάνεια κύριου εκθεσιακού, αποθηκευτικού και βοηθητικού χώρου) της έκθεσης είναι
µία (1) θέση ανά 50 τ.µ. επιφάνειας της έκθεσης.
δδ) Το εκθεσιακό κέντρο/χώρος είναι υπαίθριος χώρος µε ή χωρίς προσωρινές κατασκευές και
υπάρχει πρόσβαση σε ακτίνα 250µ. µε στάση/σταθµό δηµοσίου µέσου µαζικής µεταφοράς: οι
θέσεις στάθµευσης είναι
αριθµός) εξασφαλίζοντας ότι η αναλογία των
θέσεων στάθµευσης προς επιφάνεια (συνολική επιφάνεια κύριου εκθεσιακού, αποθηκευτικού
και βοηθητικού χώρου) της έκθεσης είναι µία (1) θέση ανά 100 τ.µ. επιφάνειας της έκθεσης.
δε) Το εκθεσιακό κέντρο/χώρος είναι υπαίθριος χώρος µε ή χωρίς προσωρινές κατασκευές και η
πρόσβαση γίνεται µε ιδιωτικά µέσα µεταφοράς (Ι.Χ., λεωφορεία κλπ.): οι θέσεις στάθµευσης είναι
(αριθµός) εξασφαλίζοντας ότι η αναλογία των θέσεων στάθµευσης προς επιφάνεια
(συνολική επιφάνεια κύριου εκθεσιακού, αποθηκευτικού και βοηθητικού χώρου) της έκθεσης είναι
µία (1) θέση ανά 50 τ.µ. επιφάνειας της έκθεσης.
δστ) για µεικτούς εκθεσιακούς χώρους (στεγασµένους και υπαίθριους µε ή χωρίς προσωρινές
κατασκευές): οι θέσεις στάθµευσης είναι
(αριθµός) και έχουν υπολογιστεί σύµφωνα
µε τα ανωτέρω ξεχωριστά για το στεγασµένο και τον υπαίθριο χώρο.

(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση
της υπόθεσής µου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόµενο/η να καταθέσει την αίτηση
ή/και να παραλάβει την τελική πράξη.
(∆ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)
(1) ΑΦΜ και ∆ΟΥ αναγράφουν µόνο οι µόνιµα εγκατεστηµένοι πάροχοι
(2) Για µόνιµα εγκατεστηµένους στην Ελλάδα παρόχους
(3) «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».

6|Σελίδα

