Α Ι Τ Η Σ Η - 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: «Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ (ιµατισµού, ένδυσης και υπόδησης) επί της οδού…………………………………
…….………………………….………………….……..»

ΠΡΟΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Το ∆ήµο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΗΛΟΥΝΤΟΣ : (φυσικό πρόσωπο ή νόµιµος εκπρόσωπος σε περίπτωση νοµικού προσώπου)

Όνoµα:

Επώνυµο:

Όνoµα Πατέρα:

Επώνυµο Πατέρα:

Όνoµα Μητέρας:

Επώνυµο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Αριθ. ∆ιαβατηρίου:*
Ηµεροµηνία γέννησης3:
Τόπος
Κατοικίας:

Χώρα:

Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Α.Φ.Μ:

Ιθαγένεια:
Τόπος Γέννησης:

Πόλη:

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συµπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ *(Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις προσώπων)

Επωνυµία:
∆ιακριτικός 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 & ΕΕ):
∆.Ο.Υ.

Έτος Ίδρυσης:

ΑΦΜ:

Ε∆ΡΑ (∆ΗΜΟΣ):

∆ιεύθυνση
Οδός:
Τηλέφωνο:

(3)

Αριθ.
Φαξ:

T.K.:

E - mail:

Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθµητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθµός: π.χ. 7 Φεβρουαρίου 1969 και 070269.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ *(Νοµικά Πρόσωπα υπό σύσταση) (5)

Καταθέτω την παρούσα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά ως νόµιµος εκπρόσωπος των κάτωθι ιδρυτών της υπό σύσταση εταιρείας
Νοµική Μορφή:

Επωνυµία:

Φυσικά Πρόσωπα Ιδρυτές:

ΑΦΜ:

Α∆Τ:

ΑΦΜ:

Α∆Τ:

ΑΦΜ:

Α∆Τ:

ΑΦΜ:

Α∆Τ:

Νοµικά Πρόσωπα Ιδρυτές:
Επωνυµία:

∆ιακριτικός
Τίτλος:

Εδρα:

∆ιακριτικός
Τίτλος:

Εδρα:

∆ιακριτικός
Τίτλος:

Εδρα:

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ4 (για κατάθεση αίτησης ) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο
παρόν έντυπο απαιτείται προσκόµιση εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία ή
συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ

1.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) *
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 που
θα δηλώνει: α) Τη δραστηριότητα της επιχείρησης β) Τη
διεύθυνση λειτουργίας της επιχείρησης γ) Τον υγειονοµικώς
και αγορανοµικώς υπεύθυνο οριζόµενο από τον εκπρόσωπο
της εταιρείας και δ) Ότι όλα τα διατιθέµενα είδη
συνοδεύονται από αποδεικτικό καθαρισµού ή και
απολύµανσης από νόµιµα υφιστάµενες επιχειρήσεις ή
ανάλογο αποδεικτικό από τη χώρα εισαγωγής επίσηµα
µεταφρασµένο.
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής, από τον
υγειονοµικώς και αγορανοµικώς ορισθέντα
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4. Βεβαίωση της οικίας ∆.Ο.Υ περί υποβολής έναρξης
δραστηριότητας (ΚΑ∆)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
* εάν ο αϊτών 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. Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθεται α) Αντίγραφο
του ισχύοντος και καταχωρηµένου στο µητρώο καταστατικού της εταιρείας, θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή για την τήρηση του
µητρώου αυτού και β) Πιστοποιητικό της αρµόδιας για την τήρηση του µητρώου διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων/µη λύσης της
εταιρείας (υφίσταται δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από το δήµο).
Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε µορφής αδειών από δήµους, είναι η µη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφεροµένου,
βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς αυτούς, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής
αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.
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 φαξ στον αριθµό:

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:

Με την υπογραφή της παρούσας, δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση της συνηµµένης, περί επεξεργασίας των προσωπικών
µου δεδοµένων, ενηµέρωσης (κατά το άρθρο 13 του Γεν.Καν.679/2016 ΕΕ).

Θεσσαλονίκη ….. / …… / 2……
Η/Ο Αιτούσα/ών ……/…….../20…..

(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) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθµητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθµός η ηµεροµηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουάριου 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.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ κατά το άρθρο 13 του
Γενικού Κανονισµού 679/2016 ΕΕ (συνοδεύει το Έντυπο των Αιτήσεων – Υπεύθυνων ∆ηλώσεων, των Τµηµάτων,
της ∆ιεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία, του ∆ήµου Θεσσαλονίκης).
Το ΝΠ∆∆-ΟΤΑ Α' βαθµού µε την επωνυµία «∆ήµος Θεσσαλονίκης», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός
Λεωφόρος Βασ. Γεωργίου Α’ 1- Τ.Κ. 54636 τηλ.:231331-7777), όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον κ. ∆ήµαρχο
του, ενηµερώνει µε το παρόν, και σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και ιδιαιτέρως του Γενικού Κανονισµού ΕΕ 679/2016, υπό την ιδιότητά του ως
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας», το φυσικό πρόσωπο που συµπληρώνει και υπογράφει την ως άνω Αίτηση (εφεξής
καλούµενο «Υποκείµενο των ∆εδοµένων») ή τον πληρεξούσιό του, ότι ο ίδιος ο ΟΤΑ και οι αρµόδιες Υπηρεσίες ∆ιευθύνσεις - Τµήµατα αυτού (όπως και οι υπάλληλοί του, που ενεργούν υπό την εποπτεία του, κατ’ εντολή και για
λογαριασµό του και στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, πιθανόν δε και άλλοι ως από κοινού «Υ.Ε.», «Εκτελούντες
την Επεξεργασία», τρίτοι ή αποδέκτες: υπουργεία, δηµόσιες αρχές, ∆ΟΥ, δικαστικές αρχές κλπ, βάσει συµµόρφωσης
µε έννοµη υποχρέωση του «Υπευθύνου Επεξεργασίας» ή σε εκπλήρωση καθήκοντός του ή για εκτέλεση σύµβασης),
συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί τα προσωπικά δεδοµένα που αναφέρονται στην Αίτηση και στα συνοδευτικά
αυτής έγγραφα, τα οποία αυτοβούλως και για την ικανοποίηση των αιτηµάτων του υποβάλλει ο αιτών - «Υποκείµενο
των ∆ικαιωµάτων».
Τα δεδοµένα αυτά θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες διεκπεραίωσης της παρούσας Αίτησης. Σκοπός της
επεξεργασίας µπορεί να είναι: η αξιολόγηση της Αίτησης, η ανάγκη επικοινωνίας µε το «Υποκείµενο», οι ανάγκες
εκτέλεσης και λειτουργίας της σχετικής υπηρεσίας που παρέχει ο ∆ήµος, ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», η
εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δηµόσιο συµφέρον ή κατά την άσκηση δηµόσιας εξουσίας που έχει
ανατεθεί σε αυτόν (άρθρο 6 παρ.2ε' Γεν. Καν.), η συµµόρφωση µε έννοµη υποχρέωσή του (άρθρο 6 παρ.1γ’ Γεν.
Καν.).
Τα δεδοµένα αυτά διατηρούνται στο αρµόδιο Τµήµα για το απαραίτητο χρονικό διάστηµα διεκπεραίωσης της
Αίτησης και πιθανόν για όσο απαιτεί οι οικεία νοµοθεσία και κατόπιν αρχειοθετούνται σε ειδικά διαµορφωµένους
χώρους που δεν παρέχουν πρόσβαση σε µη εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους. ∆υνατόν να προβλέπεται η ασφαλής
καταστροφή τους µετά την πάροδο του απαραίτητου χρονικού διαστήµατος που προβλέπει η νοµοθεσία κατά
περίπτωση (π.χ. Π∆ 480/1985). Η παροχή των δεδοµένων αυτών είναι απαραίτητη για την παρούσα Αίτηση και, αν
δεν δοθούν από το «Υποκείµενο των ∆εδοµένων», η διεκπεραίωσή της δεν θα είναι δυνατή.
Το «Υποκείµενο των ∆εδοµένων» έχει δικαίωµα υποβολής αιτήµατος στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» για:
πρόσβαση - ενηµέρωση, διόρθωση, περιορισµό επεξεργασίας των δεδοµένων που το αφορούν, αντίταξη στην
επεξεργασία καθώς και για τη διαγραφή και τη φορητότητα, πάντα υπό τους όρους και τους περιορισµούς της
κείµενης νοµοθεσίας (πχ 17 παρ.3, 20 παρ.3, 23 Γεν. Καν.). Τα δικαιώµατα αυτά ασκούνται είτε µε τη συµπλήρωση
της αντίστοιχης αίτησης - φόρµας που υπάρχει διαθέσιµη στις ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου, είτε µε αποστολή επιστολής
στη διεύθυνση: «∆ήµος Θεσσαλονίκης», (οδός Λεωφόρος Βασ. Γεωργίου Α’ 1 - Τ.Κ. 54636 τηλ.:231331-7777), είτε
µε ηλεκτρονικό µήνυµα στη διεύθυνση: dpo@thessaloniki.gr. Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» παρέχει στο
«Υποκείµενο των ∆εδοµένων» πληροφορίες για την ενέργεια που πραγµατοποιείται κατόπιν αιτήµατος, δυνάµει των
άρθρων 15 έως 22 Γεν. Καν., χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός µηνός από την παραλαβή του
αιτήµατος. Η εν λόγω προθεσµία δύναται να παραταθεί κατά δύο ακόµη µήνες, εφόσον απαιτείται, λαµβανοµένων
υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήµατος και του αριθµού των αιτηµάτων (βλ. αναλυτικότερα: άρθρο 12 παρ. 3-4
Γεν. Καν.). Επίσης, για τυχόν καταγγελία, το «Υποκείµενο των ∆εδοµένων» έχει το δικαίωµα να απευθυνθεί
εγγράφως στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (∆νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23,
Αθήνα) είτε µε ηλεκτρονικό µήνυµα (www.dpa.gr).
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