
 

 

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (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:    «ΆΔΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΏΡΟΥ» 

 

Προς(1): Το Δήμο Νέστου 

*ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 

 

*ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

22/04/2019 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία: Φ…… 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων) 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (Φυσικού Προσώπου ή Νομίμου Εκπροσώπου Εταιρείας) 

Ο – Η Όνομα:    

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  

Α.Φ.Μ – Δ.Ο.Υ.:  

Τόπος Κατοικίας:  

Οδός – Αριθμός – Τ.Κ.    

Τηλ. σταθερό /κινητό / Fax:    

Δνση Ηλ Ταχυδρομείου (Εmail):  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Είδος Επιχείρησης:  

Διακριτικός τίτλος:  

Πωλούμενα είδη:  

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:  

Έδρα – Δνση Καταστήματος:  

Οδός – Αριθμός - Τ.Κ.:  

Οικισμός – Ο .Τ. - Α.Ο. :  

Τηλέφωνο:  
 
 
 
 

Επωνυμία Ν.Π.   

Έδρα Ν.Π.:- Οδός – Αριθμός – Τ.Κ.  

Α.Φ.Μ  Εταιρείας –  Δ.Ο.Υ.:   

Συνυποβάλλεται  το Καταστατικό της Εταιρείας (σε ΦΕΚ ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο κατά περίπτωση). 



 

 

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

Α. ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ:  

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του με αριθμό: Β.Δ. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α') και 

σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτοκόλλου: ………………………………… άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήματός μου, δικαιούμαι να αναπτύξω στο κοινόχρηστο υπαίθριο χώρο (πεζοδρόμιο – πλατεία) που 

βρίσκεται μπροστά – πίσω – δίπλα - απέναντι από το κατάστημα μου, σύνολο ……καθίσματα με  εμβαδό 

υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου ……….. τ.μ. Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε για το σύνολο των ανωτέρω 

καθισμάτων και τετραγωνικών, άδεια παραχώρησης και χρήσεως κοινοχρήστου χώρου (έτος: ……) 

 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του με αριθμό: Β.Δ. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α') και 

σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτοκόλλου: ………………………………… άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήματός μου, δικαιούμαι να αναπτύξω στο κοινόχρηστο υπαίθριο χώρο (πεζοδρόμιο – πλατεία) που 

βρίσκεται μπροστά – πίσω – δίπλα - απέναντι από το κατάστημα μου, σύνολο ……….. καθίσματα με  εμβαδό 

υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου ……….. τ.μ. Επειδή δεν προτίθεμαι να χρησιμοποιήσω το ανωτέρω σύνολο 

καθισμάτων και τετραγωνικών που δικαιούμαι, παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε για ………. καθίσματα με  

εμβαδό υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου ……….. τ.μ., άδεια παραχώρησης και χρήσεως κοινοχρήστου χώρου 

(έτος: 20……). Με τη παρούσα ΥΔ, λαμβάνω γνώση ότι ο υπολογισμός της συνολικής επιφάνειας για ανάπτυξη 

καθισμάτων θα γίνει σύμφωνα με την με αριθμό: Υ1γ/ΓΠ/66803/16.05.2008 Διευκρινιστική Εγκύκλιο της με 

αριθμό Υ1γ/ΓΠ/οικ94643/07 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 1384/03.08.2007) και δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν 

πρόκειται να αναπτύξω περισσότερα καθίσματα ή / και σε περισσότερα τετραγωνικά από αυτά που αιτούμαι 

να μου χορηγηθούν. Γνωρίζω ότι η τυχόν παραβίαση των όρων της αδείας κοινοχρήστου χώρου, επισύρει την 

επιβολή προστίμου και την ανάκληση αυτής. Επίσης, σε περίπτωση παραβίασης των όρων της αδείας του 

καταστήματος μου, γνωρίζω ότι, εκτός της ποινικής μου δίωξης, ανακαλείται η σχετική άδεια του καταστήματος. 

 

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του με αριθμό: Β.Δ. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α') και 

σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτοκόλλου: ………………………………… άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήματός μου, δικαιούμαι να χρησιμοποιήσω το κοινόχρηστο υπαίθριο χώρο (πεζοδρόμιο – πλατεία) για 

τοποθέτηση: εμπορευμάτων – προθηκών – ψυγείων,  που βρίσκεται μπροστά – πίσω – δίπλα - απέναντι  από το 

κατάστημα μου, με  εμβαδό υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου ……….. τ.μ. Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε για το 

σύνολο των προαναφερομένων τετραγωνικών, άδεια παραχώρησης και χρήσεως κοινοχρήστου χώρου (έτος: 

20……). 

 

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ: 
 

1.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του με αριθμό: Β.Δ. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α'), 

επιθυμώ να χρησιμοποιήσω, για τοποθέτηση: εμπορευμάτων – προθηκών - ψυγείων, στο κοινόχρηστο υπαίθριο 

χώρο (πεζοδρόμιο – πλατεία) που βρίσκεται μπροστά – πίσω – δίπλα - απέναντι  από το κατάστημα μου, με  

εμβαδό υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου ……….. τ.μ. Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε για το σύνολο των 

προαναφερομένων τετραγωνικών, άδεια παραχώρησης και χρήσεως κοινοχρήστου χώρου (έτος: 20……). 
 

Ημερομηνία:   ………… /    ……….    /  20…… 
 

Ο – Η Δηλ. 
 

 
 

(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται 
αριθμητικά: 070269  
(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. 
 



 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

Κατά την αίτηση: Τ.Μ. 

Υπογραφή - Σφραγίδα 

 

1. Δικαιούμενα τετραγωνικά μέτρα  βάσει αδείας – Σχόλια Παρατηρήσεις: 

 

   

 
2. Δημοτικά Ενήμερος [ΝΑΙ / ΟΧΙ ]: ___________ 

 
3. Εκκρεμούν: 

Υπογραφή - Σφραγίδα 

   

 

   

Κατά τη Χορήγηση της Αδείας: 

Υπογραφή - Σφραγίδα 

Εγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα από Α.Τ. [ _____________]    

 

Χ [ ___________ € / τ.μ.] = ____________ €  

   

1. Δημοτικά Ενήμερος έως :  
 

 
 
 

2. Διπλότυπο Είσπραξης με Αριθμό: 

Υπογραφή - Σφραγίδα 

 

 

 


