
  

 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: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2021-2022» 

 

 

ΠΡΟΣ: 

 

Δήμο Δράμας 

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής 

 Οικονομικής Ανάπτυξης 

Γραφείο Αδειοδοτήσεων 

και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

                        Συμπληρώνεται από την υπηρεσία 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:   Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα  Μητέρας:    

Αριθμ. Δελτ. Ταυτότητας*   Α.Φ.Μ. :  Αριθ. Άδ. Οδήγησης    

Αριθμ. Διαβατηρίου*  Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας*  Ιθαγένεια:  

Ημερομηνία γέννησης(1): : Τόπος Γέννησης :  

Τόπος  Κατοικίας: Χώρα: Πόλη: Οδός: Αριθ: ΤΚ:  

Τηλ.-Κινητό :  Fax :  (Εmail):  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ *(Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις Προσώπων) 

 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) ( για κατάθεση αίτησης) : Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο 

παρόν έντυπο, απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση  του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφι-
κού πληρεξουσίου. 

ΟΝΟΜΑ :  ΕΠΩΝΥΜΟ :  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ :  Α.Δ.Τ. :  

ΟΔΟΣ :  ΑΡΙΘΜ. :  Τ.Κ. : 
 

Τηλ-Κινητό :  Fax :  E-mail :  

 
 

Α.Φ.Μ. :  ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :  ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:  

ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:  ΗΜ.ΕΠΙΚΥΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ :  

ΑΡ. & ΕΤΟΣ ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ : 

(για  Α.Ε. Ε.Π.Ε.) 

 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:  

Αρ. & ημ/α καταχώρησης στα βιβλία εταιρειών  

του Πρωτοδικείου (Ο.Ε. & Ε.Ε.) 

Δ.Ο.Υ.  Έτος Ίδρυσης   

Διεύθυνση οδός::  Αριθμός :  Τ.Κ.:  

ΕΔΡΑ/(ΔΗΜΟΣ)  ΝΟΜΟΣ:  

Τηλ.:  Φαξ:  e-mail  



  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΙ-

ΤΗΣΗ 

ΘΑ  

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.     

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγ-
γράφου 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 βεβαί-
ωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια 
οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των α-
σφαλιστικών φορέων)* (όταν πρόκειται για νομικό 
πρόσωπο, του νομίμου εκπροσώπου). 

    

3. Σχεδιαγράμματα κάτοψης (3).     

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, καταστατικό 
της εταιρίας. 

    

5. Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης 

σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των 
παιχνιδιών. 

    

6. Βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχο-
λής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκατα-

στάσεων. 

    

7. Βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής 

για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιουμένων 
αερίων ή άλλων υλών. 

    

8. Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμμα-

τεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις 
άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 
207/1967 (Α' 216). 

    

9. Υπεύθυνη δήλωση περί μη υπέρβασης της ισχύος 
KW ή θερμικής ισχύος. 

    

10. Έναρξη επιτηδεύματος της οικείας Δ.Ο.Υ.     

11. Παράβολο για την έκδοσης της άδειας. (ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ Α.Δ.Σ.) 

    

12. Πιστοποιήσεις του εξοπλισμού     

13. Δύο μικρές φωτογραφίες (όταν πρόκειται για νομι-
κό πρόσωπο, του νομίμου εκπροσώπου) (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
Α.Δ.Σ.) 

    

14. Πρόσφατη βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε. για την εγγραφή 

του ενδιαφερόμενου στο μητρώο του φορέα. 
    

15. Βεβαίωση περί αστικής ευθύνης (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
Α.Δ.Σ.) 

    

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρ-

θρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  
 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών 

(………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………...) 

στο Δήμο Δράμας, στη θέση Δημοτικός Κήπος, στα πλαίσια της Ονειρούπολης 2021-2022. 

 

                     Δράμα   ………/…………/.2021 
 
                                  (Υπογραφή) 


