
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 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ επί της οδού ……………………….
…………………………………………………………….………………….……..»

ΠΡΟΣ: Το ∆ήµο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΡΙΘΜ. 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

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:* Α.Φ.Μ: Αριθ. Άδειας 
Οδήγησης:*

Αριθ. ∆ιαβατηρίου:* Αριθ. Βιβλιαρίου 
Υγείας:* Ιθαγένεια:

Ηµεροµηνία γέννησης3: Τόπος Γέννησης:

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

Τηλ: Fax: 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: Αριθ. T.K.:

Τηλέφωνο: Φαξ: E - mail:

(3) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθµητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθµός: π.χ. 7 Φεβρουαρίου 1969 και 070269.



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: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

Τηλ: Fax: 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) *

� �

4 Βλ. σηµείο 1 περιεχοµένου υπεύθυνης δήλωσης (∆ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

2. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου για τον ορισµό 
υπεύθυνου του θεάτρου και αναπληρωτή του και την 
υπεύθυνη δήλωση των τελευταίων ότι αποδέχονται τον 
ορισµό τους.

� �

3. Φωτογραφίες του Κτιρίου � �

4. Βεβαίωση στατικής επάρκειας από αρµόδιο µηχανικό.
� �

5. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από αρµόδιο µηχανικό. 
Στην  ίδια  βεβαίωση  δηλώνεται  υπεύθυνα  ότι  το  κτίριο 
υφίσταται νοµίµως, σύµφωνα µε τον ορισµό της παρ. 1 
του άρθρου 23 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), ή τµήµατά του 
έχουν εξαιρεθεί  από την κατεδάφιση ή έχει  ανασταλεί  η 
κατεδάφισή τους µε τις κείµενες διατάξεις, καθώς και ότι 
το κτίριο πληροί τις γενικές και ειδικές πολεοδοµικές και 
λοιπές διατάξεις και κανονισµούς, που είναι απαραίτητοι
για τη λειτουργία του, όπως κάθε φορά ισχύουν.

� �

6. Αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας ή της άδειας δόµησης 
του κτιρίου, εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση κτισµάτων ή 
διηρηµένων  ιδιοκτησιών,  οι  οποίες  έχουν  υπαχθεί  σε 
οποιονδήποτε  νόµο  εξαίρεσης  από  την  κατεδάφιση  ή 
τακτοποίησης  ή  ρύθµισης  αυθαιρέτων  κατασκευών, 
κατατίθεται  βεβαίωση  εξαίρεσης  ή  περαίωσης  από  την 
αρµόδια  αρχή  που  εξέδωσε  την  πράξη  ή  την  αρµόδια 
Υπηρεσία ∆όµησης (Υ.∆ΟΜ.) ή βεβαίωση περαίωσης της 
διαδικασίας  υπαγωγής  από  το  ηλεκτρονικό  σύστηµα του 
ΤΕΕ ή βεβαίωση εξόφλησης του 30% του ενιαίου ειδικού 
προστίµου  από  το  ηλεκτρονικό  σύστηµα  του  ΤΕΕ, 
ανάλογα  µε  τις  διατάξεις  του  νόµου  στον  οποίο  έχουν 
υπαχθεί.  Επίσης,  υποβάλλονται  αντίγραφα  κατόψεων  – 
τοµών της  οικοδοµικής  άδειας  ή της  άδειας  δόµησης,  ή 
κατά περίπτωση (ανάλογα µε την υπαγωγή στον αντίστοιχο 
νόµο εξαίρεσης – τακτοποίησης – ρύθµισης) τα αντίγραφα 
των σχεδίων που έχουν υποβληθεί στην αρµόδια αρχή ή 
στο ηλεκτρονικό σύστηµα του ΤΕΕ. Σε κτίρια που έχουν 
ανεγερθεί προ της ισχύος του ΓΟΚ/1955 για τα οποία δεν 
έχει εκδοθεί άδεια,
κατατίθενται σχέδια αποτύπωσης (κάτοψη – τοµή)»

� �

7. Μετά την ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής ταυτότητας 
κτιρίου  του  άρθρου  4  του  ν.3843/2010,  αντί  των 
δικαιολογητικών  της  προηγούµενης  περίπτωσης  (6), 
υποβάλλονται το πιστοποιητικό πληρότητας ή ενηµέρωσης 
της Ταυτότητας Κτιρίου και αντίγραφα κατόψεων τοµών, 
όπως αυτά επίσης υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό
σύστηµα.

� �



8. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, το οποίο 
εκδίδεται  από  την  οικεία  Πυροσβεστική  Αρχή,  χρονικής 
διάρκειας πέντε (5) ετών που ανανεώνεται 2 µήνες πριν τη
λήξη του.

� �

6. Παράβολο σύµφωνα µε την ΚΥΑ 61167/17-12-2007 
(ΦΕΚ 2438 Β). � �



ΚΟΣΤΟΣ: Παράβολο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. οικ. 61167/17-12-2007.

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:

……/…….../20…..
(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.


	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

