
 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγ χθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

ΠΡΟΣ(1): 
ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και  Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και  Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνί α γέννησης(2):    

Τόπος Γέννησης:  

Αρι θμός Δελτί ου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικί ας:  Οδός:  Αρι θ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοι οτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομεί ου 
(Εmail):  

 
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. Είμαι  διαχειριστής της πολυκατοικίας που βρίσκεται ...................................................... .. .. .(αναφέρεται η πόλη) στην 
οδό... .. ...............................................................αριθ......................Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, δεν απαγορεύεται 
η λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ως..................................................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .(είδος 
καταστήματος) 

Β. Είμαι  διαχειριστής της πολυκατοικίας που βρίσκεται ............................................................. (αναφέρεται η πόλη) στην 
οδό... .. ..................................................................αριθ.................. Η πολυκατοικία δεν έχει κανονισμό. Η πλειοψηφία των 
στεγασμένων στο ίδιο κτίριο με το υπό ίδρυση κατάστημα διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών 
χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κλπ), δεν απαγορεύεται η λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ως 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (είδος καταστήματος) 
Γ. Είμαι  ιδιοκτήτης του καταστήματος που βρίσκεται .. ................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .(αναφέρεται η πόλη) 
στην οδό... .. ..................................................αριθ. .. ............. Στην πολυκατοικία δεν  υπάρχει διαχειριστής ή ο διαχειριστής 
αρνείται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση (3). Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, δεν απαγορεύεται η λειτουργία 
του υπό ίδρυση καταστήματος ως .. .......................................................................................................(είδος καταστήματος) 

Δ. Είμαι  ιδιοκτήτης του καταστήματος που βρίσκεται .. ................................................. .. .. .. .. ..  (αναφέρεται η πόλη) στην 
οδό... .. ....... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..αριθ.. .. .. .. .. .. .. .. .. . Στην πολυκατοικία δεν υπάρχει διαχειριστής και 
κανονισμός ή ο διαχειριστής αρνείται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση  και  στην  πολυκατοικία δεν έχει κανονισμός. 
(4). Η πλειοψηφία των στεγασμένων στο ίδιο κτίριο με το υπό ίδρυση κατάστημα διαμερισμάτων, μη 
συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κλπ), δεν απαγορεύεται η 
λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ως .......................................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (είδος 
καταστήματος) 

 

                                                                                                                                                  Ημερομην ία:        20 
                                                                                                                                                     Ο – Η Δηλ. 

 

 

                                                                                                                                                       (Υπογραφή) 

1. Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολ ίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

2. Αναγράφεται ολογράφως.  

3. Διαγράφεται κατά περίπτωση, η πρόταση που δεν ισχύει μετά το διαζευκτικό “ή 

4. ”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. 

 


