
  

 

 
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 κυρώσεις10, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, καθώς και από τις γενικότερες διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου για την άσκηση της δραστηριότητας του μηχανικού δηλώνω ότι: Για την ίδρυση και λειτουργία 
της επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών _________________ ________ 
______________________ α) πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που 
ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία β) πληρούνται οι προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με 
τον Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, οι προϋποθέσεις του Κανονισμού 
Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε πολεοδομικών διατάξεων και τα νομιμοποιητικά στοιχεία 
αυτού είναι τα εξής: ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(περιγράφονται αναλυτικά) και γ) πληρούνται οι γενικότερες προϋποθέσεις που αφορούν στη 
διαμόρφωση του χώρου (Υγ ειονομική Διάταξη αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/12 -ΦΕΚ 2718 Β΄/8-10-2012) 
όπως αυτές παρατίθενται στο έντυπο που συνοδεύει τη γνωστοποίηση (Μέρος Β’) 
Τηρούνται τα μέτρα και λειτουργούν καλώς τα μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία11. Εξαιρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και οι όροι υγιεινής και ασφάλειας η 
τήρηση των οποίων εμπίπτει στην ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υγειονομικώς /αγορανομικώς υπευθύνου 
και οι οποίες έχουν ξεχωριστή σχετική αναφορά επί του εντύπου που συνοδεύει τη γνωστοποίηση. 

 

Ημερομηνία                                                                                      Ο/Η Υπογράφουσα Μηχανικός 

 
                                                                                                    

                                                                                                                                                (σφραγίδα, υπογραφή) 
(2) Αναγράφεται ολογράφως 

(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 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


