∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ - 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:
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ –
∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ή ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ»
ΠΡΟΣ:

ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ*
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
(θέση αυτοκόλλητου)

(*Πλην των διεθνών εκθέσεων)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
(Φυσικό Πρόσωπο):
Ο – Η Όνοµα:
Επώνυµο:
Όνοµα και Επώνυµο
Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο
Μητέρας:
Αριθµός ∆ελτίου
Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου*:
(1)
Α.Φ.Μ.
Αρ. ΓΕΜΗ
(εφόσον υπάρχει, αλλιώς
ΑΡΜΑΕ ή αρ.µητρώου
(2)
πρωτοδικείου) :

(1)

∆ΟΥ
Αρ. µητρώου χώρας
προέλευσης
για διασυνοριακούς
παρόχους):

Υπηκοότητα:
Τόπος Κατοικίας:
Οδός:

Αρ.

Τ.Κ.

Τηλ. Επικοινωνίας:
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Ε-mail):
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
(Νοµικό Πρόσωπο):

Επωνύµια:
∆ιακριτικός τίτλος:
(1)

ΑΦΜ :
Αρ. ΓΕΜΗ
(εφόσον υπάρχει,
αλλιώς ΑΡΜΑΕ ή
αρ.µητρώου
(2)
Πρωτοδικείου) :

∆ΟΥ

(1):

Έδρα:
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Αρ. µητρώου χώρας
προέλευσης
(για διασυνοριακούς
παρόχους):
Τόπος Κατοικίας:
Οδός:

Τ.Κ
.

Αρ.

Τηλ. Επικοινωνίας:
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου
(Fax):

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Ε-mail):
Στοιχεία νόµιµου εκπροσώπου:

Όνοµα:

Επώνυµο:

Πατρώνυµο:
Αριθµός ∆ελτίου
Ταυτότητας/
∆ιαβατηρίου*:

Υπηκοότητα:

*Συµπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητας

ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβής τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόµιση εξουσιοδότησης µε
επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία ή συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Όνοµα:

Επώνυµο:

Πατρώνυµο:
Τόπος
Κατοικίας:
Οδός:

Αριθ:

Τ.Κ.

Τηλ. Επικοινωνίας:
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου
(Fax):

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Ε-mail):

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

1. Άδεια καταλληλότητας Χώρου
(αρ.πρωτ...................................,
εκδούσα αρχή
.................................................)

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Χ

2.
3.
4.
5.
6.
Σελίδα 2 από 5

7.
8.
9.
10.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Απαγορεύεται η λιανική πώληση εκθεµάτων εντός του εκθεσιακού κέντρου και χώρου κατά την διάρκεια λειτουργίας της
έκθεσης. Η απαγόρευση δεν ισχύει για την πώληση εκθεµάτων που πραγµατοποιείται κατά τη λειτουργία ανθοκοµικών
εκθέσεων, εφόσον αυτές διοργανώνονται από τους Ο.Τ.Α., παραγωγούς ή συνεταιρισµούς αυτών, όπως και για τις
περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 17 του Ν. 3377/2005-ΦΕΚ 202/Α/2005.
2. ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή σε έκθεση εκθέτη µε την ιδιότητα του παραγωγού, αν η δήλωση συµµετοχής δεν συνοδεύεται
από σχετική βεβαίωση της ιδιότητας αυτής από τον αρµόδιο φορέα (Επιµελητήριο, Συνεταιρισµός κλπ.).
3. Μεταβολή της ηµεροµηνίας ή του εκθεσιακού κέντρου και χώρου διεξαγωγής της έκθεσης είναι δυνατή, υπό την
προϋπόθεση ότι ο διοργανωτής υποβάλλει ανακοίνωση προς την αρµόδια Υπηρεσία του οικείου ∆ήµου ή Περιφέρειας κατά
περίπτωση τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία έναρξης της
έκθεσης. Στη σχετική ανακοίνωση και εφόσον υποβάλλεται αίτηµα µεταβολής του εκθεσιακού κέντρου και χώρου
διεξαγωγής της έκθεσης επισυνάπτεται συµπληρωµατικά η άδεια καταλληλότητας του νέου χώρου.
4. Μεταβολή του είδους εκθεµάτων ή του κλάδου που θα προβληθεί στην έκθεση είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι ο
διοργανωτής υποβάλλει ανακοίνωση προς την αρµόδια Υπηρεσία του οικείου ∆ήµου ή Περιφέρειας κατά περίπτωση
τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία έναρξης της έκθεσης.
5. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η προγραµµατισµένη έκθεση δε διεξαχθεί, ο διοργανωτής έχει υποχρέωση να
ενηµερώσει τον αρµόδιο ∆ήµο ή στην περίπτωση διεθνών εκθέσεων, την αρµόδια περιφέρεια τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν
από την προγραµµατισθείσα έναρξη της έκθεσης.
6. Σε εκθέσεις µε αντικείµενο εκρηκτικά-εύφλεκτα υλικά, οι εκθέσεις έχουν υποχρέωση να παρουσιάζουν τα εκθέµατά τους µε
τη µορφή οµοιωµάτων από µη αυθεντικά υλικά ή µε γραφικές απεικονίσεις – εικονικές αναπαραστάσεις ως προς το είδος,
τη λειτουργία και τη χρήση τους ή µε διαφηµιστικά έντυπα, video, αφίσες κ.λ.π.
7. Οι ∆ήµοι και οι Περιφέρειες δηµοσιεύουν στον οικείο διαδικτυακό τους τόπο πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργούσες
εµπορικές εκθέσεις και όσες προγραµµατίζεται να διεξαχθούν, τυχόν µεταβολές στις προγραµµατισθείσες εκθέσεις
σύµφωνα µε τις παρ. 3,4 και 5 του παρόντος άρθρου, όπως και πληροφορίες σχετικά µε τον τόπο διεξαγωγής, το
χαρακτήρα των εκθέσεων και το χρονικό διάστηµα λειτουργίας τους, το είδος των εκθεµάτων και τα στοιχεία των
διοργανωτών. Οι ίδιες πληροφορίες κοινοποιούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή στη ∆ιεύθυνση Εµπορικών
Οργανώσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
(διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: emporg-b@gge.gr).

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας (σηµείωστε µε Χ):
1. Να σας αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σηµείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5. Να σας αποσταλεί µε fax στον αριθµό: ................................................................
ΧΡΟΝΟΣ: Εντός µηνός από την περιέλευση του αιτήµατος στην αρµόδια υπηρεσία (ο χρόνος δεσµεύει την
εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία), η έκθεση ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο της τελευταίας. Σε
περίπτωση που η υπηρεσία διαπιστώσει ότι δεν υφίσταται άδεια καταλληλότητας και λειτουργίας του εκθεσιακού
χώρου, ενηµερώνει επί αποδείξει εντός 15 ηµερών τον υπογράφοντα την παρούσα αίτηση ότι απαγορεύεται η
διενέργεια της έκθεσης.
∆ιάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών: Έξι (6) µήνες (άρθρο 13 Ν.3491/2006, ΦΕΚ
207/Α/02-10-2006).
(3)

1. Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) Πρόκειται να διοργανώσω έκθεση στον εκθεσιακό χώρο ................................................................................
του οποίου η άδεια καταλληλότητας έχει αρ.πρωτ. .........................../εκδ. αρχή ...............................................
β) ∆εν έχω καταδικαστεί για τα αδικήµατα της απάτης, υπεξαίρεσης, χρεοκοπίας, πλαστογραφίας ή
φοροδιαφυγής, λαθρεµπορίας, παράβασης των νόµων για τα ναρκωτικά και συµµετοχής σε εγκληµατική
οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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γ) Συνεργάζοµαι µε τον κατάλληλα αδειοδοτηµένο συλλέκτη ................................................................................
(επωνυµία συλλέκτη) για τα απόβλητα που θα προκύψουν από τη δραστηριότητα.

δ) Είµαι εγγεγραµµένο µέλος στο επιµελητήριο ....................................................../∆εν υφίσταται υποχρέωση
εγγραφής µου σε επιµελητήριο από το δίκαιο της χώρας της έδρας µου (διαγράφεται αναλόγως).

ε) Η έκθεση απευθύνεται:
µόνο σε εµπορικούς επισκέπτες

□

στο ευρύ κοινό

□

και στους δύο

□

στ) Η έκθεση χαρακτηρίζεται ως:
Τοπική

□

Περιφερειακή

□

Πανελλήνια

□

∆ιεθνής

□

ζ) Ο(ι) κλάδος(οι)/είδος(η) εκθεµάτων που θα προβληθεί(θούν) είναι:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ...................................

η) Το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης θα είναι: .........................................................................................................
το ακριβές χρονικό διάστηµα λειτουργίας της έκθεσης θα είναι: ................................................................................

θ) Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης θα παρίσταται
ο/η γενικός ιατρός ...........................................................................................................(ονοµατεπώνυµο/Α∆Τ) ή
ο/η διπλωµατούχος νοσοκόµος ......................................................................................(ονοµατεπώνυµο/Α∆Τ),
προκειµένου να διασφαλίζεται η παροχή πρώτων βοηθειών (διαγράφεται αναλόγως).
ι) Αποδέχοµαι ότι εάν µετά την αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία της άδειας καταλληλότητας του
εκθεσιακού χώρου ή κέντρου βρεθεί ότι αυτή δεν έχει εκδοθεί, η έκθεση δεν µπορεί να διοργανωθεί.
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2) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόµενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη.
(∆ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

Ο Αιτών

(Υπογραφή)
(1) ΑΦΜ και ∆ΟΥ αναγράφουν µόνο οι µόνιµα εγκατεστηµένοι πάροχοι.
(2) Για µόνιµα εγκατεστηµένους στην Ελλάδα παρόχους.
(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»
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