ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Α) φυσικό πρόσωπο
Επώνυμο ………………………………………………..
Επ Όνομα……………………………………….…………..
Όνομα πατρός…………………………………………..
Όνομα μητρός…………………………………………..
Δ/νση κατοικίας…………………………………….…...
Τηλέφωνα :
ΚΙΝΗΤΌ : ……………………………………………
ΣΤΑΘΕΡΟ : …………………………………….…….
Α.Δ.Τ. ……..………………Α.Φ.Μ..…………………….

Β) νομικό πρόσωπο
Επωνυμία εταιρίας …………………………………….
. …………………………………………………………
Έδρα ……………………………………………………
Δ.Ο.Υ. ………………………….………………………
Α.Φ.Μ. …………….. … .. ……………………………
Νόμιμος εκπρόσωπος …………………………………..
Τηλέφωνα :
ΚΙ 1) ΚΙΝΗΤΌ : …………………………………………
ΣΤ 2) ΣΤΑΘΕΡΟ :………………………………………..
Δ/ντής – Επόπτης του καταστήματος :
Επώνυμο…………………………………………………
Όνομα……………………………………………………
Όνομα πατρός…………………………………………....
Όνομα μητρός…………………………………………....
Δ/νση κατοικίας…………………………………………
Τηλέφωνα ……………………………………………….
Α.Δ.Τ………………………..Α.Φ.Μ.………………………
Εσωτερική Διανομή :
Τμήμα Προσόδων

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι ο / η ……………………………………..
…………………………………………………………………
υπέβαλε αίτηση στην οποία επισυνάπτονται πλήρη
δικαιολογητικά, για τη χορήγηση προέγκρισης, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 1-3 του Ν. 3463/06 ( ΦΕΚ
Α΄114 ). Η παρούσα χορηγείται για χρήση στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. και ενόψει της έναρξης και λήξης της προθεσμίας των
15 ημερών για την έκδοση της άδειας ( ΚΥΑ 21220/2011
άρθρο 1 παρ. 2 - ΦΕΚ 2496/4-11-2011 ).
Ο αρμόδιος υπάλληλος / Ημερομηνία

ΑΡ. ΠΡΩΤ : …………………………………………
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : …………………………………………
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε :
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
( Δ.Κ.Κ α. 80 παρ 2 & 3, ΚΥΑ 10551/07, ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.
3.1/21220)

1.1) ΕΊΔΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ……………………..
………………………………………………………………

ή

1.

( ΑΚ-1 )

( θέση σφραγίδας )

1.2.) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ :
1.2.1) Πόλη/Δ.Κ./Τ.Κ. : …………………………………
1.2.2 ) οδός & αριθμός: …………………………………..
……………………………………………………………
1.2.3 ) Οικ Άδεια οικήματος, Ο.Τ : ………………………
………………………………………………………...
1.3) επιθυμώ
δεν επιθυμώ
την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο ( κοινόχρηστο
ή ιδιωτικό )
1.4 ) Δημοτική ενημερότητα :
( η οποία αναζητείται υπηρεσιακώς . Σε περίπτωση δε ύπαρξης
βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά το άρθρο 245 του
Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ Α΄114 ) παρακαλώ να ενημερωθώ
τηλεφωνικώς )

1.5) καταθέτω δικαιολογητικά :
1.

διάγραμμα & Υ. Δήλωση

2.

Υ.Δ. Ν. 1599/86 του διαχειριστή / ιδιοκτήτη

Ο/Η Αιτ….
( σε περίπτωση εκπροσώπου όνομα και υπογραφή αυτού )

