κωδικός εντύπου: ΝΑ-Ζ4

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

ΜΕΡΟΣ Α'

ΑΙΤΗΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή την αίτηση-δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4
Ν.1599/1986)

περιγραφή αιτήµατος:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
αριθµός πρωτοκόλλου

ηµεροµηνία

ΠΡΟΣ :
συµπληρώνεται ο τίτλος της υπηρεσίας Μεταφ. & Επικοιν. της οικείας Ν.Α.

συµπληρώνονται από την υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (φυσικά πρόσωπα)
όνοµα :

επώνυµο :

όνοµα πατέρα :

επώνυµο πατέρα:

όνοµα µητέρας :

επώνυµο µητέρας:

αριθµός δελτίου
ταυτότητας :

Α.Φ.Μ. :

ηµεροµηνία γέννησης :

τόπος γέννησης :

τόπος κατοικίας :
τηλ. :

οδός:

αριθ.:

Τ.Κ.:

αριθ.:

Τ.Κ.:

e-mail :

fax :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων)
Α.Φ.Μ. :

επωνυµία :
ηµ/νία επικ/σης
καταστατικού:

αριθµός καταστατικού :
αριθµός και έτος ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ :
έδρα :

οδός :

δήµος :
τηλ. :

νοµός :
e-mail :

fax :

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για µη αυτοπρόσωπη κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης)
Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών, κλπ)
για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου.
Εξουσιοδοτώ το παρακάτω αναγραφόµενο πρόσωπο να καταθέσει την παρούσα αίτηση για λογαριασµό µου και να παραλάβει
την τελική διοικητική πράξη (διαγράφεται αντίστοιχα η ενέργεια για την οποία δεν δίδεται εξουσιοδότηση)
όνοµα :

επώνυµο :
αριθ. δελτίου ταυτότητας :

ονοµατεπώνυµο πατέρα:
τόπος κατοικίας :
τηλ. :

οδός :
fax :

αριθ.:

Τ.Κ.:

e-mail :

σηµείωση: 1) σε περίπτωση που δεν περιλαµβάνεται εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο, τότε για την µη αυτοπρόσωπη κατάθεση ή παραλαβή απαιτείται
προσκόµιση συµβολ/κού πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία
2) Στις γκρίζες περιοχές δεν πρέπει να συµπληρωθούν στοιχεία.

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1
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ΜΕΡΟΣ Β'
1

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.

Να επιτρέπεται η έκδοση οικοδοµικής άδειας για πρατήριο υγρών καυσίµων στην προτεινόµενη θέση και σε περίπτωση
υφιστάµενου κτιρίου η αναθεώρηση της άδειας οικοδοµής του για την εγκατάσταση του πρατηρίου.

2.

Το οικόπεδο να έχει τις απαιτούµενες διαστάσεις και ειδικότερα το απαιτούµενο µήκος πρόσοψης µε το πλάτος του πρό αυτού
πεζοδροµίου.

3.

Η πρό του οικοπέδου οδός να έχει το απαιτούµενο πλάτος οδοστρώµατος.

4.

Να πληρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι του Ν. 1650/86.

5.

Να

6.

Ο ενδιαφερόµενος πρέπει:
α) να έχει συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του,
β) να είναι ΄Ελληνας υπήκοος.
γ) να µην υπάγεται στις στερήσεις του Ν. 1376/88 (ανυποταξία ή λιποταξία)
δ) να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου όπου θα ιδρυθεί το πρατήριο ή να έχει το νόµιµο δικαίωµα της χρήσης αυτού.

2
1.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Π.∆. 1224/81 (ΦΕΚ 303Α), όπως ισχύει.

πληρούνται

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1

οι

αποστάσεις

ασφαλείας

των

άρθρων

5

&

6

του

Π∆

1224/81,

όπως

ισχύει.
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ΜΕΡΟΣ Γ'

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΘΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ

ΝΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

1. Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι συναινεί για την
ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίµων (περίπτωση που το ακίνητο δεν
ανήκει στον ενδιαφερόµενο).
3. Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα της περιοχής εις τετραπλούν.
4. ∆ήλωση του Μηχανικού στην οποία να δηλώνει ότι η προτεινόµενη
θέση είναι κατάλληλη για την ίδρυση του πρατηρίου υγρών καυσίµων.
5. Σχεδιάγραµµα του κτιρίου, της θέσης των αντλιών, δεξαµενών, του,
προς ίδρυση, πρατηρίου.
6. Σχεδιάγραµµα που εµφανίζει τις διαστάσεις, τη θέση των δεξαµενών
και της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
7. Τεχνική έκθεση για τις µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις εις τριπλούν.
8. Προϋπολογισµό της δαπάνης προµήθειας και εγκατάστασης αντλιών,
δεξαµενών εις τριπλούν.
9. Γραµµάτιο κατάθεσης σε ∆ηµόσιο Ταµείο 29,50 €
10. Γραµµάτιο ∆ηµόσιου Ταµείου 29,50 € για κάθε αντλία και 17,50 €
για κάθε φορητή αντλία και 29,50 € για την εγκατάσταση πλυντηρίου λιπαντηρίου.
11. Έγκριση απότµισης πεζοδροµίου από την αρµόδια για την οδό
Υπηρεσία.
12. Αποδεικτικό κατάθεσης στο ΤΕΕ ή Τράπεζα για τη νόµιµη αµοιβή
µηχανικού για τη σύνταξη της µελέτης.
13. Αποδεικτικό κατάθεσης των νόµιµων ποσοστών υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε και
ΕΜΠ της αµοιβής µηχανικού.
14. Αποδεικτικό ∆ηµόσιου Ταµείου καταβολής φόρου επί της αµοιβής
µηχανικού
15. Θεωρηµένο πινάκιο αµοιβής (θεώρηση από ΤΕΕ ή ∆/νσεις
Τεχνικών Υπηρεσιών)
Παρατηρήσεις:

Σηµείωση: Στις γκρίζες περιοχές δεν πρέπει να συµπληρωθούν στοιχεία.

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1

Σελ. 3 από 4

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν.2690/1999)

ΜΕΡΟΣ ∆'

ΧΡΟΝΟΣ: Χορηγείται εντός 60 ηµερών από την υποβολή της αίτησης από την αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών &
Επικοινωνιών της Ν.Α.

ΚΟΣΤΟΣ: €

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
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

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν.2690/1999)

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
δεν υπάγοµαι στις στερήσεις του Ν. 1763/88 για ανυποταξία-λιποταξία
είµαι ιδιοκτήτης του ακινήτου(2)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..........................................................................
(1) " 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.
(2) Να διαγραφεί η σειρά αν ο αιτών δεν είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Σηµείωση: Στις γκρίζες περιοχές δεν πρέπει να συµπληρωθούν στοιχεία.

............./..../20...

Υπογράφηκε ενώπιών µου και παρελήφθησαν τα παραπάνω δικαιολογητικά

(Υπογραφή)

Ο υπάλληλος της Ν.Α.

Αύξων αριθµός έκδοσης: 1
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