
 

 

  
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) 

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 :«Χορήγηση άδειας Λειτουργίας ενδιαιτήµατος ζώων .Νόµος 604/77 Α΄163 &Π.∆. 463/78 Α΄96  ». 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 Προς(1): *∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής Π.∆.Μ. 
Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα Πατέρα:   Επώνυµο Πατέρα:  

Όνοµα Μητέρας:  Επώνυµο Μητέρας:  

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:  Α.Φ.Μ:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   Τόπος Γέννησης:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλ:  Fax:  Κινητό  
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

α/α Τίτλος δικαιολογητικού Κατατέθηκε µε 
την αίτηση 

Να αναζητηθεί 
υπηρεσιακά  

∆εν 

απαιτείται 
1. Τοπογραφικό διάγραµµα οικοπέδου, υπό κλίµακα 1:5.000    

2. Τοπογραφικό διάγραµµα µετά κατόψεως των  εγκαταστάσεων των 

χώρων και του οικοπέδου, υπό κλίµακα 1:100. 
   

3. Τίτλο ιδιοκτησίας του ∆ήµου    

4. Έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων    

5. Σχέδιο ύδρευσης    
6. Σχέδιο αποχέτευσης    
7. Βεβαίωση από το υγειονοµικό για τον τρόπο διάθεσης των 

λυµάτων 
   

8. Έκθεση περιγραφική:  

� της δυναµικότητας 
� των χώρων  
� του εξοπλισµού. 

� των τηρουµένων βιβλίων 

� του υπεύθυνου του ∆ήµου 

� του υπεύθυνου Κτηνιάτρου 

 

  

9. Ατοµική αίθουσα διαµονής φιλοξενούµενων σκύλων    
10 Ατοµικό προαύλιο άσκησης σκύλων    



  

11 Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι απαλλαγµένοι από υγρασία, να 

εξαερίζονται καλώς και να εξασφαλίζουν την προστασία των ζώων 

από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

   

12 Xορήγηση καταλλήλου και επαρκούς δια το είδος των τροφής και 
ύδατος. 

   
13 Εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και προσαρµοσµένου στο φυσικό 

τρόπο διαβίωσης των ζώων ,καταλύµατος 
   

14 Αίθουσα  εξέτασης και επεµβάσεων ασθενών ζώων, ολικής 
επιφανείας 12 m2 κατ’ ελάχιστο. 

   
15 Αίθουσα  αναµονής ασθενών ζώων, ολικής επιφανείας 12 m2 κατ’ 

ελάχιστον. 
   

16 Αίθουσα  εξετάσεως ασθενών   ζώων µετά χειρουργείου.    
17 Αίθουσα  νοσηλείας ασθενών και υπό παρακολούθηση σκύλων.    
18 Ειδικό χώρο  αποµονώσεως ζώων υπόπτων µολυσµατικών 

νοσηµάτων. 
   

19 Θάλαµο  νοσηλείας δια ζώα προσβεβληµένα από µεταδοτικά 

νοσήµατα. 
   

20 Αίθουσα  παρασκευής ή προετοιµασίας της τροφής των ζώων 

µετά πλυντηρίου και των σχετικών σκευών και ειδών εστιάσεως 
των ζώων. 

   

21 Κατάλληλο  χώρο  δια την διατήρηση, µέχρις της ταφής των, των 

πτωµάτων των θνησκόντων ζώων. 
   

22 Εγκαταστάσεις παροχής ψυχρού-θερµού ύδατος, εξαερισµού, 

αφοδευτηρίου κ.λ.π.  
   

23 Αποµονωτήριο  λοιµυπόπτων ζώων.    
24 Αίθουσα  νοσηλείας εσωτερικών ασθενών ζώων, τα οποία 

πάσχουν  από µεταδοτικά νοσήµατα. 
   

25 Αποθήκη  νοµής.    
26 Κοινόχρηστο  ποτιστήριον και ατοµικόν τοιούτον δια τα εκ 

µεταδοτικών νόσων νοσηλευόµενα ζώα. 
   

27 Στεγανό  χώρο  συγκεντρώσεως της κόπρου    
28 Αφοδευτήριο, ντουζ εφοδιασµένου µε εγκατάσταση ψυχρού 

θερµού ύδατος. 
   

29 Κατάλληλο χώρο για την διατήρηση, µέχρις της ταφής των, των 

πτωµάτων των θνησκόντων ζώων. 
   

30 Βιβλίο επιθεωρήσεων     
31 Βιβλίο καταχωρήσεως διαγιγνωσκοµένων µεταδοτικών νοσηµάτων 

υποχρεωτικής δηλώσεως  
   

32 Βιβλίων διενεργουµένων προληπτικών εµβολιασµών εναντίον 

µεταδοτικών νοσηµάτων υποχρεωτικής δηλώσεως κεχωρισµένως 
κατ είδος εµβολιασµού  

   

33 Βιβλίο πραγµατοποιουµένων απολυµάνσεων     
34 Βιβλίο υγιεινής κατάστασης εισερχοµένων και εξερχοµένων ζώων.    

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Η άδεια λειτουργίας χορηγείται µετά από επιτόπιο έλεγχο  και εφόσον η εισήγηση της τριµελούς επιτροπής είναι θετική. 

 
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  στο αριθµό : 

 

 

 

 

 

 

 



  
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
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……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(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. 
(5) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η δήλωση συνεχίζεται σε άλλο κατάλληλο σηµείο του εντύπου της αίτησης-υπεύθυνης 
δήλωσης και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

 
 
                        Κοζάνη  ……………………./…………………./ 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        (Υπογραφή)  


