ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

Ημερομηνία και αριθμός
πρωτοκόλλοσ

ΑΙΣΗΗ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ηεο ΚΤΑ οικ.ΦΑ/9.2/οικ.28425/ΦΕΚ 2604/Β΄/22-12-08)
(Πξσηνθνιιεκέλε, ππέρεη ζέζε πξνζσξηλήο βεβαίσζεο θαηαρώξεζεο)

ΠΡΟ:
ηοιχεία ιδιοκηήηη ή διαχειριζηή:
Ο-Η Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:
Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο

Σει:
Οδόο

Αξηζ

ΣΚ

Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείν (Δmail):

ηοιχεία Νόμιμου Εκπροζώπου:
Ο-Η Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:
Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείν (Δmail):
Παξαθαιώ όπσο θαηαρσξήζαηε ηνλ αλειθπζηήξα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ζην
θηίξην ηεο νδνύ …………………………… ηνπ δήκνπ …………………………………
πλεκκέλα ππνβάισ ηελ πιήξε ζεηξά ησλ απαηηνύκελσλ γηα ηελ θαηαρώξηζε
δηθαηνινγεηηθώλ, ζαο δειώλσ δε όηη ηα δηθαηνινγεηηθά απηά έρνπλ εθδνζεί θαηά ηελ λόκηκε
δηαδηθαζία θαη αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο πνπ νξίδνληαη από
ηηο θείκελεο ζεζκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

υνημμένα:

1.

Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα (αλ ππάξρεη)…………………

2.

Αληίγξαθν ηεο πξνέγθξηζεο εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα (αλ ππάξρεη)………

3.

Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο από ηελ αξκόδηα πνιενδνκία..
Μεραλνινγηθό ζρέδην ππνγεγξακκέλν θαη ζθξαγηζκέλν από αξκόδην κεραληθό
θαη από ηνλ θνξέα……………………………………………………………………..
Ηιεθηξνινγηθό ζρεκαηηθό ζρεδηάγξακκα ππνγεγξακκέλν θαη ζθξαγηζκέλν από
αξκόδην κεραληθό θαη από ηνλ θνξέα………………………………………………..
Τπεύζπλεο δειώζεηο ηνπ λ. 1599/86:

4.
5.
6.

(α) Αλάζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο…………………………………………………………………………
(β) Αλάιεςε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο…………………………………………………………………………
(γ) Αλάζεζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα (εηο δηπινύλ) ζεσξεκέλε γηα
ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο…………………………………………………………….
(δ) Αλάιεςε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα (εηο δηπινύλ) ζεσξεκέλε γηα
ην γλήζην πεξηερνκέλνπ από αξκόδην θνξέα ή νξγαληζκό………………………..
7.

Βηβιηάξην παξαθνινύζεζεο αλειθπζηήξα πιήξσο ζπκπιεξσκέλν………………

8.

Πηζηνπνηεηηθά πεξηνδηθνύ ειέγρνπ:
(α) Βεβαίσζε πηζηόηεηαο ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ θνξέα (εάλ απαηηείηαη)…………..
(β) Γήισζε πηζηόηεηαο ηνπ εγθαηαζηάηε…………………………………………….
(γ) Βεβαίσζε εμέηαζεο ηύπνπ ΔΚ (εάλ απαηηείηαη)…………………………………..
(δ) Βεβαίσζε ηειηθνύ ειέγρνπ (εάλ απαηηείηαη)……………………………………….
(ε) Βεβαίσζε ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο (εάλ απαηηείηαη)………………

Ηκεξνκελία ……………/…………/2019

Ο – Η Αηηώλ
(Τπνγξαθή)

