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                 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΩΝ 
                   ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ 

 
Μεηά ηελ ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηωλ θαηαζηεκάηωλ 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ππνβάιινληαη ζην Γήκν  ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
 

 Αίηεζε – Τπεχζπλε Γήισζε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο. 

 
 Φωηναληίγξαθν δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή άιινπ εγγξάθνπ απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 

3731/2008 (ζρεηηθή πξνζσξηλή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο, δηαβαηήξην, άδεηα νδήγεζεο ή αηνκηθφ 
βηβιηάξην πγείαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ) θαη, εάλ ν αηηψλ είλαη αιινδαπφο − ππήθννο 

θξάηνπο  κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θωηναληίγξαθν Βεβαίωζεο Δγγξαθήο Πνιίηε 

Κξάηνπο Μέινπο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ 106/2007.»  ( θάξηα κέινπο) 

  Αλ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη νκνγελήο ππνβάιιεη εηδηθή ηαπηφηεηα νκνγελνχο ή πξνμεληθή 
ζεψξεζε γηα επαλαπαηξηζκφ. Γηα ηνπο αιινδαπνχο - πνιίηεο θξάηνπο κε κέινπο ηεο ΔΔ: 

θσηναληίγξαθν ηζρχνπζαο άδεηαο δηακνλήο πνπ ηνπ επηηξέπεη ηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ζε αιινδαπφ κε άδεηα 
δηακνλήο δεθαεηνχο δηάξθεηαο εθφζνλ πιεξνχληαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηε 

λνκνζεζία. 
 

 Βεβαίωζε ρώξνπ θύξηαο ρξήζεο ππνγεγξακκέλε από κεραληθό, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη ν 

ρψξνο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ρψξνπ θχξηαο ρξήζεο ζχκθσλα κε ηνλ Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ θαη ηνλ 
Κηηξηνδνκηθφ Καλνληζκφ, ηνπ Καλνληζκνχ Ππξνπξνζηαζίαο θαζψο θαη ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ 

πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αηηνχκελε ρξήζε (αλαγξάθεηαη ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο) θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία απηνύ (π.ρ. άδεηα 
δφκεζεο, δήισζε απζαηξέηνπ, εμαίξεζε απφ θαηεδάθηζε, ελεκέξσζε θαθέινπ άδεηαο δφκεζεο, θηίξην 

πξνυθηζηάκελν ηνπ 1955) 
 

 ρεδηαγξάκκαηα θαηαζηήκαηνο εηο ηξηπινύλ  ζε θιίκαθα πνπ αλαθέξεηαη ξεηά επί ησλ ζρεδίσλ, 

ζηα νπνία ζα απνηππψλνληαη φινη νη ρψξνη ηνπ Κ.Τ.Δ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ (π.ρ. απνρσξεηήξηα γηα Α.Μ.Δ.Α) ηηο θαηφςεηο 
ησλ ζρεδηαγξακκάησλ ηνπ κεραληθνχ απνηππψλεηαη ε δηάηαμε φισλ ησλ ρψξσλ, ε ζπγθξφηεζε θαη ν 

εμνπιηζκφο, αλαιπηηθό δηάγξακκα ξνήο εηο ηξηπινύλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο (δει. ε 
ξνή ησλ πξψησλ πιψλ απφ ην ζεκείν πνπ εηζέξρνληαη ζηελ επηρείξεζε κέρξη ηελ έμνδν ηνπ 

πξντφληνο) ην νπνίν λα επαιεζεχεηαη θαηά ηνλ έιεγρν θαη ν ρψξνο θαζήκελσλ πειαηψλ . Σα 
δηαγξάκκαηα ξνήο είλαη αληίζηνηρα κε ηηο θαηεγνξίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλππάξρνπλ.  
  (Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, αλαιπηηθφ επηθαηξνπνηεκέλν δηάγξακκα ξνήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο εηο ηξηπινχλ κε πεξηγξαθή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, φπνπ 
απαηηείηαη, ην νπνίν ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη είηε απφ ηνλ πγεηνλνκηθά ππεχζπλν είηε απφ 

επηζηήκνλα ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο.) 
 Αληίγξαθν ηωλ ζηνηρείωλ λνκηκόηεηαο ηνπ ρώξνπ, ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε βεβαίωζε 

ρώξνπ θύξηαο ρξήζεο (π.ρ. άδεηα δφκεζεο, δήισζε απζαηξέηνπ κε ηηο εθάζηνηε πεξί απζαηξέησλ 

δηαηάμεηο, απφθαζε εμαίξεζεο απφ θαηεδάθηζε, βεβαίσζε παιαηφηεηαο θ.ιπ.) 

 
 Πηζηνπνηεηηθό ππξνπξνζηαζίαο (ελεξγεηηθήο) γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ θαη κέζσλ 

ππξνπξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε ζηηο ηζρχνπζεο Ππξνζβεζηηθέο Γηαηάμεηο. 

 
 Βεβαίωζε αζθήζεωο επηηεδεύκαηνο απφ ηελ Δθνξία. 

http://www.chania.gr/


 
 Βεβαίωζε κε νθεηιήο απφ ηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

 Βεβαίωζε Δπηηξνπήο θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ  ηνπ Γήκνπ ή ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ 

(αίηεζε έπεηηα απφ πξνέγθξηζε)  (Φαξαληάθε Μαξία 28213 41727) Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ). 
 

 Βεβαίσζε απφ ηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Υαλίσλ (Γ.Δ.Τ.Α.Υ.) γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ απαηηνχκελνπ ιηπνζπιιέθηε. Πιεξνθνξίεο θ. Αλαγλσζηφπνπιν ηει.: 28210 36293 ( 

ΓΙΑ ΟΡΙΜΔΝΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ )  
 

 Παιηά άδεηα ιεηηνπξγίαο, αλ ππάξρεη (πξσηφηππν κε ζρεδηάγξακκα). 

 
 Σν πξνβιεπφκελν απφ ηελ ΤΑ 61167/17-12-2007 (ΦΔΚ 2438 Β) παξάβνιν γηα ηηο πεξηπηψζεηο άδεηαο 

ίδξπζεο. (Πξνζζήθε 04-06-2013) χκθσλα κε ηελ παξ.3 άξζξν 29 Ν.3943/2011 φπνπ, θαηά ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, απαηηείηαη θαηάζεζε παξαβφινπ ζε έληππε κνξθή, δύλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί 

ε έληππε κνξθή κε ειεθηξνληθό παξάβνιν. ρεηηθή θαη ε ΠΟΛ 1117/27.05.2013: Όξνη θαη 
δηαδηθαζία είζπξαμεο - επηζηξνθήο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ παξάβνινπ θαη ε ΠΟΛ 

1163/03.07.2013 (ΦΔΚ 1675/08.07.2013 ηεχρνο Β'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΠΟΛ. 
1150/15.05.2014 (ΦΔΚ 1357/28.05.2014 ηεχρνο Β’) 

Η ππνβνιή αηηήκαηνο γηα ηελ ρνξήγεζε παξαβφινπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν), θάζε 

ελδηαθεξφκελνπ (θπζηθνχ ή κε πξφζσπνπ) κπνξεί λα δηεθπεξαηψλεηαη θαη κέζσ ησλ Κέληξσλ 
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ). (ΚΤΑ ΓΟΛΚΔΠ/ Φ15/19/νηθ.14290/04.06.2014 (ΦΔΚ 1580/16.06.2014 

ηεχρνο Β’) 
 

 Μηα θσηνγξαθία ελδηαθεξφκελνπ 

 
 ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΔ ΥΑΝΙΩΝ  

 

 

 
          Γηα θαηαζηήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη νηλνπλεπκαηώδε πνηά: 
 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 αληί απνζπάζκαηνο ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ. ζηελ νπνία λα 

δειψλνληαη ηα αθφινπζα:  

«Ο/Η θάησζη ππνγξάθσλ/θνπζα … δελ έρσ θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα θαλέλα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ π.δ. 180/1979, φπσο απηφ ηζρχεη».  
 

 
 

     Γηα εηαηξείεο πξνζθνκίδνληαη: 

1. Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαη θαηαρωξεκέλνπ ζην κεηξών θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο 

ζεωξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ απηήο Αξρή 

2. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ δηνηθεηηθήο ή δπλαζηηθήο αξρήο πεξί 
ηξνπνπνηήζεωλ θαηαζηαηηθνχ θαη κε ιύζεο ηεο εηαηξείαο 

3. Φωηναληίγξαθα ηαπηόηεηαο ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ πγεηνλνκηθψο ππεπζχλνπ, φισλ 
ησλ κειψλ πξνζσπηθήο εηαηξείαο (ΟΔ ή ΔΔ), φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΑΔ, φισλ ησλ 

δηαρεηξηζηψλ ΔΠΔ θαη φισλ ησλ εθπξνζψπσλ IKE. 

4. Τπεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν.1599/1986 (αληί απνζπάζκαηνο πνηληθνύ κεηξώνπ) ηνπ εθπξνζψπνπ 

ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ πγεηνλνκηθψο ππεπζχλνπ, φισλ ησλ κειψλ πξνζσπηθήο εηαηξείαο (ΟΔ ή ΔΔ), φισλ 
ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΑΔ, φισλ ησλ δηαρεηξηζηψλ ΔΠΔ, φισλ ησλ εθπξνζψπσλ IKE, κε 

ην αθφινπζν πεξηερφκελν: «Ο/Η θάησζη ππνγξάθσλ/θνπζα ...δελ έρσ θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα θαλέλα 

απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ Π.Γ/ηνο 180/1979. 

     5. Τπεχζπλε Γήισζε νξηζκνύ ηνπ πγεηνλνκηθψο θαη αγνξαλνκηθψο ππεχζπλνπ απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο 

εηαηξίαο θαη    ππεχζπλε δήισζε απνδνρήο απφ ηνλ νξηζζέληα 

       Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ Α.Δ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΠΡΟΦΑΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΑΠΟ ΟΠΟΤ ΘΑ 

ΠΡΟΚΤΠΣΔΙ Ο    ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΣΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ.  

http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/2587_2007-kya-oik61167-fek-2438-28-12-07-b.doc
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000557_N0000019061_S0000079772
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000557_N0000019061_S0000079772
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000557_N0000019061_S0000079772
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000557_N0000019061_S0000080719
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000557_N0000019061_S0000080719
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000557_N0000019061_S0000080719
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000211_N0000022458_N0000023418
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000211_N0000022458_N0000023418


 Γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αδεηώλ , ηα νπνία αθνξνύλ θηίζκαηα εθηόο   νηθηζκνύ  απαηηνύληαη ηα  
αθόινπζα επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά: Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΝΓΔΗ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ (άξζξν 25-32 ηνπ ΒΓ 465/1970 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 118/06). 

Πιεξνθνξίεο : θ. Ι.Καινγεξάθεο ( 28213 41683 )  
       Δπηκέξνπο, απαηηείηαη ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ππνγεγξακκέλν από αξκόδην κεραληθό ζην 

νπνίν θαζνξίδνληαη  απαξαίηεηα:  
        1.  Ο ραξαθηεξηζκόο ηεο νδνύ θαζώο θαη ε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ. 

        2.  Η ζέζε θαη νη δηαζηάζεηο ηεο εηζόδνπ – εμόδνπ ηωλ νρεκάηωλ . 
     3.  Θα γίλεηαη έιεγρνο ηωλ πξνϋπνζέζεωλ πνπ ηζρύνπλ ηόζν γηα ην απαηηνύκελν κήθνο 

νξαηόηεηαο   ηωλ 50 κ , όζν θαη γηα ηελ απαηηνύκελε απόζηαζε ηωλ 70κ από ππάξρνπζα 

ζπκβνιή κε άιιε νδό. 
  Γηα ΚΤΔ ηξνθίκωλ ή/θαη πνηώλ ζε ππόγεην ρώξν αθόκα θαη ηκήκαηόο ηνπ,  

      πνπ ραξαθηεξίδεηαη ωο ρώξνο θύξηαο ρξήζεωο πξννξηδόκελνο γηα θαηάζηεκα. 
α)Βεβαίσζε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ έγθξηζε επηθνηλσλίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ην ζπξσξείν 

πνιπθαηνηθίαο θαη ηε ρξήζε, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θηλδχλνπ, γηα δηαθπγή πειαηψλ  

 
            

  Γηα θέληξα δηαζθέδαζεο  ππνβάιινληαη επί πιένλ ηα εμήο   δηθαηνινγεηηθά: 

 Άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο κνπζηθψλ ζπλζέζεσλ ρνξεγνχκελε απφ αληίζηνηρν νξγαληζκφ ζπιινγηθήο 
δηαρείξηζεο, εθφζνλ ε δηαρείξηζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ δεκηνπξγψλ έρεη αλαηεζεί ζε 

Οξγαληζκφ πιινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Πξνζηαζίαο πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα, κε άδεηα ηνπ 

αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ  

 Γηα θέληξα δηαζθέδαζεο πνπ βξίζθνληαη ζην Ννκφ Αηηηθήο πιελ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ Ννκνχ 
απηνχ, ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο θαζψο θαη ζε πφιεηο άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ, ππεχζπλε δήισζε φηη 

δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 257/ 2001 ρψξν ζηάζκεπζεο. 

 Σερληθή έθζεζε κεραληθνχ, κε ζρεδηαγξάκκαηα εηο ηξηπινχλ, γηα ηελ ειεθξνκεραλνινγηθή 
εγθαηάζηαζε, αεξηζκφ - εμαεξηζκφ θαη ηα κέηξα ερνκφλσζεο πνπ έρνπλ ιεθζεί ζχκθσλα κε ηελ 
πξνβιεπφκελε ερνπξν- ζηαζία κε κέγηζηε Α-ερνζηάζκε 100 db. ηελ ηερληθή έθζεζε ζα 

απνδεηθλχεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ερνκφλσζεο θαη ζα απνηππψλεηαη ε ζέζε ησλ ερείσλ ζηε 

θάηνςε ησλ ρψξσλ.Γηα ηα ππαίζξηα θέληξα δηαζθέδαζεο ε έθζεζε ζα αλαθέξεη θαη ηελ απφζηαζε απφ 
ζεκεία ερνπξνζηαζίαο θαζψο θαη ηα ηπρφλ κέηξα ερνπξνζηαζίαο πνπ έρνπλ ιεθζεί κε κέγηζηε Α-

ερνζηάζκε 100db θαη δελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηα ζεκεία πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ 
3010/85 (ΦΔΚ Β' 593/1985). 
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