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     ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΩΝ ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ                     
ΠΑΙΓΟΣΟΠΩΝ ( ΑΜΙΓΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ) 

 

     Γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία παηδφηνπσλ απαηηείηαη άδεηα, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ δήκαξρν, 

κεηά απφ πξνέγθξηζε, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ ΓΚΚ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ' αξηζ. 36873/02.07.2007 ΚΤΑ. Γηα ηελ πξνέγθξηζε θαηαβάιιεηαη ην παξάβνιν πνπ 

νξίδεηαη ζηελ πεξ. 1.6 ηεο ππ' αξηζκ. ΚΤΑ νηθ. 61167/17.12.2007 (ΦΔΚ 2438/28.12.2007 ηεχρνο Β') φπσο 
ηζρχεη.    

   Μεηά ηελ ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ παηδφηνπνπ  ππνβάιινληαη ζην Γήκν 

ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:                          
 

α) ΚΛΔΙΣΟΙ ΠΑΙΓΟΣΟΠΟΙ 

 Αίηεζε ,  ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαηά λφκν ππεπζχλνπ, ε επσλπκία, ε 
έδξα θαη ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ ζα ςπραγσγνχληαη. 

 Φσηναληίγξαθν δειηίνπ ηαπηφηεηαο 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 

θσηναληίγξαθν Βεβαίσζεο Δγγξαθήο Πνιίηε Κξάηνπο Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 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. 
 Βεβαίσζε ρψξνπ θχξηαο ρξήζεο ππνγεγξακκέλε απφ κεραληθφ, 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 απηνχ (π.ρ. άδεηα δφκεζεο, δήισζε απζαηξέηνπ, εμαίξεζε απφ θαηεδάθηζε, ελεκέξσζε 
θαθέινπ άδεηαο δφκεζεο, θηίξην πξνυθηζηάκελν ηνπ 1955) 

 ρεδηαγξάκκαηα θαηαζηήκαηνο εηο ηξηπινχλ ζε θιίκαθα 1:50   πνπ αλαθέξεηαη ξεηά επί ησλ 

ζρεδίσλ, ζηα νπνία ζα απνηππψλνληαη φινη νη ρψξνη ηνπ  πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ. ηηο θαηφςεηο ησλ ζρεδηαγξακκάησλ ηνπ κεραληθνχ απνηππψλεηαη 
ε δηάηαμε φισλ ησλ ρψξσλ, νη ηπρφλ ππαίζξηνη ρψξνη, εθφζνλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαζψο θαη  ε ζπγθξφηεζε θαη ν εμνπιηζκφο ησλ παηγληνδνθαηαζθεπψλ.   

 Αληίγξαθν ησλ ζηνηρείσλ λνκηκφηεηαο ηνπ ρψξνπ, ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε βεβαίσζε ρψξνπ 

θχξηαο ρξήζεο (π.ρ. άδεηα δφκεζεο, δήισζε απζαηξέηνπ κε ηηο εθάζηνηε πεξί απζαηξέησλ δηαηάμεηο, απφθαζε 
εμαίξεζεο απφ θαηεδάθηζε, βεβαίσζε παιαηφηεηαο θ.ιπ.) 

 Πηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο (ελεξγεηηθήο) γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο 
πνπ πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε ζηηο ηζρχνπζεο Ππξνζβεζηηθέο Γηαηάμεηο. 

 Βεβαίσζε αζθήζεσο επηηεδεχκαηνο απφ ηελ Δθνξία. 

 Βεβαίσζε κε νθεηιήο απφ ηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

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

 Βεβαίσζε Δπηηξνπήο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ  ηνπ Γήκνπ ή ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ (αίηεζε 
έπεηηα απφ πξνέγθξηζε)  (Φαξαληάθε Μαξία 28213 41727) Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ). 

 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, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί ε έληππε 
κνξθή κε ειεθηξνληθφ παξάβνιν. ρεηηθή θαη ε ΠΟΛ 1117/27.05.2013: Όξνη θαη δηαδηθαζία είζπξαμεο - 
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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’) 

        ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΔ ΥΑΝΙΩΝ . 

        Βεβαίσζε ειέγρνπ γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ εμνπιηζκψλ πξνο ηα πξφηππα αζθαιείαο ή θαη έθζεζε     
επηζεψξεζεο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε ηζνδπλακία ησλ πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο ηνπο πξνο ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ παξνχζα πξφηππα αζθαιείαο. Οη βεβαηψζεηο ειέγρνπ ή νη εθζέζεηο επηζεψξεζεο πξέπεη λα εθδίδνληαη απφ ηνλ 
αλαγλσξηζκέλν θνξέα. * 

        Απνηχπσζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ παηρληδηψλ ζε θάηνςε ππφ θιίκαθα. 

        Σξεηο (3) θσηνγξαθίεο ελδηαθεξφκελνπ. 
 

 

    
Γηα εηαηξείεο πξνζθνκίδνληαη: 

1. Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαη θαηαρσξεκέλνπ ζην κεηξψν θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο ζεσξεκέλν απφ 
ηελ αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ απηήο Αξρή 

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

3. Φσηναληίγξαθα ηαπηφηεηαο 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. Τπεχζπλε Γήισζε νξηζκνχ 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.  

Γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αδεηψλ , ηα νπνία αθνξνχλ θηίζκαηα εθηφο νηθηζκνχ  απαηηνχληαη ηα  
αθφινπζα 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  ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ππνγεγξακκέλν απφ αξκφδην κεραληθφ ζην νπνίν   

θαζνξίδνληαη  απαξαίηεηα:  
        1.  Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο νδνχ θαζψο θαη ε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ. 

        2.  Η ζέζε θαη νη δηαζηάζεηο ηεο εηζφδνπ – εμφδνπ ησλ νρεκάησλ . 
    3.  Θα γίλεηαη έιεγρνο ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ηζρχνπλ ηφζν γηα ην απαηηνχκελν κήθνο νξαηφηεηαο   

ησλ 50 κ , φζν θαη γηα ηελ απαηηνχκελε απφζηαζε ησλ 70κ απφ ππάξρνπζα ζπκβνιή κε άιιε νδφ. 

 
 

 
β) ΤΠΑΙΘΡΙΟΙ ΠΑΙΓΟΣΟΠΟΤ 

 
Γηα ηνπο ππαίζξηνπο παηδφηνπνπο απαηηνχληαη θαη' αλαινγία ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ θιεηζηφ 

παηδφηνπν. (παξ. 2β άξζξν 7 ΚΤΑ 36873/02.07.2007 (ΦΔΚ 1364/02.08.2007 ηεχρνο Β'))  

 
 (Πξνζνρή!) Ο ππεχζπλνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηνλ επαλέιεγρν ηεο παηρληδνθαηαζθεπήο ζε 

εηήζηα βάζε απφ ηνλ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη εληφο ηεο ηαζζφκελεο απφ 

απηφλ πξνζεζκίαο πξνο ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζπζηήλνληαη. (άξζξν 5, παξ. 3 γ' ηεο ΚΤΑ 
38637/2007 (ΦΔΚ Β' 1364)   (ΤΠΔ 43685/09.07.2009)  
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