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1. ΑΙΤΗΣΗ µε τα πλήρη στοιχεία της αστυνοµικής ταυτότητας του αιτούντος και αν πρόκειται 
για εταιρία τα στοιχεία του εκπρόσωπου η διαχειριστή και θα αναφέρεται απαραίτητα η 
εταιρία 

2.  Χρήση γης Αίτηση στο πρωτόκολλο Πολεοδοµίας του ∆ήµου (Iσόγειο-πληροφορίες κα 
Aνδρέου), η οποία βεβαιώνει αν επιτρέπεται η λειτουργία του καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, στη θέση που ζητάει ο ενδιαφερόµενος 

3. Tεχνική έκθεση Μηχανικού για τα µέτρα ηχοµόνωσης που έχουν ληφθεί και βάσει των 
οποίων θα αποδεικνύεται η αποτελεσµατικότητά της σύµφωνα µε την προβλεπόµενη 
ηχοµόνωση. Η τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται µε κάτοψη των χώρων που θα αποτυπώνεται η 
θέση των ηχείων. Για τα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης η µελέτη θα αναφέρει και την απόσταση 
από σηµεία ηχοπροστασίας σύµφωνα µε την Υ∆ Α5/3010/1985. 

4. Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, µηχανολογικού εξοπλισµού & εγκαταστάσεων 
από τον κατά περίπτωση αρµόδιο εγκαταστάτη µηχανικό (αγωγοί µεταφοράς οσµών αερίων, 
καπνών, συστηµάτων Α.Π.Ε. κτλ). 

5. Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας και σχεδιαγράµµατα του καταστήµατος εις τριπλούν 
υπογεγραµµένα από µηχανικό από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης 
προοριζόµενος για ΚΥΕ, σε κλίµακα που θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και στο οποίο θα 
αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του ΚΥΕ περιλαµβανοµένων και αυτών που προβλέπονται από 
ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νοµικού πλαισίου (πχ τουαλέτες για ΑΜΕΑ). 

6. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας.    
7. Α∆ΕΙΑ   ΑΕΠΙ 
8. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας του αιτούντος και αν πρόκειται για 

εταιρία των εταίρων.  
       9. Σε περίπτωση ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ∆ήλωση ορισµού του υγειονοµικά υπεύθυνου από τον 

εκπρόσωπο της εταιρείας και δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα. Για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
υποχρεωτικά το ΦΕΚ δηµοσίευσης του καταστατικού και για ΟΕ και ΕΕ  θεωρηµένο από το 
Πρωτοδικείο. 

10. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δηλώνεται η µη ύπαρξη τελεσίδικης καταδίκης σύµφωνα µε 
στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π∆ 180/1979, όπως αυτό ισχύει. Σε περίπτωση που 
την αίτηση την υποβάλλει εταιρία, κατατίθενται υπ. δηλώσεις του εκπροσώπου της εταιρίας  
& του υγειον. υπευθύνου, όλων των µελών προσωπικής εταιρίας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των 
µελών του ∆.Σ. Α.Ε. & όλων των διαχειριστών Ε.Π.Ε. Υπάρχει έντυπη στην υπηρεσία µας 

11. Τρεις (3) έγχρωµες πρόσφατες φωτογραφίες του αιτούντος ή του νόµιµου εκπροσώπου αν 
πρόκειται για εταιρεία 

12. Βεβαίωση της αρµόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής συνδέσεως 
εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια {άρθρο 32 παρ. 1 Β∆ 465/1970 & άρθρο 21 
παρ. 2 του Π∆ 118/2006}. 



13. Έγγραφο (τίτλος κυριότητας ή µισθωτήριο συµβόλαιο), από το οποίο να προκύπτει η ύπαρξη 
του απαιτούµενου χώρου (όχι µεγαλύτερη των 100 µ. µετρούµενη σε ευθεία γραµµή από το 
κατάστηµα), καθώς και σχεδιάγραµµα µηχανικού, στο οποίο να φαίνεται ο αριθµός των 
θέσεων στάθµευσης ένα προς έξι (1:6) και η απόσταση του χώρου από το κατάστηµα. (Π.∆. 
257/2001) 

14. Σχέδια εις τριπλούν καθώς και ειδικές τεχνικές εκθέσεις εµπεριστατωµένες και σαφείς 
για:α) τις δοµικές κατασκευές, β) τις υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις γενικά, 
γ) τον αερισµό, δ) τη θέρµανση, στ) την ασφάλεια της κυκλοφορίας µέσα και έξω από τους 
στεγασµένους και µη χώρους (διάταξη θέσεων-πλάτος διαδρόµων-εξόδων-κλιµάκων κ.α.), 
ε)για την αισθητική άποψη των κατασκευών (εγκεκριµένο από την αρµόδια 
αρχιτεκτονική επιτροπή). 

15. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆ΟΥ. 
16. Φωτοαντίγραφο µισθώτριας σύµβασης του υπό λειτουργία καταστήµατος, θεωρηµένης από 

την αρµόδια ∆ΟΥ, ή αν είναι ιδιόκτητο, συµβόλαιο αγοράς του ακινήτου.  
      17.   Φάκελο µε λάστιχο.  

18. Το προβλεπόµενο παράβολο  840 ευρώ από το Ταµείο του ∆ήµου. 
 
 
 

     Οι ανωτέρω προϋποθέσεις απαιτούνται και για τους πολίτες κρατών –µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ενώ προκειµένου περί αλλοδαπών, απαιτείται επιπλέον η κατοχή ισχυρής άδειας 
παραµονής και άδεια εργασίας ή άδεια άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας, µε όλα 
τα προσωπικά στοιχεία µεταφρασµένα και επικυρωµένα. 
     Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από τον ενδιαφερόµενο προσωπικά ή νόµιµο 
εκπρόσωπο ή διαχειριστή της εταιρείας ή εκπρόσωπο του καταθέτη δυνάµει εξουσιοδότηση 
ενώπιον Συµβολαιογράφου. Μέχρι να χορηγηθεί η άδεια, δεν είναι επιτρεπτή η λειτουργία 
καταστήµατος ή επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση θα σφραγίζονται αυτεπάγγελτα από την 
(άρθρο 10 παρ.4 Α.Ν.2520/40 σε συνδ. µε την Υ.∆.8577/83 άρθρο 6 παρ 

 
 


