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ΠΡΟΟΥΖ
Πξηλ από νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί αίηεζε γηα πξνέγθξηζε από
ηελ αξκόδηα Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή. Σν έληππν ηεο αίηεζεο ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία καο.
Αθνύ ζπκπιεξώζεηε ηελ αίηεζε ηελ πξσηνθνιιείηε & κε ηα πξνβιεπόκελα από ην λόκν
δηθαηνινγεηηθά:
1) Σξηπιόηππν 185 Δπξώ γηα ηα θαη/ηα κε εμαίξεζε ηηο Τπεξαγνξέο Σξνθίκσλ
(SUPER MARKET) κε εκβαδόλ 1000η.κ. 180 Δπξώ κε εκβαδόλ από 1000 η.κ. εώο
5000 η.κ. 250 Δπξώ θαη από 5000 η.κ. & άλσ 375 Δπξώ.
ηα θέληξα δηαζθέδαζεο κε ιηγόηεξεο από 200 ζέζεηο 675 Δπξώ, ην νπνίν
ρνξεγείηαη από ην ηακείν ηνπ Γήκνπ.
2) Μηα θσηνηππία ελόο θνηλνύ ράξηε ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη ην θαηάζηεκα.
3) Βεβαίσζε επηηξεπόκελεο ρξήζεο από ηελ νηθεία Πνιενδνκία.
4) Τπεύζπλε δήισζε Ν.1599/1986 ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην είδνο ηνπ
θαηαζηήκαηνο, νη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ή ε θαηεγνξία ηεο εγθαηάζηαζεο θαη
κλεκνλεύεηαη πιήξεο πεξηγξαθή ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ αληίζηνηρνπ νηθήκαηνο
αθηλήηνπ (πεξηνρή - νηθηζκόο, νδόο, αξηζκόο ή νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν).
5) Αληίγξαθν θαλνληζκνύ πνιπθαηνηθίαο, αλ ην θαηάζηεκα βξίζθεηαη ζε
πνιπθαηνηθία.
6) Σελ αίηεζε θαηαζέηεηε ζην Σκήκα Καηαζηεκάησλ, ζε θάθειν αλνηρηνύ ρξώκαηνο,
κε ιάζηηρα. Δάλ θαηά ηνλ πξνέιεγρν απαηηεζεί άιιν έγγξαθν (π.ρ βεβαίσζε θύξηαο
ρξήζεο) ζα ζαο δεηεζεί αξκνδίσο.
7) Δθόζνλ κεηά ην πξνέιεγρν εγθξηζεί θαη’ αξρή ε ίδξπζε ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη
δηαβηβαζηεί Τπεξεζηαθά ζην γξαθείν καο, ηόηε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη όια ηα
πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ. Αηηήζεηο γηα έθδνζε
αδείαο & δηθαηνινγεηηθά, δελ ζα γίλνληαη δεθηά πξηλ από ηελ πξνέγθξηζε από ηε
Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή.
8) Ζ πξνέγθξηζε ινγίδεηαη όηη έρεη ρνξεγεζεί, εάλ ε ηαζζόκελε από ηηο νηθείεο
δηαηάμεηο πξνζεζκία γηα ηελ έθδνζή ηεο παξέιζεη άπξαθηε
Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο έλαξμεο επηηεδεύκαηνο από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ ν
ελδηαθεξόκελνο ππνβάιιεη ππεύζπλε δήισζε κε ην αθόινπζν πεξηερόκελν:
«Ο/Ζ θάησζη ππνγξάθσλ/νπζα δειώλσ ππεύζπλα όηη ππέβαια ηελ αίηεζή γηα ηελ
ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο γηα ηελ ίδξπζε θαηαζηήκαηνο …(αλαθέξεηαη ην είδνο ηνπ
θαηαζηήκαηνο) ζην Γήκν κε αξηζκό πξση… Δπί ηεο αηηήζεσο κνπ απηήο ν Γήκνο
δελ έρεη κέρξη ζήκεξα απνθαλζεί, νύηε έρεη απαληήζεη αξλεηηθά θαη ζπλεπώο
ηεθκαίξεηαη όηη ε πξνέγθξηζε έρεη ρνξεγεζεί».

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
(ΟΛΑ ηα θσηναληίγξαθα πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα & Νόκηκα Θεσξεκέλα
όρη απιέο θσηνηππίεο.)
Πξνέγθξηζε αίηεζεο από ηελ Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή. Η ΑΙΣΗΗ ΝΑ ΔΙΝΑΙ
ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΗ . Η ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΝΑ ΤΝΟΓΔΤΔΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗ ΦΡΑΓΙΓΑ
ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ.
2. Αλ είλαη Ο.Δ.-Δ.Δ. & Δ.Π.Δ. θσηναληίγξαθα ησλ Γειηίσλ Αζη. Σαπηόηεηαο όισλ ησλ
εηαίξσλ.
3. Αλ ν αηηώλ είλαη Ννκηθό πξόζσπν, ην θαηαζηαηηθό ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη ην
Φ.Δ.Κ. δεκνζίεπζήο ηνπ.
4. Αλ ν αηηώλ είλαη αιινδαπόο, αληί ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο απαηηείηαη
θσηναληίγξαθν ηνπ δηαβαηεξίνπ, ηεο άδεηαο παξακνλήο θαη ηεο άδεηαο εξγαζίαο. Γηα
ππεθόνπο θξαηώλ κειώλ ηεο Δ.Ο.Κ. κόλν θσηναληίγξαθν ηνπ δηαβαηεξίνπ.
5. Aπόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ ηνπ ελδηαθεξόκελνπ αλ απαηηείηαη. Πξνζθόκηζε
ππεύζπλεο δήισζεο λ.1599/1986 κε ην εμήο θείκελν:
Ο θάησζη ππνγξάθσλ/νπζα δελ έρσ θαηαδηθαζηεί ηειεζηδίθσο γηα θαλέλα από ηα
αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ.2 ηνπ Π.Γ. 180/79 όπσο
απηό ηζρύεη.
6. Φσηναληίγξαθν Βηβιηαξίνπ Τγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Αλ είλαη Ο.Δ.-Δ.Δ. &
Δ.Π.Δ. θσηναληίγξαθν Βηβιηαξίνπ Τγείαο όισλ ησλ εηαίξσλ. (Να θαίλεηαη
νλνκαηεπώλπκν θαη ε ηειεπηαία ζεώξεζε)
7. Φσηναληίγξαθν εγγξάθνπ πνπ λα απνδεηθλύεηαη ε θπξηόηεηα ηνπ θηηξίνπ πνπ ζα
ζηεγαζηεί ην θαηάζηεκα. ε
πεξίπησζε κηζζώζεσο, θσηναληίγξαθν ηνπ
κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ.
8. Αδεηα νηθνδνκήο από ηελ αξκόδηα πνιενδνκία ζπλνδεπόκελε από ηα ζρεηηθά
ζρεδηαγξάκκαηα (ηνκέο-θαηόςεηο εηο απινύλ) ν ρώξνο πιεξνί ηνπο όξνπο θαη ηηο
πξνππνζέζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα.
9. Βεβαίσζε θύξηαο ρξήζεο από ηελ αξκόδηα Πνιενδνκία όπνπ βεβαίσλεη όηη ν
ρώξνο ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ δηαγξάθεηαη ζηα ζρεδηαγξάκκαηα πξννξίδεηαη γηα
ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ δεηά ν ελδηαθεξόκελνο.
10. ρεδηαγξάκκαηα ηνπ θαηαζηήκαηνο (Κάηνςε & ηνκή ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα
έθαζην, από ηδηώηε κεραληθό ζε θιίκαθα 1:50 όπνπ ζα απεηθνλίδνληαη κε ιεπηνκέξεηα
όινη νη ρώξνη ηνπ θαηαζηήκαηνο, ην νπνίν ζα νξίδεηαη επαθξηβώο θαη ζα
αλαγξάθνληαη νη δηαζηάζεηο θαη ην εκβαδόλ απηνύ θαη ησλ βνεζεηηθώλ ρώξσλ επάλσ
ζηα ζρεδηαγξάκκαηα κε ππεύζπλε δήισζή ηνπ όπσο θάησζη:
«Τπεύζπλε δήισζε ΦΔΚ 240Β/07
Ο θάησζη κεραληθόο κε Α.Μ. …………………………………….. βεβαηώλσ όηη ην
πθηζηάκελν θηίξην όπνπ ν πξνβιέπνκελνο ρώξνο είλαη θ.π.ε. ……………………….
Καη είλαη λνκηκν κε ζπλνιηθό ρώξν ……….,, κε εκβδ.ηζνγείνπ ………….,
εκβδ.ππνγείνπ…….,εκβδ. Παηαξηνύ ………. Καη ινηπνόη βνεζ.ρώξνη. Ο αξηζκ.
Σεο άδεηαο νηθνδνκήο είλαη ……………..».
Δπίζεο ζα πξέπεη λα απεηθνλίδνληαη νη ρώξνη (δεκόζηνη θαη ηδησηηθνί) ζηνπο
νπνίνπο πηζαλόλ ζα αλαπηπρζνύλ ηξαπεδνθαζίζκαηα.
1.

11. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ δηαρεηξηζηή θαη θαλνληζκό ηεο πνιπθαηνηθίαο, ζε
πεξίπησζε αξλήζεσο ή κε ύπαξμεο δηαρεηξηζηή από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ
πνπ λα δειώλεη όζα αλαθέξνληαη ζηε παξάγξαθν Γ΄ ησλ ΥΡΗΙΜΧΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ζηε πίζσ ζειίδα ηνπ εληύπνπ.
ΓΗΑ
ΣΑ
ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ
ΣΑ
ΟΠΟΗΑ
ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑΗ
ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑΣΩΓΖ ΠΟΣΑ (κπαξ θαη ηα όκνηα πξνο απηά, θαθελεία,
αλαςπθηήξηα, πηηζαξίεο, ζλαθ κπαξ θιπ), θαζώο θαη γηα ΓΡΑΦΔΗΑ ΣΔΛΔΣΩΝ, ΘΑ
ΠΡΟΚΟΜΗΕΔΣΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΩ ΟΛΟΚΛΖΡΟ Ο ΚΑΝΟΝΗΜΟ
12. Βεβαίσζε από δηπισκαηνύρν ειεθηξνιόγν εγθαηαζηάηε, κόλν αλ ππάξρεη ππόγεην,
γηα ηελ αξηηόηεηα ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ππνγείνπ, ζεσξεκέλε από ην
ύιινγν Ηιεθηξνιόγσλ.
13. Βεβαίσζε ππξαζθάιεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο από ηε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία
Αζελώλ.
14. Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο εθνξίαο πεξί ππνβνιήο δειώζεσο ελάξμεσο επαγγέικαηνο.
15. Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο εθνξίαο πξόζθαηε, πεξί ππνβνιήο δειώζεσο δηαθνπήο
επαγγέικαηνο ηνπ πξνεγνύκελνπ ηδηνθηήηε θαη θαηάζεζε ηεο πξσηόηππεο άδεηάο ηνπ,
κόλν ζε πεξίπησζε πνπ ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο βξίζθεηαη ζε απαγνξεπκέλε
από ην Γήκν πεξηνρή.
16. Πξόζθαηνο ινγαξηαζκόο ηεο Γ.Δ.Ζ. γηα ην θαηάζηεκα.
17. Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο πξόζθαηε, ζην Γήκν Αιίκνπ. (Γεκαξρείν Γ΄όξνθνο)
18. Σξεηο (3) πξόζθαηεο θσηνγξαθίεο ίδηεο κέζα ζε κηθξό θάθειν, πίζσ από ηηο νπνίεο
ζα αλαγξάθεηαη όλνκα.
19. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο κόλν γηα θνπξεία θνκκσηήξηα, καληθηνύξ,
πεληηθηνύξ, γπκλαζηήξηα, θαη θξενπσιεία.
20. Βεβαίσζε από ηελ Β΄ Δθνξία Πξντζηνξηθώλ & Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ, κόλν
εθόζνλ ην θαηάζηεκα βξίζθεηαη ζε Αξραηνινγηθνύο Υώξνπο
21. Γηα ηα θέληξα δηαζθεδάζεσο: Έγγξαθν (ηίηινπ θπξηόηεηαο ή κηζζσηήξην ζπκβόιαην)
από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε ύπαξμε ρώξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ζε απόζηαζε
όρη κεγαιύηεξε ησλ εθαηό (100) κέηξσλ ζε επζεία γξακκή από ην θαηάζηεκα. Η
αλαινγία ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ θαζηζκάησλ είλαη έλα
πξνο έμη (1:6) ήηνη κηα ζέζε ζηάζκεπζεο γηα θάζε έμη θαζίζκαηα. ρεδηάγξακκα
κεραληθνύ ζην νπνίν εκθαίλεηαη ν αξηζκόο ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζηνλ ελ ιόγσ
ρώξν θαζώο θαη ε απόζηαζή ηνπ από ην θαηάζηεκα (θέληξν δηαζθέδαζεο).
22. Γηα ηα πξαηήξηα άξηνπ: Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε πηώρεπζεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη
όηη ην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν δελ ηειεί θαηάζηαζε πηώρεπζεο. (Αλαδεηείηαη από
ην Γήκν).
23. Γηα ζηεγαζκέλνπο ή ππαίζξηνπο παηδόηνπνπο: Δπηπιένλ δηθαηνινγεηηθό: 1) Από
ηδηώηε κεραληθό ε βεβαίσζε ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ Κηηξίνπ 2) Σα κεραλήκαηα
– παηρλίδηα ζα έρνπλ πηζηνπνηεηηθό ELOT
24. Οηηδήπνηε άιιν δεηεζεί από ηελ Τπεξεζία γηα εηδηθέο πεξηπηώζεηο.
ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
I.
Σα δηθαηνινγεηηθά παξαδίδνληαη όια καδί κέζα ζε θάθειν, αλνηρηνύ ρξώκαηνο κε
ιάζηηρα
Όια ηα θσηναληίγξαθα πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα & Νόκηκα Θεσξεκέλα, Όρη
απιέο θσηνηππίεο.
Οη Τπεύζπλεο Γειώζεηο πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλεο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο .
II.

ΌΛΑ ηα δηθαηνινγεηηθά, βεβαηώζεηο θιπ πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ
ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο.

III.

1)

2)

3)

4)

5)

IV.

Η ππεύζπλε δήισζε ηνπ δηαρεηξηζηή (βιέπε δηθαηνινγεηηθά ζει. 2 αξ. 10) ζα
ζπληάζζεηαη θαηά πεξίπησζε ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ: ΠΡΟΟΥΗ:ε πεξίπησζε
πνπ ζέιεηε επηπιένλ δηεπθξηλίζεηο παξαθαιώ ξσηήζηε καο.
…δειώλσ όηη είκαη δηαρεηξηζηήο ηεο πνιπθαηνηθίαο όπνπ ζα ηδξπζεί ην θαηάζηεκα
ηνπ…ζηελ νδό …ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη σο…θαη από ην πξόζθαην θαλνληζκό
θαλνληζκό ηεο πνιπθαηνηθίαο ηνπ νπνίνπ θαη επηζπλάπησ γλήζην αληίγξαθν,
επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ ρώξνπ γηα ην ζθνπό απηό.
Αλ δελ ππάξρεη θαλνληζκόο ηεο πνιπθαηνηθίαο ε δήισζε ηνπ δηαρεηξηζηή ζα
αλαθέξεη : δειώλσ όηη είκαη δηαρεηξηζηή ηεο πνιπθαηνηθίαο όπνπ ζα ηδξπζεί ην
θαηάζηεκα ηνπ…ζηελ νδό …ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη σο ….Η πνιπθαηνηθία δελ έρεη
θαλνληζκό όκσο ε πιεηνςεθία ησλ ηδηνθηεηώλ θαη ελνίθσλ ηεο, επηηξέπεη ηε
ιεηηνπξγία απηνύ ηνπ θαηαζηήκαηνο.
Αλ δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο ή αξλείηαη θαθόβνπια, ηελ πην πάλσ δήισζε θάλεη ν
ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ (ρώξνπ) όπνπ ζα ζηεγαζηεί ην θαηάζηεκα & ν νπνίνο πξέπεη
λα αλαθέξεη :…είκαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ ρώξνπ επί ηεο νδνύ… όπνπ ζα ζηεγαζηεί ην
θαηάζηεκα ηνπ… ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη σο …& από ην πξόζθαην θαλνληζκό ηεο
πνιπθαηνηθίαο ηνπ νπνίνπ θαη επηζπλάπησ γλήζην αληίγξαθν, επηηξέπεηαη ε ρξήζε
ηνπ ρώξνπ [ή αλ δελ ππάξρεη θαλνληζκόο, ζπκπιεξώλεη …] δελ ππάξρεη θαλνληζκόο
πνιπθαηνηθίαο, ε πιεηνςεθία ησλ ελνίθσλ & ηδηνθηεηώλ ηεο ζπκθσλεί κε ηε
ιεηηνπξγηα ηνπ πην πάλσ θαηαζηήκαηνο, γηα ην ζθνπό απηό θάλσ εγώ ηε δήισζε
απηή δηόηη δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο ζηε πνιπθαηνηθία ή αξλείηαη.
ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη πνιπθαηνηθία ηε πην πάλσ δήισζε θάλεη ν ηδηνθηήηεο
ηνπ αθηλήηνπ (ρώξνπ) όπνπ ζα ζηεγαζηεί ην θαηάζηεκα & ν νπνίνο πξέπεη λα
αλαθέξεη :…είκαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ ρώξνπ επί ηεο νδνύ … όπνπ ζα ζηεγαζηεί ην
θαηάζηεκα ηνπ…ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη σο … & ε πιεηνςεθία ησλ ελνίθσλ
επηηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο.
Αλ είλαη κνλνθαηνηθία θαη δελ ππάξρνπλ άιινη έλνηθνη ή ηδηνθηήηεο, ηελ πην πάλσ
δήισζε δήισζε θάλεη ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθίλεηνπ (ρώξνπ) όπνπ ζα ζηεγαζηεί ην
θαηάζηεκα & ν νπνίνο πξέπεη λα αλαθέξεη: είκαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ ρώξνπ επί ηεο
νδνύ … όπνπ ζα ζηεγαζηεί ην θαηάζηεκα ηνπ … , δελ ππάξρνπλ άιινη έλνηθνη ή
ηδηνθηήηεο ζην θηίξην θαη ζπκθσλώ λα ιεηηνπξγήζεη σο …...
Πξνζνρή: Αλ δελ ζαο θαιύπηεη απόιπηα θακηά από ηηο πην πάλσ πέληε (5)
πεξηπηώζεηο παξαθαιώ ξσηήζηε καο.
Γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνειέγρνπ θαζώο θαη γηα ηελ παξαιαβή ηεο άδεηαο, ζαο
ελεκεξώλνπκε όηη δελ ζα ζηαιεί από ηελ Τπεξεζία καο εηδνπνίεζε. Παξαθαινύκε
ηειεθσλήζηε ζην 213 200 8062γηα ζρεηηθή ζαο ελεκέξσζε.
a. Οη αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη από ηνλ
ελδηαθεξόκελν ν νπνίνο ζα δύλαηαη κόλν απηόο λα παξαιάβεη ηελ
άδεηά ηνπ. Η ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ε παξαιιαβή ηεο
άδεηαο κπνξεί λα γίλεη θαη από ηξίην άηνκν εθόζνλ έρεη εηδηθή
εμνπζηνδόηεζε από ην δηθαηνύρν.
ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΚΑΗ ΣΖΛΔΦΩΝΑ

1) Σκήκα Έθδνζεο Αδεηώλ Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο,
ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ ΑΛΙΜΟΤ, Αξηζηνηέινπο 53 (3νο όξνθνο), ηει. 213 200 8062.
2) Γηεύζπλζε Πνιενδνκίαο Αξγπξνύπνιεο, Αξγπξνππόιεσο 94-96, ηει. 210 9947211

3) Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, 8νο, Ππξ/θνο ηαζκόο Η Γξ. Ππξαζθάιεηαο, ηει.
2109621907 fax.:2109621666.
4) Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο Ννκαξρηαθνύ Γηακεξίζκαηνο Αζήλαο, Θεζέσο 273 &
όισλνο 133, Καιηζέα, ηει. 210 9408115.
ΠΡΟΟΥΖ
Σα θαηαζηήκαηα, εξγαζηήξηα θαη εξγνζηάζηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, πνπ
ιεηηνπξγνύλ ρσξίο ηελ πξνβιεπόκελε άδεηα ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο, ηελ νπνία θαη
πξέπεη λα επηδεηθλύνπλ θαηά ηνλ νπνηνλδήπνηε έιεγρν, θιείλνληαη (ζθξαγίδνληαη)
απηεπαγγέιησο από ηελ αξκόδηα Αξρή, νη δε παξαβάηεο δηώθνληαη θαη ηηκσξνύληαη
ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Η ππνβνιή ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηεο αηηήζεσο
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα απόθηεζε αδείαο δελ
αλαζηέιιεη ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ, (Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Α1β/8577/1983 άξζξν
6 Παξ.9)

Σε περίπηωζη οποιαζδήποηε επιπλέον διεσκρίνιζης, παρακαλώ ρωηήζηε μας είμαζηε
πάνηα ζηη διάθεζή ζας.

ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ – ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
1. Δάλ πξόθεηηαη γηα γξαθεία ηειεηώλ, θεξεηξνπνηεία θαη απνζήθεο θεξέηξσλ ζα
πξνζθνκηδεηαη, από κεραληθό, ζρεδηάγξακκα θάηνςεο ηνπ θηηξίνπ ή ηνπ ρώξνπ ηεο
επηρεηξήζεσο όπνπ ζα απνηππώλεηαη εάλ ζε αθηίλα κηθξόηεξε ησλ 150 κέηξσλ
ππάξρεη λνζνθνκείν ή θιηληθή.
2. Αλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία λα πξνζθνκηζηνύλ επηπιένλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
 Σα ΦΔΚ γηα ΑΔ θαη ΔΠΔ (από ηε ζύζηαζε κέρξη ζήκεξα)
 Σν θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο θαη ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Πξσηνδηθείν γηα
ΟΔ θαη ΔΔ.
 Γηα ηνπο εθπξνζώπνπο λα πξνζθνκηζηνύλ α) βηβιηάξην Τγείαο από ην
Τγεηνλνκηθό (Λεσθ. Αιεμάλδξαο 196 / ηει. 210 6464372, 210 6427605), β)
θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο γ) Γύν θσηνγξαθίεο , δ) Πνηληθό
Μεηξών Γηθαζηηθήο ρξήζεο, γηα ηα θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία θαηαλαιώλνληαη
νηλνπλεπκαηώδε πνηά (πρ κπαξ, θαθεηέξηεο θαθελεία, αλαςπθηήξηα, πηηζαξίεο
θιπ), ηα θέληξα δηαζθέδαζεο θαζώο θαη γηα ηα θπιηθεία ζρνιείσλ. Ο
ελδηαθεξόκελνο ζα πξνζθνκίδεη ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86,
επηθπξσκέλε από Γεκόζηα Τπεξεζία γηα ηεο ππνγξαθήο (πξσηόηππε ζηελ
νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα εμήο : «πλαηλώ λα αλαδεηεζεί απηεπάγγειηα από ηε
Γ/λζε Αδεηώλ Καηαζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ ην πνηληθό κνπ κεηξών γηα
ηελ έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο κνπ…(είδνο
θαηαζηήκαηνο) ζηελ νδό…»
 Σα πνηληθά κεηξώα όισλ ησλ εηαίξσλ. Δάλ πξόθεηηε γηα ΑΔ ή ΔΠΔ
απαηηνύληαη κόλν ηα πνηληθά κεηξώα ησλ εθπξνζσπνύλησλ απηέο, κεηόρσλ ή
εηαίξσλ {Θα αλαδεηνύληαη απηαπάγγειηα}.Οη ελδηαθεξόκελνη ζα

πξνζθνκίδνπλ ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, επηθπξσκέλε από Γεκόζηα
Τπεξεζία γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο (πξσηόηππε) ζηελ νπνία ζα
αλαγξάθνληαη ηα εμήο : πλαηλώ λα αλαδεηεζεί απηεπάγγειηα από ηε Γ/λζε
Αδεηώλ Καηαζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ ην πνηληθό κνπ κεηξών γηα ηελ
έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηόο κνπ …(είδνο
θαηαζηήκαηνο)…,ζηελ νδό….».
 Πξαθηηθό ηεο εηαηξείαο πεξί νξηζκνύ ππεύζπλνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πγεηνλνκηθώλ θαη αγνξαλνκηθώλ δηαηάμεσλ. Γηα ηνλ ππεύζπλν ζα
πξνζθνκίδνληαη βηβιηάξην πγείαο, θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο θαη
πνηληθό κεηξών δηθαζηηθήο ρξήζεο.
3. Δπηπιένλ δηθανινγεηηθά γηα θέληξα δηαζθέδαζεο θάησ ησλ 200 αηόκσλ
 Βεβαίσζε κεραληθνύ γηα αεξηζκό – εμαεξηζκό ηνπ ρώξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο
 Βεβαίσζε κεραληθνύ γηα ερνκόλσζεο.
 Μειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο.
 Μηζζσηήξην ζπκβόιαην ή ηίηινο θπξηόηεηαο γηα ζέζεηο πάξθηλγθ ζακώλσλ (ΠΓ
257/01 ΦΔΚ 184 Α) θαη ζρεδηαγξάκκαηα θάηνςεο κεραληθνύ, ζην νπνίν
θαίλνληαη νη ζέζεηο πάξθηλγθ θαζώο θαη ε απόζηαζε από ην θαηάζηεκα.
 Βεβαίσζε ΑΔΠΙ ( Υνξεγείηαη από ηελ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΑΔ) Φξαγθνθιεζηαο
θαη άκνπ 51 – Ακαξνύζην ηει. 210 68 57 494-6)
 Οη επηγξαθέο ησλ θαηαζηεκάησλ γξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή
Γιώζζα. Δπηηξέπεηαη πξόζζεηε αλαγξαθή ηεο επηγξαθήο ζε άιιε γιώζζα κε
κηθξόηεξα ζηνηρεία.(άξζξν 6 Ν. 2946/01)

