
 
ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Περιγραφή αιτήµατος: «Α∆ΕΙΑ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». 

ΠΡΟΣ: Το ∆ήµο:.............................. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία 
Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα Πατέρα:   Επώνυµο Πατέρα:  

Όνοµα Μητέρας  Επώνυµο Μητέρας:  

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:  Α.Φ.Μ.  

Ηµεροµηνία γέννησης(1):    Τόπος Γέννησης:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  Τ.Κ.  

Τηλ.  Fax:  E-mail:  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ *(Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων) 

Α.Φ.Μ:  ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

ΑΡ.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:  ΗΜ.ΕΠΙΚΥΡ.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:  

ΑΡ.& ΕΤΟΣ ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ:  

Ε∆ΡΑ/Ο∆ΟΣ:  ΑΡΙΘΜ.:  ΤΚ:  

∆ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:  ΝΟΜΟΣ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  FAX:  E-mail:  

 
 
 

 
ΟΡΙΣΜΟΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβής τελικής διοικητικής 
πράξης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρµόδιου 
υπαλλήλου, απαιτείται προσκόµιση εξουσιοδότησης µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δηµόσια 
υπηρεσία ή συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  Α∆Τ:  

Ο∆ΟΣ:  ΑΡΙΘΜ:  Τ.Κ.:  

Τηλ.  Fax:  E-mail:  



 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 
ΘΑ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ (3) 

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου 
από τα προβλεπόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του 
Ν.2690/1999 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 25 του Ν. 
3731/2008 (ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της 
αρµόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το 
ατοµικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) 
* 

□ □  

2. 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 Κ.Υ.Ε. περιλαµβανοµένων και αυτών που 
προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νοµικού 
πλαισίου (π.χ τουαλέτες για Α.Μ.Ε.Α.). 

□ □  

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

   

4. ∆ήλωση ορισµού του υγειονοµικώς και αγορανοµικώς 
υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη 
δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα. 

□ □  

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 (αντί 
αποσπάσµατος ποινικού µητρώου) στην οποία να 
δηλώνονται τα ακόλουθα: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα 
... δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα 
αδικήµατα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 
παρ. 2 του π.δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει» (στην 
περίπτωση χορήγησης άδειας για καταστήµατα στα οποία 
προσφέρονται οινοπνευµατώδη ποτά σε καταστήµατα στα 
οποία προσφέρονται οινοπνευµατώδη ποτά) 
Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει εταιρεία, 
κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 (αντί 
αποσπάσµατος ποινικού µητρώου) του εκπροσώπου της 
εταιρείας και του υγειονοµικώς υπευθύνου, όλων των 
µελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή EE), όλων των µελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών 
ΕΠΕ µε το ίδιο περιεχόµενο. 

□ □  

6. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, το οποίο µπορεί να 
αναζητηθεί και αυτεπαγγέλτως από τον οικείο δήµο µε την 
υποβολή µελέτης πυροπροστασίας, ανάλογα µε το είδος 
του καταστήµατος, σύµφωνα µε τις 3/1981 (Β 20) και 
8γ/2007 (Β 12) Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις όταν η 
οικοδοµική άδεια έχει εκδοθεί µέχρι 17/2/1989 ή σύµφωνα 
µε το Π.∆ 71/1988 (Α 32) όταν η οικοδοµική άδεια έχει 
εκδοθεί µετά τις 17/2/1989 

□ □ □ 

7. Παράβολο σύµφωνα µε την ΚΥΑ 61167/17-12-2007 
(ΦΕΚ 2438 Β). 

□ □  

8. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, για τις περιπτώσεις όπου 
απαιτείται, του προσώπου στο όνοµα του οποίου εκδίδεται 
η άδεια ή προσώπου που δηλώνεται ότι θα απασχοληθεί 
στο κατάστηµα και είναι κάτοχος 

□ □  

αντίστοιχης άδειας. Στην περίπτωση που η άσκηση του
συγκεκριµένου επαγγέλµατος διέπεται από τις διατάξεις 
των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2- 3-
2011), αντί της άδειας άσκησης επαγγέλµατος, δύναται να 

   



 απαιτηθεί απλή βεβαίωση της αρµόδιας αρχής ότι ο 
ενδιαφερόµενος πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για 
την άσκηση του επαγγέλµατος αυτού. 

Για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων ∆ιασκέδασης απαιτούνται επιπλέον τα εξής 
δικαιολογητικά: 

1. Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων 
χορηγούµενη από αντίστοιχο οργανισµό συλλογικής 
διαχείρισης. 

□ □  

2. Για κέντρα διασκέδασης που βρίσκονται στο Νοµό 
Αττικής πλην νησιωτικών περιοχών του Νοµού αυτού, στο 
Νοµό Θεσσαλονίκης καθώς και σε πόλεις άνω των 10.0000 
κατοίκων, υπεύθυνη δήλωση ότι θα διαθέτει τον 
απαιτούµενο από τις διατάξεις του Π.∆. 257/ 2001 χώρο 
στάθµευσης 

□ □  

3. Τεχνική έκθεση µηχανικού για τα µέτρα ηχοµόνωσης 
που έχουν ληφθεί και βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται 
η αποτελεσµατικότητα της σύµφωνα µε την προβλεπόµενη 
ηχοπροστασία. Η τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται µε 
κάτοψη των χώρων που θα αποτυπώνεται η θέση των 
ηχείων. Για τα υπαίθρια Κέντρα ∆ιασκέδασης η µελέτη θα 
αναφέρει και την απόσταση από σηµεία ηχοπροστασίας 
σύµφωνα µε την Υ∆ Α5/3010/1985. 

□ □  

Για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων ∆ιασκέδασης άνω των 200 καθισµάτων απαιτούνται επιπλέον τα εξής 
δικαιολογητικά: 

1. Σχέδιο εις τριπλούν, υπογεγραµµένο από µηχανικό, στο 
οποίο θα εµφαίνεται η ηλεκτροµηχανολογική εγκατάσταση, 
ο αερισµός - εξαερισµός και η ηχοµόνωση του χώρου. 

□ □  

Για τη λειτουργία ορισµένων εγκαταστάσεων (άρθρο 24 του Β∆ 465/1970), απαιτείται επιπλέον: 

1. 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 και άρθρο 21 παρ. 2 του Π∆ 118/2006) 

□ □  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:    

* εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός - υπήκοος κράτους µη µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας 
διαµονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόµενος είναι οµογενής 
υποβάλλει ειδική ταυτότητα οµογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισµό. Στην περίπτωση όπου την αίτηση 
υποβάλλει εταιρεία, κατατίθεται κωδικοποιηµένο καταστατικό της εταιρείας σε Φ.Ε.Κ. για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή θεωρηµένο από 
το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (υφίσταται δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από το ∆ήµο). Επίσης υποβάλλεται, 
δήλωση ορισµού του υγειονοµικώς και αγορανοµικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση 
αποδοχής από τον ορισθέντα. 
Μετά τη συµπλήρωση του, ο φάκελος διαβιβάζεται στις συναρµόδιες υπηρεσίες (υγειονοµική υπηρεσία για τον 
υγειονοµικό έλεγχο του καταστήµατος, πυροσβεστική υπηρεσία για χορήγηση βεβαίωσης πυρασφάλειας, πρωτοβάθµιο 
συµβούλιο θεάτρων - κινηµατογράφων και λοιπών αιθουσών για γνωµοδότηση). 

 

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

□ 1. Να σας αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στη 
∆ιεύθυνση:  

□ 2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας 

□ 3. Να την παραλάβετε από άλλο σηµείο  

□ 4. Να την παραλάβει εκπρόσωπος σας 

□ 5. Να σας αποσταλεί µε fax στον αριθµό:  

 



 ΧΡΟΝΟΣ : Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται εντός 30 ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η 
προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών, λογίζεται ότι η άδεια έχει εκδοθεί. Ο ενδιαφερόµενος 
µπορεί µε αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το ∆ήµο 

 
ΚΟΣΤΟΣ: Παράβολο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. οικ. 61167/17-12-2007. 

 
 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
........................................................................................................................ 
....................................................................................................................... 
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου. 
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόµενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να 
παραλάβει την τελική πράξη. (∆ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 

 
 
 

..........................20 ..................... 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
[ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] 
 
 
 
 
(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθµητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθµός η ηµεροµηνία γέννησης: πχ 
η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθµητικά: 070269 
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
 


