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Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1. Ν. 3463/06, άπζπο 75 παπ. ΘΘ ζηοησ.16. 

2. Π.∆.12/2005 (ΦΕΚ 10/18.01.2005 ηεύσορ Α΄). 
3. Ν. 4497/17, άπζπο 39 (ΦΕΚ 171/13-11-2017 ηεύσορ Α'). 
4. ΚΥΑ ∆ΘΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 ηεύσορ Β’). 

 
 

Β1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΗ 
(Κατατίθεται στη ∆ηµοτική Κοινότητα που ανήκει η επιχείρηση) 
 Αίηεζε - Υπεύζςνε δήιυζε ηος Ν. 1599/1986, ζηεν οποία θαζοπίδεηαη ηο είδορ ηερ επησείπεζερ θαη πεπηγπάθεηαη 

πιήπυρ ε ηοποζεζία ηος ανηίζηοησος οηθήµαηορ ή αθηνήηος (πεπηοσή - οηθηζµόρ, οδόρ, απηζµόρ ή οηθοδοµηθό 
ηεηπάγυνο). Όηαν ππόθεηηαη γηα ςπό ζύζηαζε εηαηπεία, ε ςποβοιή ηερ αίηεζερ-ςπεύζςνερ δήιυζερ γίνεηαη από ηο 
νόµηµο εθππόζυπο ηυν ηδπςηών, όπυρ αςηόρ δειώνεηαη ζηο θείµενο ηερ αίηεζερ. 

 ∆ηάγπαµµα ηερ πεπηοσήρ (ζθαπίθεµα ή αποηύπυζε σάπηε) ζηο οποίο ζεµεηώνεηαη ε αθπηβήρ ζέζε ηερ 
εγθαηάζηαζερ. 

 Βεβαίυζε γηα ηηρ σπήζεηρ γερ από ηεν Ποιεοδοµία, δειαδή αν βπίζθεηαη ζε δώνε όπος επηηπέπεηαη ε ζςγθεθπηµένε 
σπήζε, όπυρ πποθύπηεη από ηο ποιεοδοµηθό ζσέδηο ή ηςσόν δηάηαγµα όπος πποβιέπονηαη εηδηθοί όποη σπήζευν 
γερ. 

 Βεβαίυζε Ποιεοδοµίαρ* από ηεν οποία να πποθύπηεη όηη ε απόζηαζε ηυν εγθαηαζηάζευν είναη ηοςιάσηζηον 150 
µέηπα από: 
α) ηεν πιεζηέζηεπε νόµηµε θαηοηθία (θύπηα ή δεςηεπεύοςζα), ξενοδοσείο, ζσοιείο, νοζοθοµείο, γεποθοµείο, 

ζαναηόπηο, σώπο ιαηπείαρ, ςπαίζπηο ζέαηπο θαη γενηθά εγθαηάζηαζε πος απαηηεί εηδηθή αθοςζηηθή πποζηαζία 
β) σώποςρ µε ηδηαίηεπο ηζηοπηθό/ποιηηηζηηθό σαπαθηήπα (απσαηοιογηθοί σώποη θιπ) 
γ) σώποςρ σαπαθηεπηζµένοςρ υρ ηδηαηηέπος θςζηθού θάιιοςρ ή πεπηοσέρ εηδηθήρ πποζηαζίαρ (βηόηοποη θ.ιπ.) 
(Η παπαπάνυ απόζηαζε µεηπάηαη ζε εςζεία γπαµµή από ηο πιεζηέζηεπο ζεµείο ηυν οπίυν ηερ εγθαηάζηαζερ έυρ 
ηο πιεζηέζηεπο ζεµείο ηος οηθοπέδος ή γεπέδος ηερ θαηοηθίαρ ή ηυν ιοηπών παπαπάνυ εγθαηαζηάζευν θαη 
σώπυν θαη αποδεηθνύεηαη µε ηεν πποζθόµηζε ζσεηηθήρ βεβαίυζερ από ηεν απµόδηα ποιεοδοµηθή ςπεπεζία). 

* Μόνο γηα ηηρ µόνηµερ εγθαηαζηάζεηρ 

 
 

Β2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΗ Α∆ΕΙΑ 

 Αίηεζε (σοπεγείηαη από ηεν ςπεπεζία). 
 Φυηοανηίγπαθο δειηίος ηαςηόηεηαρ ή άιιος εγγπάθος από ηα πποβιεπόµενα ζηεν παπ. 4 ηος άπζπος 3 ηος Ν. 

2690/1999, όπυρ ηζσύεη µεηά ηεν ηποποποίεζε ηος µε ηο άπζπο 25 ηος Ν. 3731/2008 (ζσεηηθή πποζυπηνή 
βεβαίυζε ηερ απµόδηαρ απσήρ, δηαβαηήπηο, άδεηα οδήγεζερ ή αηοµηθό βηβιηάπηο ςγείαρ όιυν ηυν αζθαιηζηηθών 
θοπέυν). 

 Εθόζον ππόθεηηαη γηα εηαηπεία, ηο θυδηθοποηεµένο θαηαζηαηηθό ηερ. 
 Βεβαίυζε άζθεζερ επηηεδεύµαηορ από ηεν ∆.Ο.Υ. 
 Βεβαίυζε εγγπαθήρ ζηον απµόδηο αζθαιηζηηθό θοπέα. 
 Παπάβοιο ζύµθυνα µε ηεν ςπ' απηζ. 61167/17.12.2007 (ΦΕΚ 2438/28.12.2007 ηεύσορ Β') ΚΥΑ. 
 Σσεδηαγπάµµαηα ηερ πεπηοσήρ εηρ ηπηπιούν από δηπιυµαηούσο µεσανηθό, ζε θιίµαθα πος αναθέπεηαη πεηά επί ηυν 

ζσεδίυν, ζηα οποία ζα αποηςπώνονηαη όιοη οη σώποη, πεπηιαµβανοµένυν θαη αςηών πος πποβιέπονηαη από εηδηθέρ 
δηαηάξεηρ ηος ηζσύονηορ νοµηθού πιαηζίος (π.σ. αποσυπεηήπηα γηα Α.Μ.Ε.Α). 

 Βεβαίυζε µεσανηθού δηπιυµαηούσος ανώηαηερ ζσοιήρ γηα ηεν θαιή εγθαηάζηαζε θαη ιεηηοςπγία ηυν παησνηδηών. 
 Βεβαίυζε ειεθηποιόγος µεσανηθού ανώηαηερ ζσοιήρ, πεπί ηερ αζθάιεηαρ ηυν ειεθηποιογηθών εγθαηαζηάζευν. 
 Έγθπηζε ηερ απµόδηαρ Απσαηοιογηθήρ Υπεπεζίαρ, αν ππόθεηηαη να ιεηηοςπγήζεη ζε πεπηοσή Απσαηοιογηθήρ Ζώνερ. 
 Γνυµάηεςζε θηενηάηπος ηερ απµόδηαρ οπγανηθήρ µονάδαρ Κηενηαηπηθήρ ηερ Πεπηθέπεηαρ, αν ππόθεηηαη γηα έθζεζε 

δώυν, πεπί ηερ ςγεηονοµηθήρ θαηαιιειόηεηαρ αςηών. 
 Βεβαίυζε δηπιυµαηούσος σεµηθού ανώηαηερ ζσοιήρ γηα ηεν επηθηνδςνόηεηα ηυν ηςσόν σπεζηµοποηοςµένυν 

αεπίυν ή άιιυν ςιών. 
 Άδεηα ηος Υποςπγείος Ανάπηςξερ (Γενηθή Γπαµµαηεία Βηοµεσανίαρ) γηα µεσανοιογηθέρ εγθαηαζηάζεηρ άνυ ηυν 10 ή 

15 
ίππυν θαηά ηηρ δηαηάξεηρ ηος Α.Ν. 207/1967 (Α' 216). 

 Βεβαίυζε ηερ Υπεπεζίαρ Ποιηηηθήρ Αεποποπίαρ, όηαν ππόθεηηαη γηα πηήζε ή ανύτυζε αηυποπηέπυν, αεποζηάηυν 
ή άιιυν ηεσνηθών µέζυν όηη ε πηήζε ή ανύτυζε δεν ανηίθεηηαη ζηοςρ οηθείοςρ θανονηζµούρ ηερ, θαη ζηοςρ εν γένεη 
θανόνερ αζθαιείαρ ηος εναεπίος σώπος θαη βεβαίυζε ηερ ∆ΕΗ θαη ΟΤΕ γηα ηεν αζθάιεηα ηυν εγθαηαζηάζευν ζηεν 
πεπηοσή πος ππόθεηηαη να γίνεη πηήζε ή ανύτυζε. 

 Γνυµάηεςζε ηος Σςµβοςιίος «πεπί ζεάηπυν θαη θηνεµαηογπάθυν», αν ππόθεηηαη γηα ιούνα-παπθ, ηζίπθο, πίζηερ 
αςηοθηνεηηδίυν, επηδείξεηρ (όπυρ ηο ειαζηηθό ζάιηο) θαη ιοηπέρ παπεµθεπείρ εγθαηαζηάζεηρ θαη δπαζηεπηόηεηερ, γηα 
ηεν θαηαιιειόηεηα ηυν σώπυν εγθαηαζηάζευν θαη εξοπιηζµού.  



 

 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΙΔΕΙΕΣ 
 

 

Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΙΑ 

Γηα ηεν εγθαηάζηαζε θαη ιεηηοςπγία τςσαγυγηθών παησνηδηών (ιούνα-παπθ, πίζηερ αςηοθηνεηηδίυν, ηζίπθο θ.ιπ.) απαηηείηαη 
άδεηα, ε οποία σοπεγείηαη από ηον δήµαπσο µε ηε δηαδηθαζία πος πποβιέποςν οη δηαηάξεηρ ηος άπζπος 80 ηος Ν. 
3463/2006 θαη εθόζον πιεπούνηαη οη πποϋποζέζεηρ ηυν οηθείυν δηαηάξευν πος δηέποςν αςηά. 
Μεηά ηε σοπήγεζε ηερ πποέγθπηζερ από ηεν απµόδηα ∆εµοηηθή Κοηνόηεηα θαη αθού ςποβιεζούν ηα απαηηούµενα από ηηρ 
ζσεηηθέρ δηαηάξεηρ δηθαηοιογεηηθά θαη γνυµαηεύζεη ζεηηθά ηο Ππυηοβάζµηο Σςµβούιηο Θεάηπυν θαη Κηνεµαηογπάθυν ή 
δηεξασζεί ο απαηηούµενορ έιεγσορ από ηηρ απµόδηερ ηεσνηθέρ ςπεπεζίερ ηος ∆ήµος, εθδίδεηαη µε απόθαζε ∆εµάπσος ε 
άδεηα εγθαηάζηαζερ θαη ιεηηοςπγίαρ ηερ αηηούµενερ δπαζηεπηόηεηαρ. 

 

∆. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ 

 Η άδεηα ιεηηοςπγίαρ ηζσύεη γηα πένηε (5) σπόνηα θαη ανανεώνεηαη µόνο αν εξαθοιοςζούν να πιεπούνηαη οη πποϋποζέζεηρ 
ηερ παπ.1 ηερ ςπ' απηζ. 7034/1298/15.03.2000 (ΦΕΚ 368/24.03.2000 ηεύσορ Β') ΚΥΑ, ηδίυρ υρ ππορ ηεν εν ηυ µεηαξύ 
πηζανή ανέγεπζε νέυν θαηοηθηών θαη ιοηπών εγθαηαζηάζευν. Φπονηθό ζεµείο αναθοπάρ γηα ηον πποζδηοπηζµό ηυν νέυν 
θαηοηθηών θαη εγθαηαζηάζευν ζευπείηαη ε εµεποµενία ηερ οπηζηηθήρ ειεθηποδόηεζερ ηοςρ (ηζσύεη µόνο γηα µόνηµερ 
εγθαηαζηάζεηρ τςσαγυγηθών παηδεηών). 

 Πποϋπόζεζε γηα ηε σοπήγεζε οποηαζδήποηε άδεηαρ από ηον ∆ήµο είναη ε µε ύπαπξε βεβαηυµένυν ιεξηππόζεζµυν 
οθεηιών, µε εξαίπεζε ηηρ πεπηπηώζεηρ εθθπεµοδηθίαρ θαη ηος δηαθανονηζµού θαηαβοιήρ αςηών. 


