
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8Ν.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 : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ  ΙΔΡΥΣΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

………………………………...................................................................................................».

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ……………………

………………. KOINOTHTA ………………..

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

(συμπληρώνεται από την υπηρεσία)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ *:
Ο- Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητα : Α.Φ.Μ:

Αρ. Άδειας Οδήγησης: Αρ. Διαβατηρίου: Ιθαγένεια:

Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός - Αριθ: ΤΚ:

Τηλ: FAX: E-Mail:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ  *(Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:                                                                        

ΑΡ. & ΕΤΟΣ ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ (για ΑΕ & ΕΠΕ): ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:                                                                        

ΑΡ. & ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΟΕ & ΕΕ):

Δ.Ο.Υ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

Α.Φ.Μ. ΕΔΡΑ (ΔΗΜΟΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜ: ΤΚ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FΑΧ: E-MAIL:



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ  *(Νομικά Πρόσωπα υπό σύσταση)

Καταθέτω την παρούσα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά ως νόμιμος εκρόσωπος των κάτωθι ιδρυτών της υπό σύσταση 
εταιρείας
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ:                                                                                           

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΡΥΤΕΣ: ΑΦΜ ΑΔΤ

ΑΦΜ ΑΔΤ

ΑΦΜ ΑΔΤ

ΑΦΜ ΑΔΤ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΡΥΤΕΣ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΔΡΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΔΡΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΔΡΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΔΡΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  (για  κατάθεση  αίτησης  ή  παραλαβή  τελικής
διοικητικής πράξης)  :  Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου 
υπαλλήλου,  απαιτείται  προσκόμιση εξουσιοδότησης  με βεβαίωση  του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή 
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ:                                                                                                    ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FΑΧ: E-MAIL:

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από 
τη χορήγηση της προέγκρισης με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης - γνωστοποίησης στο Δήμο, 
όλα  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται.  Όσες  προεγκρίσεις  έχουν  εκδοθεί  πριν  την  04-11-2011  ισχύουν  για  χρονικό 
διάστημα πέντε (5) μηνών από την δημοσίευση νέας ΚΥΑ.  Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.

Με την προέγκριση δεν μπορεί να λειτουργήσει το κατάστημα, αλλά μόνο μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

Η εγκύκλιος 2 αριθμ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π. οικ. 4476/14-01-2013 του Υπουργείου Υγείας (σε αντικατάσταση της Υ.Δ. Α1β/8577/1983 
άρθρο 9), προβλέπει ότι εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει επιλέξει τον χώρο της επιχείρησης και εφόσον ελέγξει τη νομιμότητα του 
χώρου και τις χρήσης γης, πριν δεσμευτεί ή υποβληθεί σε δαπάνες για κατάστημα που τελικά δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί, μπορεί να 
ζητήσει  δυνητικό έλεγχο από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία για την πληροφόρηση των  ενδιαφερομένων, κυρίως τώρα ως  
προς την νέα Υ.Δ. ΦΕΚ 2718/08-10-2012.

 * ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ:
1) Ο Δήμος μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση άδειας λειτουργίας αν το κατάστημα (για τα καταστήματα πώλησης οινοπνευματωδών 
ποτών και κέντρων διασκέδασης) βρίσκεται σε απόσταση  μικρότερη από 50 μ. μετρούμενη σε ευθεία γραμμή από Ιερούς Ναούς, 
σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες κ.λ.π. (ΠΔ 231/89), λόγω πρόκλησης οχλήσεων (σελ. 79-80 βιβλίου). 
2) Απαγορεύεται η λειτουργία καταστημάτων πάνω από πενήντα άτομα  σε απόσταση  μικρότερη των 200μ. από πρατήριο υγρών 
καυσίμων (άρθρο 3 παρ. Ν.2465/97)

3) Στην περίπτωση των Γραφείων Τελετών ισχύουν οι αποστάσεις που ορίζει η ΥΔ Α1β/2706/83 (ΦΕΚ 230/1983 τεύχος Β΄): 

α) Εφόσον το Νοσοκομείο ή η Κλινική ή το Κέντρο Υγείας βρίσκεται μέσα στο συγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως και εφόσον  
υπάρχει περιμετρικά περίβολος η κατά τα ως άνω ελάχιστη απόσταση ορίζεται στα 100 μέτρα για Κλινική ή Κέντρο Υγείας και σε  
200 μέτρα για Νοσοκομεία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει περιμετρική περίβολος η κατά τα ως άνω ελάχιστη απόσταση ορίζεται σε  
150 μέτρα για Κλινική ή Κέντρο Υγείας και σε 300 μέτρα για Νοσοκομείο. 

β) Εφόσον το Νοσοκομείο ή η Κλινική ή το Κέντρο Υγείας βρίσκεται έξω από το υπάρχον εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως, η κατά 
τα ως άνω ελάχιστη απόσταση ορίζεται σε 300 μέτρα για Κλινική ή Κέντρο Υγείας και σε 600 μέτρα για Νοσοκομείο. 

Στην περίπτωση που υπάρχει απευθείας θέα  (χωρίς να παρεμβάλλονται οικοδομές ή μόνιμα φυσικά εμπόδια) μεταξύ νοσοκομείου ή  
κέντρου  υγείας  και  των προαναφερόμενων  επιχειρήσεων οι  ανωτέρω αναφερόμενες  σε  κάθε  περίπτωση ελάχιστες  αποστάσεις  
διπλασιάζονται. (παρ.2 άρθρο 2   ΥΔ Α1β/2706/1983  (ΦΕΚ 230/1983 τεύχος Β’)   όπως προστέθηκε από την Α1β/7664/1987 
(ΦΕΚ 502/1987 τεύχος Β’) απόφαση του Υπ. Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

4) Στην περίπτωση των  Υπαίθριων Παιδότοπων ελέγχεται αν γειτνιάζουν με χώρους φόρτωσης – εκφόρτωσης και εναπόθεσης 
επικίνδυνων υλικών και δραστηριοτήτων υψηλού θορύβου ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών ( άρθρο 6 της  
ΚΥΑ 36873/2007)   

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000002752_N0000002894_N0000002895_S0000014522
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000002752_N0000002894_N0000002895_S0000014522


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ………………………………………………….................

ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ  ………………………………………………………………………………………….

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ………………………………………………………………………………

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

1.Διάγραμμα της περιοχής (απόσπασμα χάρτη ή 
σκαρίφημα από το οποίο να προκύπτει η ακριβής 
θέση  της  εγκατάστασης  όπως-οικισμός,  οδός, 
αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) (απόστάσεις*)

ο ο ο

2.Υπεύθυνη  δήλωση  του  διαχειριστή  της 
πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος 
όταν δεν υπάρχει διαχειριστής ότι ο κανονισμός 
της  πολυκατοικίας  ή  ελλείψει  αυτού  ή 
πλειοψηφία  του  αριθμού  των  ιδιοκτητών  των 
στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη 
συμπεριλαμβανομένων  των  λοιπών  χώρων 
(καταστημάτων,  βοηθητικών  χώρων  κλπ)  δεν 
απαγορεύει  τη  χρήση  του  χώρου  αυτού  για  τη 
λειτουργία  του  υπό  ίδρυση  καταστήματος  ή 
εργαστηρίου.

            

           ο             ο           ο

3.Βεβαίωση  χρήσης  γης  από  την  Δ/νση 
Υπηρεσίας  Δόμησης  του  Δήμου  (πρώην 
Πολεοδομίας). 

ο ο ο

4. Βεβαίωση  για  αιγιαλό  και  παραλία  εφόσον  το 
κατάστημα  βρίσκεται  σε  παραλιακό  χώρο  (ότι  δεν 
υπάρχει απαγόρευση λειτουργίας ΚΥΕ).

ο ο ο

5.Για  ΥΠΑΙΘΡΙΑ  ΚΕΝΤΡΑ  ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 
χρειάζονται επιπλέον βεβαίωση της Πολεοδομίας 
για  την  απόσταση  των  υπαίθριων  Κέντρων 
Διασκέδασης (τουλάχιστον  300μ.)  από  την 
πλησιέστερη  νόμιμη  κατοικία  (κύρια  ή 
δευτερεύουσα),  ξενοδοχείο,  ναό,  σχολείο, 
νοσοκομείο,  γηροκομείο,  σανατόριο,  και  γενικά 
εγκατάσταση  που  απαιτεί  ειδικά  προστασία 
(αρθρ. 6 παρ. 1 ΥΔ Α5/3010/1985)

            

           ο             ο           ο

Επιλέξτε με πιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντηση σας:

o 1. Να σας αποσταλεί  με συστημένη  επιστολή  στη  Διεύθυνση: …………………………………………………………....o 2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μαςo 3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο……………………………………………………………………………….o 4. Να την παραλάβει εκπρόσωπος σας o 5. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:………………………………………………………….………………….

ΧΡΟΝΟΣ:  Η  προέγκριση  χορηγείται  από  τα  κατά  νόμο  αρμόδια  όργανα  σε  προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης 
της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο 
ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το 
Δήμο.

ΚΟΣΤΟΣ: 0 €



*  ΤΑ  ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ  (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ) 
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ  ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ,  ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Ή ΑΛΛΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ.

*  ΤΑ  ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ  ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ  ΑΠΟ  ΤΟ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας της κυρώσεις (2)  που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………
                                                                                               
  
                                                                                                                      

                                                                                                                      ……………………….20…
….
                                                                                                                                  (υπογραφή)

(1)  Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία 
γέννησης: πχ η 7Φεβρουαρίου 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.
(3)  Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν.  3013/2002)  να  προβεί  σε  όλες τις   απαραίτητες  ενέργειες 
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική 
πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)


