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ΘΔΜΑ: «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΣΗΡΟΤΝΣΑΙ ΣΟ ΦΑΚΔΛΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ( Άξζξν 4 ηεο 

πγεηνλνκηθήο δηάηαμεο 18/05/2017 Αξ. Οηθ. 16228)» 

 

 Σν Απνδεηθηηθό ππνβνιήο ηεο γλσζηνπνίεζεο καδί κε απιό αληίγξαθν ηνπ ζώκαηνο ηεο 

γλσζηνπνίεζεο. 

 ρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο. ε απηό ζα είλαη επδηάθξηηνη νη ρώξνη ηνπ θαηαζηήκαηνο (π.ρ. ρώξνη 

πγηεηλήο  γηα Α.Μ.Δ.Α. θ.ι.π.) 

 Βεβαίσζε ηνπ Μεραληθνύ. Ο κεραληθόο βεβαηώλεη, όηη πιεξνύληαη νη θηηξηνινγηθέο πξνϋπνζέζεηο θαη 

ππνρξεώζεηο γηα ην θαηάζηεκα θαη όηη ν ρώξνο είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα 

(όπσο π.ρ. άδεηα δόκεζεο, αλαζεσξήζεηο απηήο , δήισζε απζαηξέηνπ) 

 Πηζηνπνηεηηθά ππξνπξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ηελ 13/2013 Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε (Β΄ 1586). Σα κέηξα θαη 

ηα κέζα ππξνπξνζηαζίαο πνπ απαηηνύληαη, ζα απνηππώλνληαη ζε ζρέδηα θάηνςεο πνπ ζα ηεξνύληαη 

ζηνλ θάθειν ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 Βηβιίν ειέγρνπ ζπληήξεζεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο. 

 Τπεύζπλε δήισζε πνπ θαζνξίδεηαη, όηη απνδέρεηαη ηνλ δηνξηζκό ηνπ σο ππεύζπλν ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 Σν πξνβιεπόκελν παξάβνιν, όπσο νξίδεηαη ζηελ Κ.Τ.Α. 61167/17-12-2007. 

 Άδεηα ρξήζεο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα. 

 Άδεηα παξάηαζεο ρξήζεο κνπζηθήο γηα κεηά ηηο 10:00 κ.κ. ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν  θαη 11:00 κ.κ. ηελ 

ζεξηλή από ηνλ Γήκν. 

 Να κελ έρεη θαηαδηθαζηεί ν ππνςήθηνο θαηαζηεκαηάξρεο γηα αδηθήκαηα ηνπ ΠΓ 180/1979. Η αξκόδηα 

ππεξεζία έρεη ηελ αξκνδηόηεηα λα δεηήζεη εκεξεζίσο ην Πνηληθό Μεηξών. 

 ΠΡΟΟΥΗ: ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο κε ηνλ Νόκν  4442/2016, κε ηηο πγεηνλνκηθέο 

δηαηάμεηο 16228/2017 θαη ηνλ λόκν 14708/2007, λα ηεξνύληαη ππνρξεσηηθά ηα  δηθαηνινγεηηθά θαη ηα 

νπνία ζα επηδεηθλύνληαη ζηνπο ειέγρνπο θαη ζηνπο επόπηεο πγείαο. 

ΔΑΝ ΟΙ ΔΛΔΓΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΚΣΙΜΗΟΤΝ ΟΣΙ  ΛΟΓΧ ΗΜΑΝΣΙΚΧΝ ΔΛΛΔΙΦΔΧΝ  ΣΧΝ ΑΡΥΔΙΧΝ 

ΣΙΘΔΣΑΙ  ΘΔΜΑ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΣΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ,  ΚΛΔΙΝΔΙ Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ. 
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