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 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ–ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ 
ΜΕ      ΑΜΟΙΒΗ  ΠΡΟΣΩΠΑ 

1. ΑΙΤΗΣΗ του ενδιαφεροµένου προσώπου, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της 
ταυτότητάς του, η διεύθυνση του οικήµατος, όπου θα ασκείται η δραστηριότητα αυτή, καθώς 
και πλήρη στοιχεία του εκµισθωτή.  

2. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του προσώπου ή επικυρωµένο 
φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου, όταν πρόκειται για πρόσωπα αλλοδαπής υπηκοότητας. Οι 
ανωτέρω προϋποθέσεις απαιτούνται και για τους πολίτες κρατών–µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 
προκειµένου περί αλλοδαπών, απαιτείται επιπλέον η κατοχή ισχυρής άδειας παραµονής και άδεια 
εργασίας ή άδεια άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας, µε όλα τα προσωπικά στοιχεία 
µεταφρασµένα και επικυρωµένα 

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ: Πληροφορίες εάν είναι επιτρεπτή η ζητούµενη χρήση στην κα 
Ανδρέου 2ος Όροφος. Μετά Αίτηση στο πρωτόκολλο της Πολεοδοµίας (ισόγειο). 

4. Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλµατος  
5. Εγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του οικήµατος, ότι συµφωνεί µε την άσκηση εντός 

αυτού της συγκεκριµένης δραστηριότητας. 
6. Έγγραφη συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών και ενοίκων, εάν πρόκειται για 

διαµέρισµα πολυκατοικίας, εκτός εάν ο κανονισµός της πολυκατοικίας απαγορεύει την άσκηση 
της συγκεκριµένης δραστηριότητας. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου το οποίο κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος του 
Ν. 1599/86, ότι το οίκηµα εντός του οποίου θα ασκεί την συγκεκριµένη δραστηριότητα δεν θα 
χρησιµοποιείται από αυτό ως κατοικία. 

8. Φωταντίγραφο του τίτλου κυριότητας του οικήµατος ή στην περίπτωση µισθώσεως του 
οικήµατος φωτοαντίγραφο του µισθωτηρίου συµβολαίου. Απαγορεύεται η εκµίσθωση ή η 
παραχώρηση της χρήσης του οικήµατος για την άσκηση της ανωτέρω δραστηριότητας, σε 
πρόσωπο που δεν κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος  

9. 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 οίκο ανοχής, σε κλίµακα που θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και στο 
οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι  

10.  Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας (Εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία). 
11. Βεβαίωση από ιδιώτη µηχανικό, ότι το οίκηµα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

παρ. 4 του αρθρ. 3 του Ν.2734/99 «περί αποστάσεων (200 µ.) από ναούς, σχολεία κ.λ.π.», όπως 
περιγράφονται στη διάταξη αυτή ή όπως καθορίζονται µε απόφαση του οικείου δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή  

12. Βεβαίωση της ∆/νσης Υγείας, ότι το οίκηµα πληροί τους όρους υγιεινής σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε ισχύουσες Υγειονοµικές ∆ιατάξεις(διαδικασία υπηρεσίας ΟΤΑ). 

13. Βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού, ότι το οίκηµα δεν έχει 
χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό ή διατηρητέο. 

14. Τρείς (3) έγχρωµες πρόσφατες φωτογραφίες. 
15. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆ΟΥ. 
16. Βεβαίωση της ∆/νσης Υγείας, ότι έχει χορηγηθεί στο εκδιδόµενο πρόσωπο βιβλιάριο υγείας 

κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθρ. 1 του Ν.2734/99 
17. Παράβολο 185 ευρώ 


