Γενικά Δικαιολογητικά

α) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής
δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960
(Α'
47)
και
1642/1986
(Α'
125),
β) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν,
γ) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή 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) και για τους
αλλοδαπούς φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής που του επιτρέπει την άσκηση
ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας
δ) μια (1) πρόσφατη φωτογραφία του.
ε)βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Πύδνας-Κολινδρού (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα
από την υπηρεσία)

παρατήρηση
στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα είδη προς πώληση ή οι υπηρεσίες που
παρέχονται

Επιπλέον δικαιολογητικά για χώρους εστίασης και προϊόντα υγειονομικού
ενδιαφέροντος
α) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο
ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας,
εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών.
β) ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια
ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει
για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της
αιτούμενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση
τροφίμων - ποτών.
γ)Πιστοποιητικό Υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων ή εξυπηρετούν χώρους
εστίασης ( θα πρέπει να εφοδιαστούν με το σχετικό πιστοποιητικό)
δ) Υ/Δ του ενδιαφερόμενου ότι θα τηρούνται όσοι από τους παρακάτω
υγειονομικούς όρους απαιτούνται κατά περίπτωση:

«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
Η επιχείρηση θα αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.ά. που θα
προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή
ακτινοβολία κλπ
Ο πάγκος εργασίας θα είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς
φθορές. Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει ανάλογος με τη φύση του
προσφερόμενου προϊόντος εξοπλισμός όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και
εργαλεία, που θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίμων από έντομα και
σκόνη. Πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό,
καθαριστικά) για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται και η απολύμανση
των εξαρτημάτων, των σκευών και των μερών του εξοπλισμού που απαιτούν
συχνό πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κλπ). Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες
και τα προϊόντα που προσφέρονται προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις.
Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως και θα υπάρχει
και χώρος πλύσης για λαβίδες, μαχαίρια, κ.λ.π.
Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή
συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων που θα αδειάζει καθημερινά στο Δημοτικό δίκτυο
αποχέτευσης καθώς και κάδοι απορριμμάτων.
Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος - αμαξώματος, ο χώρος μεταχείρισης
τροφίμων θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται
καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των
τροφίμων και να εμποδίζεται η αερόφερτη επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές
συνθήκες.
Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με
ισοθερμικό αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό.
Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα
χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών»
Κατά τη λειτουργία των ανωτέρω επιχειρήσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι
εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας και πιστοποιητικό εκπαίδευσης.

Επιπλέον δικαιολογητικά για Ψυχαγωγικά παιχνίδια (Λούνα-Παρκ, κλπ)
α) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος της τελευταίας τριετίας,

β)γνωμάτευση του Συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράφων», αν πρόκειται
για λούνα - πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις (όπως το ελαστικό
σάλτο) και λοιπές παρεμφερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την
καταλληλότητα των χώρων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και, κατά περίπτωση,
οι παρακάτω βεβαιώσεις
-βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση
και λειτουργία των παιχνιδιών,
-βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
- βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των
τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών,
-

άδεια

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης

(Γενική

Γραμματεία

Βιομηχανίας)

για

μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν.
207/1967 (Α' 216),
- βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή
ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή
ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει
κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου,
- βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή
που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.
- Αδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (ή με απόφαση Δ.Σ.)

