Α. Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κατάστημα
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος:
1. Αίτηση του ιδιοκτήτη ή μισθωτή όπου θα δηλώνεται επίσης ο τύπος του καταστήματος
(καφενείο, ψητοπωλείο, κ.λ.π.).
2. Υπεύθυνη Δήλωση εξουσιοδότησης εάν με την υπόθεση ασχολείται Μηχανικός.
3. Οικοδομική Άδεια.
4. Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου.
5. Τοπογραφικό Διάγραμμα με τη συγκεκριμένη θέση του καταστήματος (εις τριπλούν).
6. Φωτογραφίες (εις τριπλούν):
6.α. Του καταστήματος εξωτερικά.
6.β. Του καταστήματος σε σχέση με το μνημείο.
6.γ. Της όψης του συνόλου της οικοδομής όπου στεγάζεται το εν λόγω κατάστημα.
7. Στην περίπτωση που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες στις εξωτερικές όψεις του
καταστήματος θα προσκομιστούν:
7.α. Τεχνική Έκθεση του μηχανικού με αναλυτική περιγραφή των εργασιών.
7.β. Αρχιτεκτονικά σχέδια όψεων του καταστήματος σε κλίμακα 1:50 1) της υπάρχουσας
κατάστασης και 2) της πρότασης με σχεδιασμένη την θέση και τις διαστάσεις της
πινακίδας που πρόκειται να τοποθετηθεί. Ο τύπος και το υλικό της πινακίδας και το
εάν θα είναι φωτεινή ή όχι, θα δηλώνεται επίσης στην Τεχνική Έκθεση.
7.γ. Επιζωγραφισμένα σχέδια των όψεων του καταστήματος με τους προτεινόμενους
χρωματισμούς.
8. Στην περίπτωση που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί καμία εργασία στις εξωτερικές
όψεις του καταστήματος, θα προσκομιστεί: είτε Υπεύθυνη Δήλωση του
ιδιοκτήτη/μισθωτή, είτε Τεχνική Έκθεση του Μηχανικού, όπου θα δηλώνεται η
διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης.
Β. Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ανάπτυξης
τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο:
1. Αρχιτεκτονική κάτοψη του καταστήματος (με διαστάσεις), σε κλίμακα 1:50, με τον
εξωτερικό χώρο του, όπου θα εμφανίζεται το πεζοδρόμιο και ο δρόμος, αλλά και η θέση
του μνημείου σε σχέση με το κατάστημα. Επίσης, θα διαγράφεται η κατάληψη του χώρου
από τα τραπεζοκαθίσματα με συγκεκριμένες διαστάσεις.
2. Στην Τεχνική Έκθεση του Μηχανικού να περιγράφεται αναλυτικά:
2.α. Το εμβαδόν της κατάληψης.
2.β. Εάν τοποθετηθούν άλλα, διαφόρων τύπων στοιχεία, όπως ομπρέλες κ.λ.π.
2.γ. Ο τύπος των τραπεζοκαθισμάτων (μεταλλικά, ξύλινα, τύπου καναπέ κ.λ.π.).

