ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ « ΜΙΚΤΑ ΚΑΤ/ΤΑ »
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΔΤΥΟΥ
{ Καθοριζομένων από το άρθρο 37 της ΑΙΒ/8577/83 Υγ/κής Διάταξης ,
του άρθρου 3 του Ν.3037/2002 (ΦΕΚ 174/2002) , του Ν.3148/2003,
της Αποφ. 1107414/1491/τ. & ΕΦ (ΦΕΚ 1827/8.12.2003 ) και
της ΚΥΑ 10551/2007(ΦΕΚ 246/τ.β./2007 }.

1. Αίτηση (παρέχεται από τηνΥπ/σία μας και υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, φυσικό
ή νομικό πρόσωπο, ή από τρίτους με εξουσιοδότηση , θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής.)

2. Φωτοαντίγραφο

της

αδείας

Ίδρυσης

και

λειτουργίας

του

υπάρχοντος

καταστήματος.

3. Τρείς (3) πρόσφατες φωτογραφίες.
4. Αντίγραφο Κανονισμού Πολυκατοικίας ή υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ή της
πλειοψηφίας των ιδιοκτητών ( θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής ) , από την οποία να
προκύπτει ότι επιτρέπεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου.

5. Επικυρωμένο φωτ/φο δελτίου ταυτότητας.
6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου «δικαστικής χρήσης», το οποίο ζητείται αυτεπάγγελτα
από την Υπηρεσία μας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 5 του Ν. 3242/2004.

7. Βεβαίωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος ή μεταβολής.
8. Αντίγραφο εγκριθέντος και δημοσιευθέντος (Φ.Ε.Κ.) καταστατικού προκειμένου περί
Εταιρείας ή Σωματείου.

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ( θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής ), ότι δεν
έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ» κατά το παρελθόν η εν λόγω άδεια ή σε περίπτωση που
έχει συμβεί , ότι έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία έναρξης έκτισης της ποινής
αυτής & ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστικής απόφαση για τα αδικήματα που
προβλέπονται στο εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/79(ΦΕΚ Α΄48)

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ( θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής ), ότι δεν
έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης και ουσιώδης τροποποίηση
των υγειονομικών όρων λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα
άδεια.
11. Πυρασφάλεια σε ισχύ
12. Τέσσερα (4) σχεδιαγράμματα κάτοψης του χώρου που θα απεικονίζεται και η
θέση που θα τοποθετηθούν οι Η/Υ , θεωρημένα από την Πολεοδομία.
13. Παράβολο 185,00 € από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου.
14. Βεβαίωση μη οφειλής από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου.

