ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΜΙΚΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Ν. 3037/2002 (ΦΕΚ Α΄ 174/2002).
2. Η ΥΑ 1107414/1491/Τ. & ΕΦ/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1827/8-12-2003).
Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήµατος, αίθουσας ή του χώρου γενικά
στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το πλήθος αυτών για το οποίο ζητείται η
άδεια.
2. Παράβολο 185 € µε καταβολή τους στο Ταµείο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.
3. Α) Κανονισµό της οικοδοµής και δήλωση του Ν. 1599/86 του διαχειριστή της οικοδοµής θεωρηµένη για το
γνήσιο της υπογραφής µε το εξής περιεχόµενο:
“Είµαι διαχειριστής της ενταύθα και επί της οδού .............................................. αρ. ......... οικοδοµής όπου στεγάζεται
το κατάστηµα που πρόκειται να λειτουργήσει από τον .................................. Η πολυκατοικία που στεγάζεται το
κατάστηµα έχει κανονισµό, ο οποίος δεν απαγορεύει την ίδρυση και λειτουργία καταστήµατος ή αίθουσας
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.”
Β) Αν δεν υπάρχει κανονισµός, δήλωση του Ν. 1599/86 του διαχειριστή της οικοδοµής θεωρηµένη για το γνήσιο
της υπογραφής µε το εξής περιεχόµενο:
“Είµαι διαχειριστής της ενταύθα και επί της οδού ................................................... αρ. ........ οικοδοµής όπου
στεγάζεται το κατάστηµα που πρόκειται να λειτουργήσει από τον ................................ Η πολυκατοικία που
στεγάζεται το κατάστηµα δεν έχει κανονισµό και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζοµένων στο ίδιο κτίριο
κατοικιών επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία καταστήµατος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.”
Γ) Προκειµένου περί οικηµάτων, στα οποία στεγάζονται έως δύο κατοικίες, κατατίθεται όµοια υπεύθυνη δήλωση,
από τους ή τον ιδιοκτήτη των κατοικιών ανάλογα.
ΣΗΜ: Σε περίπτωση ελλείψεως ή αρνήσεως υπογραφής του διαχειριστή, τη δήλωση την κάνει ο ιδιοκτήτης του
καταστήµατος γράφοντας το ίδιο ακριβώς κείµενο και προσθέτοντας «επίσης δηλώνω ότι δεν υπάρχει διαχειριστής» ή
«υπάρχει διαχειριστής και αρνείται να υπογράψει».
4. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου σχετικού εγγράφου από τα προβλεπόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 3
του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του µε το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή
βεβαίωση της αρµόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατοµικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών
φορέων) και, εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός − πολίτης κράτους µη µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο
ισχύουσας άδειας διαµονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας. Αν ο
ενδιαφερόµενος είναι οµογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα οµογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισµό.
Στην περίπτωση όπου αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθεται:
Α) Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρισµένου στο µητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρηµένο από την
αρµόδια για την τήρηση του µητρώου αυτής Αρχή
Β) Πιστοποιητικό της αρµόδιας για την τήρηση του µητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων
καταστατικού/µη λύσης της εταιρείας.
5. Βεβαίωση αρµόδιας ∆.Ο.Υ. περί έναρξης ασκήσεως επιτηδεύµατος ή µεταβολής (άρθρο 8 και 9 Ν.1882/90)
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει αφαιρεθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ κατά το
παρελθόν εκδοθείσα επ’ ονόµατι του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει
αφαιρεθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ, ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ηµεροµηνία έκτισης της ποινής αυτής.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της υπ’ αρίθµ. 1107414/1491/Τ.&Ε.Φ./2003 ΚΥΑ οι επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών
διαδικτύου µπορούν να λειτουργούν εντός µόνο των καθορισµένων στο άρθρο 37 της Α1β/8577/83 Υγειονοµικής
∆ιάταξης καταστηµάτων δηλ. καφενεία, καφετέριες, µπαρ και κυλικεία τα οποία λειτουργούν σε χώρους στους οποίους
παραµένουν επί πολύ χρόνο καθισµένοι πελάτες.
• Προϋπόθεση για την έκδοση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε µικτό κατάστηµα,
είναι η προηγούµενη γνωστοποίηση λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε την
διαδικασία που προβλέπεται στον Ν.4442/2016 (ΦΕΚ Α’ 230) και την ΚΥΑ 16228/2017 (ΦΕΚ Β’ 1723).
• Η υπεύθυνη δήλωση του υπ’ αριθµ 6 δικαιολογητικού πρέπει να γίνεται στην περίπτωση : α) προσωπικής εταιρίας
δηλ. Ο.Ε. ή Ε.Ε. από όλους τους εταίρους β) Ανώνυµης Εταιρείας από τα πρόσωπα που απαρτίζουν το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και γ) Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. από τον εκπρόσωπο (ή εκπροσώπους) της εταιρίας.
• ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής) σε περίπτωση που δεν καταθέσει τα
δικαιολογητικά ο ενδιαφερόµενος στον οποίο θα εκδοθεί η άδεια.
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