ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ – ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ
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α
1. Υ.Α. 1023/2/34 (ΦΕΚ 178 Β’ 1994) άρθρο 4.
Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση για άδεια λειτουργίας καταστήµατος εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων – ποδηλάτων.
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου 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. Από τα παραπάνω
πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Στην περίπτωση όπου αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθεται:
• Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρηµένου στο Μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρηµένο από την αρµόδια
για την τήρηση του Μητρώου αυτής Αρχή
• Πιστοποιητικό της αρµόδιας για την τήρηση του Μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων
καταστατικού/µη λύσης της εταιρείας.
3. Προβλεπόµενο παράβολο. 185 € µε καταβολή του στο Ταµείο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (την ηµέρα κατάθεσης της
αίτησης).
4. Φωτοαντίγραφο αδείας οδηγήσεως διτρόχου µοτοποδηλάτου, ή διτρόχου µοτ/τας του ενδιαφερόµενου,
προκειµένου περί καταστήµατος ενοικιάσεως µοτοποδηλάτων.
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 (αντί αποσπάσµατος ποινικού µητρώου) στην οποία να δηλώνονται τα
ακόλουθα: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα κατά την τελευταία πενταετία σε ποινή
φυλάκισης πέραν των (3) µηνών για κλοπή, εκβίαση, απάτη πλαστογραφία, λαθρεµπορία, χρήση και εµπορία
ναρκωτικών ουσιών, εγκληµάτων κατά των ηθών, παραβάσεις της νοµοθεσίας περί προστασίας του Εθνικού
νοµίσµατος, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και ληστεία». Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει εταιρεία,
κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 (αντί αποσπάσµατος ποινικού µητρώου) του εκπροσώπου της
εταιρείας, όλων των µελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΑΕ, όλων
των διαχειριστών ΕΠΕ, όλων των εκπροσώπων IKE, µε το ίδιο περιεχόµενο.
6. Πιστοποιητικό του Γραµµατέως Πρωτοδικών από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν ετέθη σε κατάσταση
πτώχευσης, απαγόρευσης ή δικαστικής αντίληψης.
7. Σχεδιάγραµµα κάτοψης του χώρου του καταστήµατος σε δύο αντίτυπα συνταγµένο από σχεδιαστή και υπό
κλίµακα 1:50, στο οποίο θα απεικονίζονται οι χώροι του καταστήµατος και ο προορισµός του κάθε χώρου µε ακριβείς
διαστάσεις. Επίσης θα αποτυπώνονται σ’ αυτό οι τυχόν υπαίθριοι ιδιωτικοί ή κοινόχρηστοι χώροι του καταστήµατος.
8. Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα της περιοχής σε δύο αντίτυπα από κλίµακα 1:1000 σε ακτίνα 100µ. στο οποίο θα
σηµειώνεται η οικοδοµική και ρυµοτοµική γραµµή και η θέση του καταστήµατος και τα τυχόν υπάρχοντα κτίρια και
εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της Α∆/ 1/1994 (σχολεία, φροντιστήρια, νοσοκοµεία
καθώς και οι αποστάσεις αυτών από το κατάστηµα.
9. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή µίσθωση του ακινήτου όπου θα λειτουργήσει
το κατάστηµα.
10. ∆ύο (2) φωτογραφίες
11. Βεβαίωση από ιδιώτη µηχανικό στην οποία οι χώροι του καταστήµατος να χαρακτηρίζονται σαν χώροι κύριας χρήσης
προοριζόµενοι για κατάστηµα.
12. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της
πυροσβεστικής νοµοθεσίας.
13. Εάν το κατάστηµα βρίσκεται σε ισόγειο χώρο πολυκατοικίας και γενικά οικήµατος όπου στεγάζονται κατοικίες,
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη του χώρου,
στο οποίο να φαίνεται ότι ο κανονισµός της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των
στεγαζοµένων στο ίδιο κτίριο ιδιοκτησιών, δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό
ίδρυση καταστήµατος.

Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ενεργείται αυτοψία από τη δηµοτική αστυνοµία και συντάσσεται σχετική
έκθεση. Εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι απαιτούµενοι από τον νόµο, όροι και προϋποθέσεις, θα γίνει έγγραφη
ειδοποίηση για υποβολή και των εξής επιπλέον δικαιολογητικών (άρθρ. 4 παρ. 2 Α∆ 1/1994):
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Κατάσταση µε τα προς ενοικίαση µοτοποδήλατα ιδιοκτησίας του ενδιαφερόµενου, όπου αναγράφονται ο αριθµός
κυκλοφορίας και λοιπά στοιχεία αναγνωρίσεως αυτών (αριθµός σκελετού, κινητήρα, χρώµα κ.λ.π.). ‘Όµοια κατάσταση,
θεωρηµένη από την οικεία Αστυνοµική Αρχή τηρεί και ο ιδιοκτήτης στο κατάστηµά του.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι διαθέτει στο κατάστηµά του αντίστοιχο µε τα προς ενοικίαση µοτοποδήλατα
αριθµό προστατευτικών κρανών.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι τα προς ενοικίαση µοτοποδήλατα έχουν ασφαλιστική κάλυψη σύµφωνα µε
τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και ότι είναι εφοδιασµένα µε πιστοποιητικό καταλληλότητας ασφαλούς κυκλοφορίας
από τις αρµόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών ή βεβαίωσης πτυχιούχου τεχνίτη µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1575/1985. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά χορηγούνται µετά από λεπτοµερή µηχανικό
έλεγχο και κυρίως του συστήµατος φωτισµού, πεδήσεως, διευθύνσεως και σιγαστήρων των εξατµίσεών τους.
Βεβαίωση της αρµόδιας ∆ΟΥ περί καταθέσεως δηλώσεως για έναρξη άσκησης επαγγέλµατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
•
Για τη λειτουργία καταστηµάτων εκµισθώσεως µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων θα πρέπει να χρησιµοποιούνται
οικήµατα µόνιµης κατασκευής.
•
Απαγορεύεται η λειτουργία του καταστήµατος σε πεζόδροµους ή αρχαιολογικούς χώρους (Άρθρο 3 Α∆ 1/ 1994).
•
∆ύναται να απαγορευθεί η λειτουργία του καταστήµατος σε δρόµους µε αυξηµένη κυκλοφοριακή κίνηση ή όταν απέχει
λιγότερο από (10) δέκα µέτρα, κατ’ ευθεία γραµµή µετρούµενη, από στροφή ή διασταύρωση δρόµων ή λιγότερο από
(100) µέτρα από Σχολεία, Φροντιστήρια, Ιδρύµατα, Ξενοδοχεία, Βρεφονηπιακούς και παιδικούς Σταθµούς,
Γηροκοµεία, Κινηµατογράφους, Θέατρα, Ωδεία, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Σιδηροδροµικούς Σταθµούς, Σταθµούς
Υπεραστικών λεωφορείων, Αεροδρόµια, Ναούς, ή τα όρια οικοπέδων κατασκηνώσεων, κάµπινγκ και χώρους
άθλησης, ως και σε κάθε χώρο που δεν πληροί τους όρους ασφαλείας από πλευρά κυκλοφορίας κατά την κρίση της
αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας σταθµούς. (Άρθρο 3 Α∆ 1/ 1994).
•
Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε µορφής αδειών από δήµους, είναι η µη ύπαρξη, εις βάρους του
ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς αυτούς, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις
εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:
•
•
•
•

•

∆εν απαιτείται προέγκριση για την άδεια λειτουργίας καταστήµατος µισθώσεως µοτοποδηλάτων ποδηλάτων.
Οι επιγραφές των καταστηµάτων γράφονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται επιπρόσθετη
αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα µε µικρότερα στοιχεία (αρθ. 6 Ν. 2946/2001).
Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής.
Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται εξουσιοδότηση στο έντυπο της αίτησης απαιτείται προσκόµιση
εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία ή συµβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
Χωρίς άδεια λειτουργίας δεν µπορεί να λειτουργήσει το κατάστηµα.
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