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ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Ν. 3037/2002 (ΦΕΚ Α΄ 174/2002).
2. Η ΥΑ 1107414/1491/Τ. & ΕΦ/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1827/8-12-2003)
3. Το άρθρο 285 “Ενημερότητα οφειλών” του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α΄ )
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.
4. Αριθμ. Οικ. 61167/07 (ΦΕΚ 2438 Β/28-12-2007) Καθορισμός ύψους παραβόλου
έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.

1η Περίπτωση:
Διαδικτύου

Κατάστημα

Αμιγούς

Προσφοράς

Υπηρεσιών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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. Αντίγραφα των στοιχείων νοµιµότητας του καταστήµατος, της αίθουσας ή του χώρου
(π.χ. οικοδοµική άδεια) και σχεδιαγράµµατα του καταστήµατος εις τριπλούν,
υπογεγραµµένα από Μηχανικό, που θα συνοδεύονται από βεβαίωση µηχανικού
(σχετικό κείµενο βεβαίωσης παρατίθεται στο τέλος του παρόντος) από την οποία θα
προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης. Σε αυτά πρέπει να προσδιορίζεται ο
αριθµός και ο χώρος των Η/Υ, σε κλίµακα που θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και
στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήµατος περιλαµβανοµένων και
αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νοµικού πλαισίου (π.χ.
τουαλέτες για Α.Μ.Ε.Α.)
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 του αιτούντα/ αιτούντων (θεωρηµένη για το γνήσιο
της υπογραφής) µε την οποία δηλώνει ότι το κατάστηµα:
Α) είναι σε περιοχή όπου δεν απαγορεύεται η συγκεκριµένη χρήση γης. Το οίκημα
βρίσκεται σε ισόγειο.
Β) η κύρια είσοδος του χώρου είναι και η έξοδός του, βρίσκεται επί δηµοσίας οδού και
δεν υπάρχει άλλη είσοδος ή έξοδος, που να οδηγεί σε άλλο ιδιωτικό ή δηµόσιο
χώρο, πλην της εξόδου κινδύνου.
4. 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
............................................................................................................................... οικοδ
οµής 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
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5.

6.
7.

8.
9.

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».
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.
Υποβάλλεται επίσης υπεύθυνη δήλωση ορισµού του υπευθύνου του καταστήµατος,
της αίθουσας ή του χώρου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση
αποδοχής
Βεβαίωση αρµόδιας ∆.Ο.Υ. περί έναρξης ασκήσεως επιτηδεύµατος ή µεταβολής
(άρθρο 8 και 9 Ν.1882/90)
Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή µίσθωση του
καταστήµατος, της αίθουσας ή του χώρου, από τον αιτούντα ή η παραχώρηση στον
αιτούντα.
Δημότική Ενημερότητα
.Παράβολο: για να πληρώσει το παράβολο όπως προβλέπεται
Αριθμ. Οικ.
61167/07 (ΦΕΚ 2438 Β/28-12-2007)
ήτοι: 185 ευρώ για πόλεις άνω των 5000
κατοίκους και 75 ευρώ στις υπόλοιπες πόλεις και καταβάλλεται στο Ταµείο του ∆ήµου
Κορινθίων ή Κατάθεση Εθνική Τράπεζα:GR 34 0110 3790 0000 3795 4510 519 ή
Tράπεζα Πειραιώς: GR 46 0172 5090 0055 0904 0040 283 με Αιτιολογία «Παράβολο
για Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου,
ΑΦΜ/Επωνυμία Υπόχρεου και τη Διεύθυνση που αυτό αφορά».

10. 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 για κανένα από τα αδικήµατα που αναφέρονται στις διατάξεις
του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.∆/τος 180/1979, όπως αυτό ισχύει».
11. 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.
12. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (ΚΡΗΤΗΣ 46, τηλ.
2310399167).(ΦΕΚ 717/Β/18-8-95 3γ/95 και ΦΕΚ 959/22-11-95 3δ/95 Πυροσβεστικής
∆ιάταξης).
13. Βεβαίωση ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για τη λειτουργία του καταστήµατος από την
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας του ΥΠ.ΠΟ.
(Ηροδότου 17 Τηλ. 2310214497 και 2310213800), στην περίπτωση καταστηµάτων
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υγειονοµικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στον ιστορικό τόπο της Θεσσαλονίκης
καθώς και για αυτά που βρίσκονται σε κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα ή
είναι δίπλα σε διατηρητέα.

Σημειώνουμε ότι το Παράβολο και η Δημοτική Ενημερότητα παρέχονται και μέσω
των e-Υπηρεσιών της ιστοσελίδας του Δήμου www.korinthos.gr

2η Περίπτωση: Κατάστημα Μικτό Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου
– Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Για την αδειοδότηση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που ρυθμίζεται μέσω
της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 (Β’ 173) απαιτείται η διαδικασία της βεβαίωσης και
γνωστοποίησης, ενώ για τη λειτουργία της δεύτερης δραστηριότητας πρέπει να
ακολουθηθεί η διαδικασία αδειοδότησης, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Οι υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιολογητικών 9 και 10 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.
 Από την ∆ιεύθυνση Υγείας ζητείται γραµµάτιο είσπραξης 88 € υπέρ της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας µε καταβολή του στην Τράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογαριασµού
6215030024671
 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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