
 
 

 
 

  

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
1. Αίτηση με (3) τρεις φωτογραφίες, όταν η άδεια εκδίδεται στο όνομα φυσικού προσώπου ή εκπροσώπου 

εταιρείας. Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό.  
2. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται 

τα εξής: «Τηρούνται οι υγειονομικοί όροι που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις και δεν επήλθε 
οποιαδήποτε κτιριοδομική μεταβολή του καταστήματος μου που ευρίσκεται στη διεύθυνση ………………..» 

3. Το προβλεπόμενο από την 61167/2007 ΚYΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2438/28.12.2007 παράβολο 
(Διπλότυπο του Δήμου), αξίας 185 €. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει 
αφαιρεθεί ‘‘ΟΡΙΣΤΙΚΑ’’ κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ’ ονόματί του άδεια λειτουργίας επιχείρησης 
παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί ‘‘ΟΡΙΣΤΙΚΑ’’, ότι έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από 
την ημερομηνία έκτισης της ποινής αυτής, ότι θα συνεχίσει τη λειτουργία της επιχείρησης και θα ασκήσει 
τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, με τους προβλεπόμενους στην υπό μεταβίβαση άδεια λειτουργίας 
όρους. 

5. Τεχνική Έκθεση μηχανικού ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα αποτυπώνεται σκαρίφημα της 
περιοχής και στην οποία ο μηχανικός  θα δηλώνει υπεύθυνα «ότι ο προοριζόμενος  χώρος  για  αμιγή  ή 
μεικτή επιχείρηση  προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου είναι σε μεγαλύτερη απόσταση των  100 μέτρων  
κατ΄ ευθεία γραμμή μετρούμενη από κλινικές, νοσοκομεία, οίκους ευγηρίας, παιδικούς σταθμούς, 
νηπιαγωγεία, σχολειά, ορφανοτροφεία» (Α.Δ.Σ. 647/26-7-12, ΑΔΑ:Β4ΓΠΩ6Μ-468). 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Η Πιστοποίηση της μη οφειλής στο Δήμο αποτελεί στοιχείο, το οποίο ερευνάται από τον ίδιο τον ΟΤΑ 
Εάν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι οφειλέτης του Δήμου, δεν μπορεί να χορηγηθεί η άδεια μέχρι να 
εξοφληθεί το ποσό. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, η άδεια που αντικαθίσταται εκδίδεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Μέχρι την αντικατάσταση της άδειας το κατάστημα 
λειτουργεί νόμιμα. Κατά την παραλαβή της νέας άδειας ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει 
απαραίτητα την παλαιά άδεια.   
ΠΡΟΣΟΧΗ ! 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
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α) ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ    
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ (ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ 
ΜΑΣ). 
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ. 
 
β) Ο ΔΗΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Ν. 3230/2004. 


