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Ανηικαηάζηαζη βεβαίωζηρ ςποβολήρ  γνωζηοποίηζηρ ίδπςζηρ & λειηοςπγίαρ Κ.Υ.Δ 
παποσήρ ςπηπεζιών λόγω πποζθήκηρ νέαρ δπαζηηπιόηηηαρ.                

 

Υποβαλλόμενα δικαιολογηηικά: 

Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο βεβαίσζεο ππνβνιήο γλσζηνπνίεζεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 
πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο παξνρήο ππεξεζηώλ όηαλ πξνζηίζεηαη εληόο απηνύ δξαζηεξηόηεηα, η οποία 

εμπίπηει ζηιρ πεπιπηώζειρ πεπιπηώζειρ ηος άπθπος 1 ηηρ ΚΥΑ 
ΓΙΑΓΠ/Φ.Α.2.1/34825/27.12.2013 (ΦΔΚ 3403/31.12.2013 ηεύσορ Β’),  ππνβάιινληαη ζηνλ νηθείν 

δήκν, ζε ΚΔΠ πνπ ιεηηνπξγεί σο Δληαίν Κέληξν Δμππεξέηεζεο (ΔΚΔ) ή κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ΔΚΔ ERMIS-
EUGO) 

 

1) Υπεύθςνη δήλωζη ηος ενδιαθεπομένος  κε ηελ νπνία δειώλεηαη ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ άξζξνπ 1 
πνπ πξνζηίζεηαη εληόο ηνπ Καηαζηήκαηνο ζςνοδεςόμενη ςποσπεωηικά από ην έληππν ηνπ Μέξνπο Β' ηνπ 

Παξαξηήκαηνο.  
2) Τν πξνβιεπόκελν από ηελ ππνπξγηθή απόθαζε 61167/17-12-2007 (ΦΔΚ 2438 Β) παπάβολο γηα ηηο 

πεξηπηώζεηο αληηθαηάζηαζεο. Σε πεξίπησζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο κέζσ ΔΚΔ απνζηέιιεηαη θσηναληίγξαθν 

ηνπ απνδεηθηηθνύ θαηάζεζεο ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό πνπ ππνδεηθλύεηαη από ην ειεθηξνληθό ΔΚΔ (ERMIS-
EUGO). 

3) Υπεύθςνη δήλωζη ηος Ν.1599/86, κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη: «Τεξνύληαη νη πγεηνλνκηθνί όξνη 
πνπ απαηηνύληαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη δελ επήιζε νπνηαδήπνηε θηηξηνδνκηθή κεηαβνιή ηνπ 

θαηαζηήκαηνο κνπ πνπ επξίζθεηαη ζηε δηεύζπλζε ....................................». (παξ.3γ άξζξν 4 ΚΥΑ 

ΓΙΑΓΠ/Φ.Α.2.1/34824/27.12.2013 (ΦΔΚ 3402/31.12.2013 ηεύρνο Β’) 
4) Δθόζνλ ην θαηάζηεκα ζηεγάδεηαη ζε ρώξν νξηδόληηαο ηδηνθηεζίαο, θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη 

ειεθηξνληθά θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο πνιπθαηνηθίαο ή, ειιείςεη δηαρεηξηζηή ή άξλεζεο 
απηνύ, ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ρώξνπ, ζηνλ νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ην θαηάζηεκα, ζηελ νπνία δειώλεηαη όηη ν 

Καλνληζκόο ηεο Πνιπθαηνηθίαο ή, ειιείςεη θαλνληζκνύ, ε πιεηνςεθία ησλ ηδηνθηεηώλ ησλ ζπζηεγαδόκελσλ 
ζην ίδην θηίξην δηακεξηζκάησλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδηνθηεηώλ ησλ ινηπώλ ρώξσλ- θαηαζηεκάησλ, 

βνεζεηηθώλ ρώξσλ θιπ) δελ απαγνξεύεη ηε ρξήζε ηνπ ρώξνπ ηνύηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία πνπ πξόθεηηαη λα 

πξνζηεζεί ζην θαηάζηεκα. (παξ.3δ άξζξν 4 ΚΥΑ ΓΙΑΓΠ/Φ.Α.2.1/34824/27.12.2013 (ΦΔΚ 3402/31.12.2013 
ηεύρνο Β’) 

5) Βεβαίωζη μη οθειλήρ ζηο Γήμο από οποιαδήποηε αιηία . 
6) Μια θωηογπαθία ενδιαθεπόμενος.  

7) Σηελ πεξίπησζε πνπ ν γλσζηνπνηώλ είλαη θςζικό ππόζωπο, επηδεηθλύεη ζηνλ νηθείν δήκν ή ζην ΚΔΠ 

πνπ ιεηηνπξγεί σο ΔΚΔ ή απνζηέιιεη ειεθηξνληθά ην θωηοανηίγπαθο δεληίος ηαςηόηηηαρ ή άιινπ 
εγγξάθνπ όπσο ζρεηηθήο πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο αξκόδηαο αξρήο, δηαβαηεξίνπ, άδεηαο νδήγεζεο ή 

αηνκηθνύ βηβιηαξίνπ πγείαο όισλ ησλ αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ (από ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
3 ηνπ Ν. 2690/1999, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 3731/2008). Δάλ ν 

αηηώλ είλαη αλλοδαπόρ − ςπήκοορ κπάηοςρ  μέλοςρ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ και θωηοανηίγπαθο 
Βεβαίωζηρ Δγγπαθήρ Πολίηη Κπάηοςρ Μέλοςρ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ, ε νπνία εθδίδεηαη από ηελ 

νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Π.Γ 106/2007. (θάξηα κέινπο).»                                             

Αλ ν γλσζηνπνηώλ είλαη αλλοδαπόρ - πολίηηρ κπάηοςρ μη μέλοςρ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ, 
επηδεηθλύεη ζηνλ νηθείν δήκν ή ζην ΚΔΠ πνπ ιεηηνπξγεί σο ΔΚΔ ή απνζηέιιεη ειεθηξνληθά θωηοανηίγπαθο 

ιζσύοςζαρ άδειαρ διαμονήρ πος ηος επιηπέπει ηην άζκηζη ανεξάπηηηηρ οικονομικήρ 
δπαζηηπιόηηηαρ. Αλ ν γλσζηνπνηώλ είλαη ομογενήρ  επηδεηθλύεη ζηνλ νηθείν δήκν ή ζην ΚΔΠ πνπ 

ιεηηνπξγεί σο ΔΚΔ ή απνζηέιιεη ειεθηξνληθά θωηοανηίγπαθο ειδικήρ ηαςηόηηηαρ ομογενούρ ή 

πποξενικήρ θεώπηζηρ για επαναπαηπιζμό. 
8) Παλιά άδεια ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ καηαζηήμαηορ (ππωηόηςπη )  
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Σηελ πεξίπησζε πνπ ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία γλσζηνπνηείηαη από Δηαιπεία  

θαηαηίζεληαη κε ηελ ππνβνιή ησλ ππεύζπλσλ δειώζεσλ θαη ηνπ παξαβόινπ ή απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά: 
 

 i) Πιζηοποιηηικό ηηρ απμόδιαρ για ηην ηήπηζη ηος μηηπώος διοικηηικήρ ή δικαζηικήρ απσήρ πεπί 
μη λύζηρ και πεπί μη πηώσεςζηρ ηηρ Eηαιπείαρ. 

 

ii) Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξώνπ δηνηθεηηθήο αξρήο πεπί ηηρ νομίμος 
εκπποζώπηζηρ ηηρ Eηαιπείαρ . 

 
iii) Ανηίγπαθο ηος ιζσύονηορ και καηασωπημένος ζηο μηηπώο καηαζηαηικού ηεο Δηαιπείαρ 

θεωπημένο από ηελ αξκόδηα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξώνπ απηήο Αξρή. 

 
iv) Φωηοανηίγπαθα ηαςηόηηηαρ ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πγεηνλνκηθώο ππεπζύλνπ, όισλ 

ησλ κειώλ πξνζσπηθήο εηαηξείαο (ΟΔ ή ΔΔ), όισλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΑΔ, όισλ ησλ 
δηαρεηξηζηώλ ΔΠΔ θαη όισλ ησλ εθπξνζώπσλ IKE. 

v) Υπεύθςνη Γήλωζη οπιζμού ηνπ πγεηνλνκηθώο θαη αγνξαλνκηθώο ππεύζπλνπ από ηνλ εθπξόζσπν ηεο 
Δηαιπείαρ και ςπεύθςνη δήλωζη αποδοσήρ από ηνλ νξηζζέληα. 

Δηδηθόηεξα ζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηεο γλσζηνπνίεζεο λόγω κληπονομικήρ διαδοσήρ απαηηείηαη ε 
επίδεημε ζηνλ νηθείν δήκν ή ζην ΚΔΠ πνπ ιεηηνπξγεί σο ΔΚΔ ή ε ειεθηξνληθή απνζηνιή: 

 

• Φωηοανηιγπάθος ηηρ απόθαζηρ ηος οικείος Ππωηοδικείος κε ην νπνίν δεκνζηεύηεθε ε δηαζήθε, 
θαζώο θαη ηνπ πιζηοποιηηικού ηος ίδιος δικαζηηπίος πεξί κε δεκνζίεπζεο άιιεο δηαζήθεο. Σε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε δηαζήθε είλαη ηδηόγξαθε, απαηηείηαη από ην αλσηέξσ δηθαζηήξην ε θήξπμή ηεο 
σο «θπξίαο». 

• Αλ δελ ππάξρεη δηαζήθε, ν ελδηαθεξόκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ή λα απνζηείιεη ηλεκηπονικά 
θωηοανηίγπαθο κληπονομηηηπίος (άξζξα 1956 επ. Αζηηθνύ Κώδηθα). Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ 

θιεξνλνκεηεξίνπ είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ηεο γλσζηνπνίεζεο ζην όλνκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ππό 

ηελ πξνϋπόζεζε θαηάζεζεο (ή ειεθηξνληθήο απνζηνιήο) ζηνλ νηθείν δήκν πηζηνπνηεηηθνύ εγγύηεξσλ 
ζπγγελώλ θαη ππεπζύλσλ δειώζεσλ απηώλ πεξί ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο από ην ζπγθεθξηκέλν 

πξόζσπν.  


