
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟ ΥΑΝΙΩΝ                                               

Δ/ΝΗ ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  
ΣΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΕΩΝ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ  
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ                   
Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον - Υανιά  73135 

Σηλ: 28213 41646   /FAX : 28213 41644     
www.chania.gr / d-oikanap@chania.gr                              

 

 

 Μεηά ηην σοπήγηζη πποέγκπιζηρ για ηην βεβαίωζη ςποβολήρ γνωζηοποίηζηρ ίδπςζηρ και 
λειηοςπγίαρ καηαζηήμαηορ  ςγειονομικού ενδιαθέπονηορ  λιανικήρ διάθεζηρ ηποθίμων και 

ποηών  ςποβάλλονηαι ζηο Γήμο  ηα εξήρ δικαιολογηηικά:        
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΔΒΑΙΩΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ 
ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΓΙΑΘΔΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ  
 
Σην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο εκπίπηνπλ απνθιεηζηηθά νη θάησζη δξαζηεξηφηεηεο: 

1. Οπσξνπσιείν 

2. Κξενπσιείν 
3. Παληνπσιείν 

4. Πηελνπσιείν 
5. Απγνπσιείν 

6. Ιρζπνπσιείν 

7. Γαιαθηνπσιείν 
8. Πξαηήξην Καηεςπγκέλσλ πξντφλησλ 

9. Καθεθνπηείν 
10. Πξαηήξην ειαίσλ θαη ιηπψλ 

11. Πξαηήξην γάιαθηνο θαη εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο 
12. Ακηγέο πξαηήξην εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο 

13. Πξαηήξην άξηνπ* 

14. Πξαηήξην έηνηκνπ θαγεηνχ 
15. Καηάζηεκα μεξψλ θαξπψλ θαη δαραξσδψλ πξντφλησλ 

16. Κάβα εκθηαισκέλσλ πνηψλ 
17. Καηάζηεκα δηάζεζεο πξντφλησλ αιιαληνπνηίαο θαη ηπξνθνκίαο 

18. Πψιεζε ηππνπνηεκέλσλ παγσηψλ, αλαςπθηηθψλ, πνηψλ, εηδψλ ζνθνιαηνπνηίαο, κπηζθνηνπνηίαο θιπ ζε 

εκπνξηθά θαηαζηήκαηα 
19. Παξαζθεπή θαη πψιεζε θαθέ πάζεο θχζεσο ζε δηεξρφκελνπο πειάηεο απφ ηα πξαηήξηα άξηνπ θαη εηδψλ 

δαραξνπιαζηηθήο ησλ αξηνπνηείσλ. 
 

*Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξ. Η ηεο ππνπαξαγξ. Η1 ηνπ Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ Α' 107) 
ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε ίδξπζε Πξαηεξίνπ άξηνπ δελ επηηξέπεηαη ζε θξενπσιεία, πηελνπσιεία, ηρζπνπσιεία, 

πεξίπηεξα θαη θαηαζηήκαηα ςηιηθψλ. 

 
 

1. Τπεύθςνη Γήλωζη ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Καηαζηήκαηνο 
Υγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη δειψλεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ Υγεηνλνκηθή Γηάηαμε αξηζκ. Υ1γ/Γ.Π./νηθ. 96967/12 (ΦΔΚ 2718 Β'/2012) γηα ηε 

ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ ηεο Καηεγνξίαο ΙΙΙ. 
2. Τπεύθςνη Γήλωζη ηνπ επνπηεχνληνο ηδηψηε κεραληθνχ κε ηελ νπνία δειψλεηαη φηη πιεξνχληαη νη 

θηηξηνινγηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ην Καηάζηεκα, φηη ν ρψξνο 
πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ρψξνπ θχξηαο ρξήζεο ζχκθσλα κε ηνλ Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ θαη ηνλ Κηηξηνδνκηθφ 

Καλνληζκφ, ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Ππξνπξνζηαζίαο θαζψο θαη ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ 

πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία απηνχ (π.ρ. άδεηα δφκεζεο, 
δήισζε απζαηξέηνπ, εμαίξεζε απφ θαηεδάθηζε, ελεκέξσζε θαθέινπ άδεηαο δφκεζεο, πξνυθηζηάκελν θηίξην ηνπ 

1955 θιπ). 
3. Τπεύθςνη Γήλωζη ηνπ πγεηνλνκηθψο θαη αγνξαλνκηθψο ππεπζχλνπ ηνπ Καηαζηήκαηνο κε ηελ νπνία 

απνδέρεηαη ηνλ νξηζκφ ηνπ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν γλσζηνπνηψλ είλαη δηαθνξεηηθφ πξφζσπν απφ ηνλ 
πγεηνλνκηθψο θαη αγνξαλνκηθψο ππεχζπλν). 

4. Τν πξνβιεπφκελν παξάβνιν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε νηθ. 61167/ 17-12-

2007 (ΦΔΚ 243/Β/2007). Σε πεξίπησζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο κέζσ ΔΚΔ απνζηέιιεηαη θσηναληίγξαθν ηνπ 
απνδεηθηηθνχ θαηάζεζεο ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ην ειεθηξνληθφ ΔΚΔ (ERMIS- EUGO). 

http://www.chania.gr/


 Οι ςπεύθςνερ δηλώζειρ πος ςποβάλει ο ενδιαθεπόμενορ ζςνοδεύονηαι ςποσπεωηικά από ηο 
ένηςπο ηος μέπορ Β' ηος Παπαπηήμαηορ.  
 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν γλσζηνπνηψλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, επηδεηθλχεη ζηνλ νηθείν δήκν ή ζην ΚΔΠ πνπ 
ιεηηνπξγεί σο ΔΚΔ ή απνζηέιιεη ειεθηξνληθά ην θσηναληίγξαθν δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή άιινπ εγγξάθνπ φπσο 
ζρεηηθήο πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο, δηαβαηεξίνπ, άδεηαο νδήγεζεο ή αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο 
φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ (απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο 
ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 3731/2008).Δάλ ν αηηψλ είλαη αιινδαπφο − ππήθννο 
θξάηνπο  κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο και θωηοανηίγπαθο Βεβαίωζηρ Δγγπαθήρ Πολίηη Κπάηοςρ 
Μέλοςρ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην Π.Γ 106/2007.»  ( θάξηα κέινπο) Αλ ν γλσζηνπνηψλ είλαη αιινδαπφο- πνιίηεο θξάηνπο κε κέινπο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, επηδεηθλχεη ζηνλ νηθείν δήκν ή ζην ΚΔΠ πνπ ιεηηνπξγεί σο ΔΚΔ ή απνζηέιιεη 
ειεθηξνληθά θσηναληίγξαθν ηζρχνπζαο άδεηαο δηακνλήο πνπ ηνπ επηηξέπεη ηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. Αλ ν γλσζηνπνηψλ είλαη νκνγελήο επηδεηθλχεη ζηνλ νηθείν δήκν ή ζην ΚΔΠ πνπ ιεηηνπξγεί σο 
ΔΚΔ ή απνζηέιιεη ειεθηξνληθά θσηναληίγξαθν εηδηθήο ηαπηφηεηαο νκνγελνχο ή πξνμεληθήο ζεψξεζεο γηα 
επαλαπαηξηζκφ. 

5. Βεβαίσζε κε νθεηιήο ζηνλ Γήκν κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ θαηαβνιήο 
απηψλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

6.  Μηα (1) θσηνγξαθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 
 
 
ηην πεπίπηωζη πος η ίδπςζη και λειηοςπγία γνωζηοποιείηαι από Eηαιπεία θαηαηίζεληαη κε ηελ ππνβνιή 
ησλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ θαη ηνπ παξαβφινπ ή απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά: 

 
i) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο πεξί κε ιχζεο θαη 

πεξί κε πηψρεπζεο ηεο Eηαηξείαο. 
 

ii) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηεο λνκίκνπ εθπξνζψπεζεο ηεο 

Eηαηξείαο. 
 

iii) Ανηίγπαθο ηος ιζσύονηορ και καηασωπημένος ζηο μηηπώο καηαζηαηικού ηεο Δηαηξείαο θεωπημένο 
απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ απηήο Αξρή. 

 

iv) Φωηοανηίγπαθα ηαςηόηηηαρ ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ πγεηνλνκηθψο ππεπζχλνπ, φισλ ησλ 
κειψλ πξνζσπηθήο εηαηξείαο (ΟΔ ή ΔΔ), φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ΑΔ, φισλ ησλ δηαρεηξηζηψλ 

ΔΠΔ θαη φισλ ησλ εθπξνζψπσλ IKE. 

v) Υπεχζπλε Γήισζε οπιζμού ηνπ πγεηνλνκηθψο θαη αγνξαλνκηθψο ππεχζπλνπ απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο 

Δηαιπείαρ και ςπεύθςνη δήλωζη αποδοσήρ απφ ηνλ νξηζζέληα. 

 


