Αντικατάσταση άδειας σε ΚΥΕ
α.2 Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά
1. Αίτηση - δήλωση.
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.
2690/1999, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή 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)
-για τους αλλοδαπούς - υπήκοους κράτους µη µέλους της Ε.Ε: φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαµονής που του
επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας.
-για τους οµογενείς: ειδική ταυτότητα οµογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισµό
3. Έγγραφο στοιχείο βέβαιης χρονολογίας, µε το οποίο αποδεικνύεται η µεταβίβαση ή η µίσθωση ή εκµίσθωση του
καταστήµατος ή η µεταβολή στην αρχικά χορηγηθείσα άδεια (µισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο από εφορία,
τροποποίηση καταστατικού, δήλωση αλλαγής νοµίµου εκπροσώπου κ.λπ.).
Ειδικότερα σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας λόγω µεταβίβασης εξαιτίας κληρονοµικής διαδοχής απαιτείται:
•Επικυρωµένο αντίγραφο της απόφασης του οικείου Πρωτοδικείου µε το οποίο δηµοσιεύτηκε η διαθήκη, καθώς και
πιστοποιητικό του ίδιου δικαστηρίου περί µη δηµοσίευσης άλλης διαθήκης. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαθήκη
είναι ιδιόγραφη, απαιτείται από το ανωτέρω δικαστήριο η κήρυξή της ως «κυρίας».
•Αν δεν υπάρχει διαθήκη, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να προσκοµίσει κληρονοµητήριο (άρθρα 1956 επ. Αστικού Κώδικα).
Μέχρι την έκδοση του κληρονοµητηρίου είναι δυνατή η αντικατάσταση της άδειας στο όνοµα του ενδιαφεροµένου, υπό
την προϋπόθεση κατάθεσης στην αδειοδοτούσα αρχή πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών και υπευθύνων δηλώσεων
αυτών περί της συνέχισης της δραστηριότητας από το συγκεκριµένο πρόσωπο.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ως νέος κύριος του καταστήµατος
………(είδος καταστήµατος)……..που βρίσκεται στην οδό…………δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει µεταφορά, επέκταση,
αλλαγή χρήσης ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα
άδεια στον/στην………..(αναφέρεται το όνοµα του κατόχου της άδειας που αντικαθίσταται)».
Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ή µίσθωσης ή υποµίσθωσης. Υπόδειγµα Υπεύθυνης
∆ήλωσης
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (αντί αποσπάσµατος ποινικού µητρώου) στην οποία θα δηλώνονται τα
ακόλουθα: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα ……..δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήµατα
που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/1979, όπως αυτό ισχύει».
Η προαναφερόµενη δήλωση κατατίθεται µόνον όταν η αίτηση αφορά σε καταστήµατα στα οποία προσφέρονται
οινοπνευµατώδη ποτά και για τις περιπτώσεις µεταβίβασης, µίσθωσης, υποµίσθωσης και υποβάλλεται από το φυσικό
πρόσωπο, στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης
5. Το προβλεπόµενο από την ΥΑ 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438 Β) παράβολο για τις περιπτώσεις αντικατάστασης.
7. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος (για τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόµο, όπως προκειµένου για κρεοπωλείο,
κοµµωτήριο κλπ.). του προσώπου στο όνοµα του οποίου εκδίδεται η άδεια ή του προσώπου που δηλώνεται ότι θα
απασχοληθεί στο κατάστηµα και είναι κάτοχος αντίστοιχης άδειας. Στην περίπτωση που η άσκηση του συγκεκριµένου
επαγγέλµατος διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2-3-2011), αντί της άδειας
άσκησης επαγγέλµατος, δύναται να απαιτηθεί απλή βεβαίωση της αρµόδιας αρχής ότι ο ενδιαφερόµενος πληροί όλες τις
νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος αυτού.
8. Άδεια ασκήσεως επιτηδεύµατος. Η άδεια ασκήσεως επιτηδεύµατος αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την
αντικατάσταση της άδειας όταν αυτή γίνεται λόγω αλλαγής του προσώπου στο όνοµα του οποίου είχε εκδοθεί η άδεια
του καταστήµατος. Στις περιπτώσεις αυτές ο ενδιαφερόµενος οφείλει να την προσκοµίσει στον οικείο δήµο ή κοινότητα
κατά τη χορήγηση της νέας άδειας και όχι µε την υποβολή της αίτησης. (άρθρο 8 παρ.9 Ν.1882/90) κ (άρθρο 6 παρ.2
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Επιπλέον ∆ικαιολογητικά όταν πρόκειται για εταιρία:
1. Το κωδικοποιηµένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για ΑΕ ή ΕΠΕ ή θεωρηµένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή
Ε.Ε. (το οποίο αναζητείται και αυτεπαγγέλτως από το ∆ήµο)
2.∆ήλωση ορισµού του υγειονοµικώς και αγορανοµικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και δήλωση
αποδοχής από τον ορισθέντα, στην περίπτωση που η άδεια αντικαθίσταται στο όνοµα της εταιρείας (η δήλωση αυτή
υποβάλλεται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ή µίσθωσης ή υποµίσθωσης).
4. Υπεύθυνες δηλώσεις της περίπτωσης 4 από όλα τα µέλη προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.), από όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου Α.Ε., από όλους τους διαχειριστές Ε.Π.Ε.}, αντικατάστασης για οποιοδήποτε λόγο του νοµίµου
εκπροσώπου, του υγειονοµικώς ή αγορανοµικώς υπευθύνου της επιχείρησης, εισόδου νέου εταίρου Ο.Ε. ή Ε.Ε. όταν η
αίτηση αφορά σε καταστήµατα στα οποία προσφέρονται οινοπνευµατώδη ποτά και για τις περιπτώσεις µεταβίβασης,
µίσθωσης, υποµίσθωσης

Αντικατάσταση άδειας όταν αναπτύσσεται νέα δραστηριότητα
Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά:
α) Αίτηση - δήλωση του ενδιαφεροµένου.
β) Το προβλεπόµενο από την ΥΑ 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438 Β) παράβολο για τις περιπτώσεις αντικατάστασης.
γ) Τα ιδιαίτερα δικαιολογητικά που προβλέπονται ειδικά για την ανάπτυξη συγκεκριµένης δραστηριότητας (όπως για τη
λειτουργία παιδότοπου κ.λπ.).
δ) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος του ενδιαφεροµένου (όπου απαιτείται). Στην περίπτωση που η άσκηση του
συγκεκριµένου επαγγέλµατος διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/ 2-32011), αντί της άδειας άσκησης επαγγέλµατος, δύναται να απαιτηθεί απλή βεβαίωση της αρµόδιας αρχής ότι ο
ενδιαφερόµενος πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος αυτού.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται ότι: «Τηρούνται οι υγειονοµικοί όροι που απαιτούνται
από τις κείµενες διατάξεις και δεν επήλθε οποιαδήποτε κτηριοδοµική µεταβολή του καταστήµατος µου που ευρίσκεται
στη διεύθυνση» (παρ.3 άρθρο 3 ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β’))
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