


2.  Πριν  από  την  υποβολή  της  γνωστοποίησης  ο  ενδιαφερόμενος  πρέπει  να  εξοφλήσει  το  προβλεπόμενο

παράβολο στο ταμείο του Δήμου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 243/Β΄/2007).

          Γ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1.  Σε  περίπτωση που για οποιονδήποτε  λόγο μεταβληθούν τα στοιχεία  της  επιχείρησης,  τα οποία  έχουν

γνωστοποιηθεί,  ο  φορέας  της οικονομικής  δραστηριότητας  υποχρεούται   να προβεί  σε  νέα γνωστοποίηση

δηλώνοντας  τα  στοιχεία  της  μεταβολής.  Η  μεταβολή  πρέπει  να  έχει  υποβληθεί  πριν  το  κατάστημα

δραστηριοποιηθεί  υπό τα νέα στοιχεία.  Η μεταβολή υποβάλλεται  χωρίς  να απαιτείται  παράβολο εκτός εάν

αφορά προσθήκη ή αλλαγή δραστηριότητας.  Σε αυτή την περίπτωση διατηρείται ο μοναδικός αριθμός της

γνωστοποίησης.

2.   Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, δεν πρόκειται για μεταβολή στοιχείων

γνωστοποίησης, αλλά απαιτείται υποβολή νέας γνωστοποίησης (άρ. 6 παρ. 4 ν. 4442/2016).

3. Για τη μεταβολή στοιχείων σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα, η οποία έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με

διαδικασίες προηγούμενου καθεστώτος και υπάρχει ισχύουσα άδεια λειτουργίας, επιλέγεται νέα γνωστοποίηση,

η  οποία  συμπληρώνεται  κανονικά  με  όλα  τα  στοιχεία  που  απαιτούνται.  Ειδικά  σε  αυτή  την  περίπτωση

συμπληρώνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της ισχύουσας άδειας στο γενικό πεδίο που υπάρχει στο τέλος της

φόρμας  γνωστοποίησης  με  τον  τίτλο:  "  Εδώ  σημειώνετε  όποια  επιπλέον  πληροφορία  επιθυμείτε  να

γνωστοποιήσετε".  Στη  συνέχεια,  επιλέγεται  μεταβολή  της  πρώτης  γνωστοποίησης,  με  συμπλήρωση  των

στοιχείων, στα οποία αφορά η μεταβολή.

4. Σε περίπτωση παύσης - διακοπής της λειτουργίας του καταστήματος ή σε περίπτωση παύσης κάποιας από

τις δραστηριότητες που δηλώθηκαν στη γνωστοποίηση, ο ενδιαφερόμενος προβαίνει επίσης, είτε σε δήλωση

της  παύσης  της  λειτουργίας  (ακύρωση  της  γνωστοποίησης  μέσω  της  ιστοσελίδας

https://notifybusiness.gov.gr),  είτε σε μεταβολή της γνωστοποίησης αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως τη λειτουργία της επιχείρησης  εάν δεν έχει πληρώσει το

σχετικό  παράβολο,  έχει  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  το  Δήμο και  δεν  διαθέτει  τη  ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ από το Τμήμα Αδειοδότησης Εμπορικών Δράσεων του Δήμου.

2. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να τηρεί στην έδρα της επιχείρησης φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που

απαιτούνται  για τη λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. άδεια δόμησης,  σχεδιαγράμματα,  πιστοποιητικά,  κ.λ.π)

σύμφωνα με το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. 16228/17 (Φ.Ε.Κ. 1723/18.5.17, τ. Β).

3. Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να κάνει χρήση μουσικής στο κατάστημά του, γνωστοποιεί σε ειδικό σημείο

της Γνωστοποίησης τη χρήση μουσικής, με προσδιορισμό της μέγιστης ηχοστάθμης, του χώρου κ.λ.π.

4.  Ο ενδιαφερόμενος  εφόσον επιθυμεί άδεια  παράτασης  ωραρίου  μουσικής,  οφείλει  να  αιτηθεί  στο  Τμήμα

Αδειοδότησης Εμπορικών Δράσεων του Δήμου.

5. Κατά την διαδικασία γνωστοποίησης η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notify-

business.gov.gr, ζητείται από τους ενδιαφερόμενους να αναγράψουν το συντελεστή μεγέθους. Ο συντελεστής 

αυτός υπολογίζεται από το 1 έως το 8 και σχετίζεται  για τα καταστήματα μαζικής εστίασης με τα εξυπηρετούμε-

να άτομα και για τα υπόλοιπα καταστήματα ανάλογα με τους εργαζόμενους σε αυτά. 

6.  Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προμηθευτεί και να τηρεί “ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΠΝΟΥ του Ν. 3868/2021

και του Ν. 4633/2019”. Πρόκειται για κοινό 100φυλλο βιβλίο αναφορών με χοντρό εξώφυλλο με αριθμημένες

σελίδες, ριγέ , μεγέθους Α4, το οποίο θεωρείται στο Τμήμα Αδειοδότησης Εμπορικών Δράσεων.


