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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.Το Π.Δ.180/1979 (ΦΕΚ 46/Α΄/10-03-1979)
2. Το Άρθρο 80 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006)
3. Η  ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./31600/2013 Κ.Υ.Α  (ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ:

1) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση. Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για

το σκοπό αυτό.

2) Διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη)  στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέσης

της εγκατάστασης.

3) Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει ή άρνησης αυτού του ιδιοκτήτη

του  χώρου,  στον  οποίο  θα  εγκατασταθεί  το  κατάστημα,εφόσον  το  κατάστημα  στεγάζεται  σε  χώρο

οριζόντιας ιδιοκτησίας, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία

των ιδιοκτητών  των στεγαζόμενων στο  ίδιο  κτίριο  διαμερισμάτων,  μη  συμπεριλαμβανομένων των  λοιπών

χώρων,  (καταστημάτων,  βοηθητικών  χώρων  κ.λ.π.)  δεν  απαγορεύει  τη  χρήση  του  χώρου  τούτου  για  τη

λειτουργία  του  υπό  ίδρυση  καταστήματος.  Σε  περίπτωση  που  η  υπεύθυνη  δήλωση  κριθεί  αναληθής,

ανακαλείται η χορηγηθείσα προέγκριση καθώς και η τυχόν χορηγηθείσα άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας του

καταστήματος.

4) Βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης. 

Η προέγκριση χορηγείται από τη Δημοτική Κοινότητα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την
υποβολή της αίτησης, κατόπιν εισήγησης του αρμοδίου Τμήματος.  Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στον
Δήμο εντός τριών μηνών, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, αίτηση για αδειοδότηση με
τα εξής δικαιολογητικά:
 

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

1) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση. Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για

το σκοπό αυτό.

2) Φωτοαντίγραφο ταυτοποίησης προσώπου από το οποίο να προκύπτει ότι ο

ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει  το 18ο έτος της ηλικίας του, ή άλλου εγγράφου από τα

προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με το



άρθρο 25 του Ν.371/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή

το  ατομικό  βιβλιάριο  υγείας  όλων των ασφαλιστικών  φορέων)  και  εάν ο  αιτών είναι  αλλοδαπός-  πολίτης

κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει

την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλει ειδική

ταυτότητα  ομογενούς  ή  προξενική  θεώρηση  για  επαναπατρισμό.  Αν  ο  ενδιαφερόμενος  είναι  Ευρωπαίος

πολίτης Βεβαίωση Μόνιμης Διαμονής που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ, οι

οποίες έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο μέσω του Π.Δ. 106/2007, όπως ισχύει σήμερα.

 Αν πρόκειται για εταιρεία:

α)  Φωτοαντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο

από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή.

β)  Πιστοποιητικό της  αρμόδιας  για  την  τήρηση  του  μητρώου  διοικητικής  ή  δικαστικής    αρχής  περί

τροποποιήσεων καταστατικού/ μη λύσης της εταιρείας.

γ)  Υπεύθυνη δήλωση ορισμού του υγειονομικώς  και  αγορανομικώς υπεύθυνου  από  τον  εκπρόσωπο της

εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.

3) Πιστοποιητικό Ενεργητικής πυροπροστασίας για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

που προβλέπονται σε ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις.

4) Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, χορηγούμενη από αντίστοιχο οργανισμό συλλογικής

διαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών έχει ανατεθεί σε οργανισμό

συλλογικής  διαχείρισης  και  προστασίας  που  λειτουργεί  νόμιμα  στην  Ελλάδα  με  άδεια  του  αρμόδιου

Υπουργείου.

5)  Υπεύθυνη  δήλωση  από  το  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  ότι  το  κέντρο  διασκέδασης  διαθέτει  τον

απαιτούμενο από τις διατάξεις του Π.Δ. 257/2001 ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε

απόσταση όχι μεγαλύτερη των 100 μέτρων σε ευθεία γραμμή από το ως άνω κατάστημα. Η αναλογία των

θέσεων  στάθμευσης  σε  σχέση  με  τον  αριθμό  των  καθισμάτων   που  προβλέπεται  για  τη  λειτουργία  του

καταστήματος απαιτείται να είναι ένα προς έξι (1:6) δηλ. μία θέση στάθμευσης για κάθε έξι καθίσματα.

6) Τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο και σχεδιάγραμμα μηχανικού στο οποίο θα εμφαίνεται ο

αριθμός των θέσεων στάθμευσης και η απόσταση από το κατάστημα.

7)  Τεχνική  έκθεση  μηχανικού  με  σχεδιαγράμματα  εις  τριπλούν για  την  ηλεκτρομηχανολογική

εγκατάσταση,  αερισμό-  εξαερισμό  και  τα  μέτρα  ηχομόνωσης  που  έχουν  ληφθεί  σύμφωνα  με  την

προβλεπόμενη ηχοπροστασία  με μέγιστη  Α-ηχοστάθμη 100  DB.  Στην τεχνική έκθεση θα αποδεικνύεται  η

αποτελεσματικότητα της ηχομόνωσης και θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων στην κάτοψη των χώρων. Για

τα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης η έκθεση θα αναφέρει και την απόσταση από σημεία ηχοπροστασίας που

έχουν ληφθεί με μέγιστη Α- ηχοστάθμη 100 db. Στην τεχνική έκθεση θα αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα

της ηχομόνωσης και θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων στην κάτοψη των χώρων.

8) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης  (εις τριπλούν)  υπογεγραμμένη από διπλωματούχο μηχανικό, στην

οποία βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Οικοδομικό

και  Κτιριοδομικό  Κανονισμό,  του  Κανονισμού  Πυροπροστασίας  καθώς  και  των  εκάστοτε  ισχυουσών

πολεοδομικών διατάξεων για την αιτούμενη χρήση και περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία

αυτού  (π.χ.  άδεια  δόμησης,  δήλωση  αυθαιρέτου,  εξαίρεση  από  κατεδάφιση,  ενημέρωση φακέλου  άδειας

δόμησης,  κτίριο  προϋφιστάμενο  του  1955).  Η  ανωτέρω  βεβαίωση  συνοδεύεται  από  αντίγραφα  των

στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις

εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λ.π.) και

από σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων

στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από



ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ τουαλέτες για Α.Μ.Ε.Α). Επιπλέον, θα αναφέρονται με

ακρίβεια οι διαστάσεις, μήκος-πλάτος-ύψος-ωφέλιμος χώρος καθώς και ο προορισμός του κάθε χώρου και οι

τυχόν άλλοι υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

9) Εις τριπλούν αναλυτικό επικαιροποιημένο διάγραμμα ροής της δραστηριότητας

της  επιχείρησης  με περιγραφή της  παραγωγικής  διαδικασίας,  όπου  απαιτείται,  το  οποίο  συντάσσεται  και

υπογράφεται είτε από τον υγειονομικά υπεύθυνο είτε από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας.

10)  Βεβαίωση  της  αρμόδιας  για  την  οδό  υπηρεσίας,  ότι  οι  εργασίες  κυκλοφοριακής  σύνδεσης

εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου- εξόδου, ανάλογα με την

κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση (άρθρα 32 παρ. 1 & 39 του Β.Δ.465/170, όπως ισχύουν και άρθρο 21

παρ.2 του Π.Δ. 118/2006).

11) Πιστοποιητικό Ελέγχου κατασκευής (όταν η οικοδομή έχει άδεια ανέγερσης ηλεκτρονικής μορφής).

12) Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/1986 (αντί  αποσπάσματος  ποινικού  μητρώου),  στην  οποία  θα

δηλώνονται τα ακόλουθα : «Ο/Η κάτωθι υπογράφων / φουσα……

δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα(1) που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1

παρ. 2 του Π.Δ/ τος 180/1979, όπως αυτό ισχύει». Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει εταιρεία,

κατατίθενται  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  Ν.1599/1986  (αντί  αποσπάσματος  ποινικού  μητρώου),του

εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικά υπευθύνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ Ή

ΕΕ), όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών ΕΠΕ, όλων των εκπροσώπων

ΙΚΕ με το ίδιο περιεχόμενο. Λοιποί περιορισμοί που αναφέρονται στο 

Π.Δ 180/1979, εξακολουθούν να ισχύουν.

13)Το προβλεπόμενο από την 61167/2007  ΚYΑ,  (ΦΕΚ Β’  2438/28.12.2007)  παράβολο:   α)  έως 200

θέσεις αξίας 840 €,  β) άνω των 200 θέσεων 1.100 €.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΚΕ αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης

σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS – EUGO).

14)  Βεβαίωση  ασκήσεως  επιτηδεύματος  του  ενδιαφερομένου  από  την  αρμόδια  δημόσια  οικονομική

υπηρεσία. Η βεβαίωση άσκησης επιτηδεύματος αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της τελικής πράξης

της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. από τον οικείο Δήμο.

15) Η πιστοποίηση της μη οφειλής στο Δήμο. Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας είναι η μη ύπαρξη εις

βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς

αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής

αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

• Χωρίς άδεια δεν μπορεί να λειτουργήσει το κατάστημα.

• Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  κατάθεση  δικαιολογητικών  χορήγησης  άδειας  ίδρυσης  και

λειτουργίας  Κέντρου  Διασκέδασης,  αποτελεί  η προηγούμενη  χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης

από την αντίστοιχη Δημοτική Κοινότητα του Δήμου μας.

• H οικεία υπηρεσία του Δήμου πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τη μεταβολή ή διακοπή εργασιών

καθώς  και  για  κάθε  περίπτωση  αντικατάστασης  άδειας  που  προϋποθέτει  ενημέρωση  της  οικείας

οικονομικής υπηρεσίας.

• Ο  Δήμος  δύναται  να  αρνείται  τη  χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  στα  κέντρα  διασκέδασης  και

καταστήματα της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/1979, εφόσον η αίτηση αναφέρεται σε ακίνητο

που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, κατ’ ευθεία γραμμή μετρούμενη από ναούς,

σχολεία,  κλινικές,  νοσοκομεία,  φροντιστήρια,  στρατώνες,  εργοστάσια,  παιδικούς  σταθμούς,



νηπιαγωγεία,  ορφανοτροφεία,  βιβλιοθήκες,  ωδεία,  αθλητικούς  χώρους  και  διάφορες  άλλες σχολές

παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/1979 (ΦΕΚ 46/1979 τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε από παρ. 3

του άρθρου μόνου του Π.Δ.231/1989).

• Οι επιχειρήσεις  τροφίμων  και  ποτών  υποχρεούνται  να  τηρούν  αρχεία  π.χ.  πιστοποιητικά

υγείας, εκπαίδευσης, εντομοκτονιών τα οποία επιδεικνύονται από τους υπεύθυνους σε κάθε

υγειονομικό έλεγχο. Τα προαναφερθέντα αρχεία δεν αποτελούν προϋπόθεση αδειοδότησης

του καταστήματος- επιχείρησης.

• Ο  ενδιαφερόμενος  εφόσον  κάνει  ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων  ή  σκαμπό  (εντός  ή  εκτός

καταστήματος),  είναι  υπόχρεος  στην καταβολή 5% επί  των ακαθάριστων  εσόδων σε  ημερομηνίες

υποβολής  Φ.Π.Α  και  πρέπει  να  απευθύνεται  στο  Τμήμα  Εσόδων  &  Δημοτικής  Περιουσίας

προκειμένου να το δηλώσει.


