
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ   
     

Από το Πρακτικό 5/03-06-2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου
Κορινθίων

                 Αριθμός Απόφασης  8/2020

ΘΕΜΑ  1o Η.Δ.:  Προέγκριση  ίδρυσης  ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΠΑΙΔΕΙΩΝ  (ΤΣΙΡΚΟ)  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, κατόπιν αίτησης της  RIVA DANIELA  του  ALBERTO  σε μη στεγασμένο ιδιωτικό χώρο
(θέση ΦΥΛΑΚΕΣ – ΒΟΣΕΙΚΑ).

Στο γραφείο της Κοινότητας Κορίνθου, σήμερα την  03 Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30
συνήλθε για πρώτη  φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου
Κορινθίων,  ύστερα από την από 14464/29-05-2020 πρόσκληση της  προέδρου του Συμβουλίου  της
Κοινότητας Κορίνθου κας. Μαργαρίτας Αμπαδιωτάκη, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το
άρθρο 89 του Ν.4555/18.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα 1. Λαζόπουλος Παναγιώτης
2.  Γκίλλας Θωμάς 2.  Γιαννίκος Γεώργιος
3. Μακγλάρας Γεώργιος 3. Κατεμής Σπυρίδων
4. Ράλλη Αικατερίνη
5. Ταμπούκος Ιωάννης
6. Καλλίρη Μαρία
7. Καλκανάς Ιωάννης
8. Καραχρήστος Αθανάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.

Η Πρόεδρος,  αφού διαπίστωσε απαρτία,  κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης του Συμβουλίου και
έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου:
Την από 14-05-2020 εισήγηση της Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου και Υπηρεσιών
το οποίο καθ΄ όλο το περιεχόμενό του έχει ως εξής:
«α. – Το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/06) κύρωση κώδικα Δ.Κ.
β.- Η υπ΄ αριθμ. 76936/3992/7-12-1987 (ΦΕΚ 783/31-12-87)
γ.- Άρθρο 39 Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171 Α΄)
δ.- Άρθρο 6 του Π.Δ. 12/95 (ΦΕΚ Α΄10)
ε.- Η υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 49/84803/25-07-2000 εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ
στ.- Η υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 12941/13-05-2020 αίτηση του ενδιαφερόμενου 
Σχετικά  με  το  πιο  πάνω  θέμα  και  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  ανωτέρω  α,  β,  σχετικών,  σας
υποβάλλουμε  το  αντίστοιχο  (στ΄)  σχετικό  με  το  οποίο  η  RIVA DANIELA του  ALBERTO ζητά  την
προέγκριση  άδειας  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΠΑΙΔΕΙΩΝ  (ΤΣΙΡΚΟ)  σε  μη
στεγασμένο  ιδιωτικό  χώρο,  (θέση  ΦΥΛΑΚΕΣ  –  ΒΟΣΕΙΚΑ  )  ιδιοκτησίας  Αναστασίου  Σενή,  για
περιορισμένο χρονικό διάστημα (όταν γίνει άρση των έκτακτων μέτρων περιορισμού τα οποία έχουν
εφαρμοσθεί λόγω της σχετικής πανδημίας) και σας γνωρίζουμε:

1) Με το ανωτέρω (δ) σχετικό, ορίζεται:
Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά Λούνα πάρκ, πίστες αυτοκινητιδίων,
τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που ασκούνται από φυσικά
ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, απαιτείται αυτοτελής άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας.
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Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, είναι οι
Δήμοι της χώρας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες από το υπαίθριο εμπόριο και δεν υπάρχει
περιορισμός στη δραστηριοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις. 
Για  τη  χορήγηση  άδειας  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  αυτοτελών  ψυχαγωγικών  δραστηριοτήτων,
εκτός  από  τις  ειδικότερες  διατάξεις  που  ρυθμίζουν  τις  ως  άνω  δραστηριότητες  εξακολουθούν  να
ισχύουν και οι περιπτώσεις α΄, γ΄,  δ΄ , ε’ , στ΄, ζ΄, και η΄, της παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 12/2005
(Α΄10).
Ο χρόνος άσκησης υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο προσωρινού χαρακτήρα,
σε ένα συγκεκριμένο χώρο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) συνεχόμενους μήνες (παραγρ.
4, άρθρο 39, του Ν. 4497/2017).
2) Με το ανωτέρω ε σχετικό ορίζεται:
Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας  ψυχαγωγικών παιδειών, υποβάλλονται κατά
περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
Α.- Βεβαίωση Μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία
των παιχνιδιών. (Π.Δ. 12/2005).
Β.-  Βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων.
Γ.- Έναρξη επιτηδεύματος.
Δ.  –  Άδεια  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  (Γενική  Γραμματεία  Βιομηχανίας)  για  μηχανολογικές
εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/67 (Α΄216). 
Ε.- Βεβαίωση Δ.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε. για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή.
Στ.- Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής έναρξης – άσκήσης επιτηδεύματος.
3) Με το ε, σχετικό διευκρινίζεται ότι η απόσταση που επιβάλλεται με την αρ. 7034/1928/15-03-2000
(ΦΕΚ Β΄368) ΚΥΑ (δεν επιτρέπεται σε απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων από α) την πλησιέστερη
νόμιμη κατοικία  (κύρια ή δευτερεύουσα),  ξενοδοχείο,  σχολείο,  νοσοκομείο,  γηροκομείο,  σανατόριο,
χώρο λατρείας, υπαίθριο θέατρο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική ακουστική προστασία.
β)  χώρους με ιδιαίτερο ιστορικό / πολιτιστικό χαρακτήρα αρχαιολογικοί χώροι κ.λ.π.) και γ) χώρους
χαρακτηρισμένους  ως  ιδιαίτερου  φυσικού  κάλους  ή  περιοχές  ειδικής  προστασίας,  αφορά  τις
αναφερόμενες εγκαταστάσεις που τοποθετούνταν μόνιμα σε ακίνητα εντός ή εκτός σχεδίου και δεν
αφορά  τις  προσωρινές  εγκαταστάσεις,  που   τοποθετούνται  για  περιορισμένο  χρόνο  στους  εντός
σχεδίου χώρους.
Τέλος  σας  διαβιβάζουμε  ορθοφωτοχάρτη  (διάγραμμα)  της  περιοχής,  όπου  σημειώνεται  η  ακριβής
αιτούμενη θέση για την ψυχαγωγική εγκατάσταση και η χρήση γης.
Σύμφωνα  με  την  ανωτέρω  νομοθεσία  και  μετά  τον  προέλεγχο  του  φακέλου  του  ενδιαφερόμενου,
εισηγούμεθα τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης της ανωτέρω επιχείρησης».

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την  από 14-05-2020 εισήγηση του
Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών της  Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην RIVA DANIELA του
ALBERTO,  είδος επιχείρησης ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ (Τσίρκο),  σε μη στεγασμένο ιδιωτικό
χώρο, (θέση ΦΥΛΑΚΕΣ – ΒΟΣΕΙΚΑ ) ιδιοκτησίας Αναστασίου Σενή, για περιορισμένο χρονικό
διάστημα (όταν γίνει άρση των έκτακτων μέτρων περιορισμού τα οποία έχουν εφαρμοσθεί λόγω
της σχετικής πανδημίας).
Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.
Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας, πρέπει εντός τριών μηνών από την λήψη της προέγκρισης να
υποβληθούν   όλα  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  η  προέγκριση
αυτοδίκαια ανακαλείται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   5/8/2020.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 04-06-2020

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορίνθου

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗ
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