ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Άρθρο 80 του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων.
2. Ν. 3463/2006.
3. Η ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3106//2013)σε συνδυασμό με το άρθρο 37 του Ν 4442/2016
Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση − Υπεύθυνη ∆ήλωση σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος της υπ. αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600
Κ.Υ.Α.
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.
2690/1999, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση 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) 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 υποβάλλει ειδική ταυτότητα οµογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισµό.
Στην περίπτωση όπου αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθεται:
• Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρισµένου στο µητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρηµένο από την
αρµόδια για την τήρηση του µητρώου αυτής Αρχή
• Πιστοποιητικό της αρµόδιας για την τήρηση του µητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων
καταστατικού/µη λύσης της εταιρείας
• Υποβάλλεται επίσης υπεύθυνη δήλωση ορισµού του υγειονοµικώς και αγορανοµικώς υπευθύνου από τον
εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.
3. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραµµένη από µηχανικό, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί
τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδοµικών διατάξεων για την
αιτούµενη χρήση και περιγράφονται αναλυτικά τα νοµιµοποιητικά στοιχεία αυτού .
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.λπ.) 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. αποχωρητήρια για
Α.Μ.Ε.Α).
4. Στην περίπτωση καταστηµάτων τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆.180/1979, υποβάλλεται
Υπεύθυνη
∆ήλωση του Ν. 1599/1986 (αντί αποσπάσµατος ποινικού µητρώου) στην οποία να δηλώνονται τα ακόλουθα:
«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήµατα που
αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.∆/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 υγειονοµικώς υπευθύνου, όλων των µελών
προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών ΕΠΕ,
όλων των εκπροσώπων IKE, µε το ακόλουθο περιεχόµενο: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα ……. δεν έχω
καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήµατα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του
Π.∆/τος 180/1979, όπως αυτό ισχύει»
5. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για την τήρηση των µέτρων και µέσων πυροπροστασίας που
προβλέπονται στις ισχύουσες Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις.
6. Προβλεπόµενο παράβολο. Για Κέντρα ∆ιασκέδασης µε λιγότερες από 200 θέσεις 280 € και για Κέντρα
∆ιασκέδασης µε περισσότερες από 200 θέσεις 375 €.
7. 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 εις τριπλούν αναλυτικό.
8. Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων χορηγούµενη από αντίστοιχο οργανισµό συλλογικής
διαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισµό
Συλλογικής
∆ιαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, µε άδεια του αρµόδιου Υπουργείου.
9. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει τον απαιτούµενο από τις διατάξεις του Π.∆. 257/2001 χώρο στάθµευσης.

10. 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 στη κάτοψη των χώρων
Για τα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης η έκθεση θα αναφέρει και την απόσταση από σηµεία ηχοπροστασίας
καθώς και τα τυχόν µέτρα ηχοπροστασίας που έχουν ληφθεί µε µέγιστη Α−ηχοστάθµη 100db και δεν
δηµιουργούν
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προβλήµατα στα σηµεία προστασίας σύµφωνα µε την ΥΑ 3010/85 (ΦΕΚ Β΄ 593/1985) όπως τροποποιήθηκε από την
Υ2
ΟΙΚ15438/2001 ,ΑΡ.37 του Ν.4055/2012
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), ήτοι μία θέση στάθμευσης για κάθε έξι καθίσματα. Για την ύπαρξη της
ως άνω προϋπόθεσης ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει , πέραν των λοιπών δικαιολογητικών, έγγραφο (τίτλο κυριότητας ή
μισθωτήριο συμβόλαιο) από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του παραπάνω χώρου , καθώς και σχεδιάγραμμα μηχανικού ,
στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης στον εν λόγω χώρο, καθώς και η απόσταση του από το
κατάστημα. Αν διαπιστωθεί οποτεδήποτε η έλλειψη της προϋπόθεσης αυτής , η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται και
επαναχορηγείται με την εξεύρεση του εν λόγω χώρου , εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά
το χρόνο χορήγησης της.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση δικαιολογητικών χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου
∆ιασκέδασης, αποτελεί η προηγούµενη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης από την αντίστοιχη ∆ηµοτική Κοινότητα του
∆ήµου Κορινθίων.
• Προϋπόθεση για τη χορήγηση της τελικής πράξης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ, από τον οικείο δήµο είναι η
προηγούµενη έκδοση βεβαίωσης άσκησης επιτηδεύµατος του ενδιαφεροµένου από την αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική
Υπηρεσία Κορίνθου. Η εκπλήρωση της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται µε τους ακόλουθους τρόπους, εναλλακτικά:
Α) µε απλή επίδειξη της βεβαίωσης άσκησης επιτηδεύµατος από τον ενδιαφερόµενο στην περίπτωση φυσικής
παρουσίας του στην οικεία υπηρεσία του δήµου για την παραλαβή της πράξης ή
Β) µε την αποστολή απλού φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης µε τηλεοµοιοτυπία στην οικεία υπηρεσία του δήµου ή
Γ) µε την αποστολή σκαναρισµένου φωτοαντιγράφου ηλεκτρονικά στην οικεία υπηρεσία του δήµου
Οι επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών υποχρεούνται να τηρούν αρχεία π.χ. πιστοποιητικά υγείας, εκπαίδευσης,
εντοµοκτονιών τα οποία επιδεικνύονται από τους υπευθύνους σε κάθε υγειονοµικό έλεγχο. Τα προαναφερόµενα αρχεία
δεν αποτελούν προϋπόθεση αδειοδότησης του καταστήµατος.
• Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε µορφής αδειών από δήµους, 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.
•

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:
• Όσοι αιτούνται άδεια Καταστηµάτων για τα οποία προβλέπονται ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων ή σκαµπό, πρέπει να
προσέρχονται στο τμήμα εσόδων (τέλος ακαθάριστων εσόδων) προκειµένου να καταγραφούν και να ενηµερωθούν,
προσκοµίζοντας φωτοτυπία α) της έναρξης ή µεταβολής δραστηριότητας από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και β) του
καταστατικού (αν πρόκειται για εταιρία)
• Οι απασχολούµενοι σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος υποχρεούνται να εφοδιάζονται µε πιστοποιητικό υγείας
σύµφωνα µε την Υγειονοµική ∆ιάταξη υπ’ αριθµ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.35797 (ΦΕΚ 1199/τ.Β’/11-04-2012).
• Οι επιγραφές των καταστηµάτων γράφονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται επιπρόσθετη αναγραφή
της επιγραφής σε άλλη γλώσσα µε µικρότερα στοιχεία (αρθ. 6 Ν. 2946/2001).
• Σχετικά µε το ΚΑΠΝΙΣΜΑ ισχύει ολική απαγόρευση σύµφωνα µε τον νόµο 3868/2010 (ο οποίος τροποποιεί τούς νόµους
Ν.3730/2008 και 3370/2005) και την υπ. αριθµ. 104720/2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση. Επιπλέον υπάρχει
υποχρέωση εφοδιασµού µε «Βιβλίο αναφοράς»
«Στα καζίνο και στα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και στα καταστήματα όπου νομίμως
διεξάγονται τυχερά παίγνια, μπορούν να δημιουργούνται χώροι καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα
δεύτερο (1/2) του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Για τη δημιουργία τέτοιων χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος ποσού
διακοσίων (200) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι
ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των χώρων καπνιζόντων, ο χρόνος καταβολής και η διαδικασία είσπραξης του
ετήσιου τέλους και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.»Ν 4254/2014 ΑΡ.1 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
Ι6
• Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής.
• Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται εξουσιοδότηση στο έντυπο της αίτησης απαιτείται προσκόµιση εξουσιοδότησης µε
επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία ή συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
• Χωρίς άδεια λειτουργίας δεν µπορεί να λειτουργήσει το κατάστηµα.

