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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ         
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 

 

Κέντρο Διασκέδασης είναι ο στεγασμένος ή υπαίθριος χώρος συγκεντρώσεως του κοινού για την 

παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος, με μεγίστη επιτρεπόμενη Α 

ηχοστάθμη 100 db, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή και ποτών. 

 
 Χορήγηση προέγκρισης  

 

Για την προέγκριση ο ενδιαφερόμενος φυσικό ή Νομικό πρόσωπο υποβάλλει: 

 
1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 για το είδος του καταστήματος, (σύμφωνα με την 

Α1γ/Γ.Π/οικ .96967/2012 Υγειονομική Διάταξη) και την τοποθεσία του οικήματος στο οποίο πρόκειται 
να λειτουργήσει, προς τον Δήμο. Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτους νομίμως εξουσιοδοτημένους 

για τον σκοπό αυτό.  

2. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας:  

• Όταν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 
του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή όταν δεν υπάρχει Διαχειριστής, του Ιδιοκτήτη του 

καταστήματος , ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για 
τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου. 

• Όταν δεν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του 

Ν.1599/86 της πλειοψηφίας του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο 
διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων 

κτλ) , ότι δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση 

καταστήματος ή εργαστηρίου.  Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται ρητώς ότι δεν υπάρχει 
διαχειριστής. 

• Στεγασμένα κέντρα διασκέδασης: στους νομούς Αττικής, πλην των νησιωτικών περιοχών και 

Θεσσαλονίκης, καθώς και σε πρωτεύουσα νομού ή σε πόλη με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, 
απαιτείται πέραν των λοιπών δικαιολογητικών, έγγραφο (τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο) 

από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του απαιτούμενου χώρου στάθμευσης, καθώς και σχεδιάγραμμα 

μηχανικού, στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης στον εν λόγω χώρο, καθώς και η 
απόστασή του από το κατάστημα.  

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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• 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 χορήγησής της. (άρθρο 1 παρ.5 ΠΔ 180/79) 

• Υπαίθρια κέντρα: βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας Πολεοδομίας για την απόσταση από την 

πλησιέστερη κατοικία, ξενοδοχείο κλπ και για τη νομιμότητα της κατοικίας. (άρθρο 6 παρ.1 ΥΔ 
Υγείας Α5/3010/85) 

 

3. Διάγραμμα στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος ( σκαρίφημα – αποτύπωμα 
χάρτη ) .  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
        Για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με όλα  

προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 
       Η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε προθεσμία δέκα - πέντε (15) ημερών από 

την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται 
ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση 

σχετικής βεβαίωσης από  τον Δήμο. 
      Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει 

στον Δήμο εντός  τριών ( 3) μηνών,  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που προβλέπονται από τις οικίες 

διατάξεις  προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος . 
       Για τη χορήγηση άδειας γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο 

δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο 
ακόμη μήνες σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.   

      Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του χώρου 

περί μη απαγόρευσης χρήσης του χώρου ως κατάστημα κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα 
προέγκριση καθώς και παύει η τυχόν ίδρυση και λειτουργία του καταστήματος.  

     

Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και εγκατάστασης κέντρου 
διασκέδασης 

 
Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης από τον Δήμο,  υποβάλλεται αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από τον 
ενδιαφερόμενο (φυσικό πρόσωπο η εκπρόσωπο εταιρίας). Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως 

εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό, με τα εξής δικαιολογητικά (σύμφωνα με την ΚΥΑ 

ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.21/31600 Τ Β΄3106/9/12/2013):  
 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος , το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ 4 του 
άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (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 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.  

3. Έγγραφο στοιχείο βέβαιης χρονολογίας με το οποίο αποδεικνύεται η μεταβίβαση ή η μίσθωση ή 

εκμίσθωση του καταστήματος (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από συμβολαιογράφο, 
μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από εφορία), ή η μεταβολή στην αρχικά χορηγηθείσα άδεια (π.χ. 

τροποποίηση καταστατικού, δήλωση αλλαγής νομίμου εκπροσώπου κλπ). 
4. Στην περίπτωση όπου την  αίτηση υποβάλει εταιρεία, κατατίθεται : 

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

από την αρμοδία 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) Υποβάλλεται επίσης υπεύθυνη δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου 

από τον εκπρόσωπο της εταιρείας  και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000154_N0000000715_S0000004140
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000565_N0000000572_S0000014591
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000565_N0000000572_S0000014591
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5. Βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσης υπογεγραμμένη από μηχανικό , στην οποία βεβαιώνεται ότι ο 
χώρος πληροί τις προϋποθέσεις κυρίας χρήσης σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό και τον 

Κτιριακό Κανονισμό , του Κανονισμού Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών 
πολεοδομικών διατάξεων για την αιτουμένη χρήση και να περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά 

στοιχειά αυτού ( π.χ. άδεια δόμησης , δήλωση αυθαίρετου , εξαίρεση από την κατεδάφιση , 

ενημέρωση φάκελου  άδειας δόμησης , κτιρίου προϋφιστάμενο του 1955 ) . 
6. Η ανωτέρω βεβαίωση να συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του  

χώρου στα οποία αναφέρεται (άδεια δόμησης , δήλωση αυθαίρετου με τις εκάστοτε περί 
αυθαίρετων διατάξεις ,απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση , βεβαίωση παλαιότητας κ.ο.κ ) και 

από σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν σε κλίμακα που να αναφέρεται ρητά επι 
των σχεδίων , στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι Κ.Υ.Ε περιλαμβανομένων και αυτών που 

προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π. χ  αποχωρητήρια Α.Μ.Ε.Α)  

7. 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. 
8. Στην περίπτωση καταστημάτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ  180/1979 , 

υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου), 

για τα καταστήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 180/1979, στην οποία θα 
δηλώνονται τα ακόλουθα: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα ... δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για 
κανένα από τα αδικήματα¹ 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 υγειονομικώς 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 . 

9. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για την τήρηση των μέτρων και των μέσων 
πυροπροστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση στις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις 

(αναζητείται αυτεπάγγελτα αν δεν έχει κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο). 

10. 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. 

11. Υπεύθυνη Δήλωση για κέντρα διασκέδασης που βρίσκονται στα όρια του Δήμου υπεύθυνη δήλωση 

ότι θα διαθέτει τον απαιτούμενο από τις διατάξεις του Π.Δ. 257/ 2001 χώρο στάθμευσης. 
12. 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 

100 db και δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας σύμφωνα με την ΥΑ 3010/85 (ΦΕΚ 
Β’ 593/1985). 

13. 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. 465/1970, όπως 

ισχύουν και άρθρο 21 παρ. 2 του ΠΔ 118/2006). 
14. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της τελικής πράξης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ από 

τον Δήμο είναι η προηγούμενη έκδοση βεβαίωσης ασκήσεως επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου από 
την αρμόδια δημόσια υπηρεσία. Η εκπλήρωση της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με τους 

ακόλουθους τρόπους  
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 με την αποστολή σκαναρισμένου φωτοαντιγράφου ηλεκτρονικά στην οικεία υπηρεσία 

του δήμου ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος -ΕΡΜΗΣ/ΕΚΕ-ΕϋΟΟ 
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15. Παράβολο (διπλότυπο καταβολής ποσού) στο Δήμο, παράβολο  560,00€ – μέχρι 200 θέσεις, € 750,00€ 

– περισσότερες από 200 θέσεις, σύμφωνα με την ΚΥΑ 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 243 Β/2007). 

 
(1) Τα αδικήματα, για τα οποία δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα ο ενδιαφερόμενος είναι: 

Αντίσταση, σύσταση και συμμορία, αδικήματα του κεφαλαίου θ’ του ποινικού κώδικα που αναφέρονται στα 

εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψη εγκληματία, παρασιώπηση εγκλημάτων, αδικήματα του ιγ’ του ποινικού 
κώδικα που αναφέρονται στα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, σωματική βλάβη εκ 

προθέσεως, που προβλέπεται από τα άρθρα 309,310 και311 του Π.Κ., αρπαγή, αρπαγή ανηλίκου, κλοπή, ληστεία, 
φθορά προκαλούσα το κοινό αίσθημα (αρθ. 384 α του Π.Κ.), εκβίαση, απάτη αποδοχή και διάθεση προϊόντων 

εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων περί όπλων, εκρηκτικών υλών, και εκρηκτικών μηχανημάτων, παραβάσεις 
των νόμων ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα στα κεφάλαια του Π.Κ. περί εσχάτης 

προδοσίας και προδοσίας της χώρας ή άλλων συναφών νόμων και για οποιαδήποτε έγκλημα περί των ηθών. 

 Δεν αποτελεί κώλυμα αντικατάστασης της άδειας εάν ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα 
ανωτέρω αδικήματα και έχει παρέλθει πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή την άφεση 

αυτής με χάρη εκτός εάν η χάρις απενεμήθη μετ’ άρσεως των συνεπειών.   
 

     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

     Μετά τη συμπλήρωση του, ο φάκελος διαβιβάζεται εντός πέντε (5) ημερών  στις συναρμόδιες 
υπηρεσίες (υγειονομική υπηρεσία για τον υγειονομικό έλεγχο του καταστήματος, πυροσβεστική 

υπηρεσία για τη χορήγηση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας(εάν δεν έχει 
προσκομιστεί από τον ενδιαφερόμενο). Οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ήμερες 

από την παραλαβή του, να  έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες. Η άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) ήμερες αφότου ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία με την 

επιστροφή του φακέλου στον Δήμο και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Αν 

παρέλθει  άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών λογίζεται ότι η άδεια έχει εκδοθεί. Ο 
ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης από τον Δήμο.   

     
    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμο , 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. Εάν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι οφειλέτης του Δήμου, δεν μπορεί να χορηγηθεί η 
άδεια μέχρι να εξοφληθεί το ποσό. 

     O Δήμος υποχρεούται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο των υπεύθυνων δηλώσεων για την 

ακρίβεια τους σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3230/2004.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

 

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ 
ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ή ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ( ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ 

ΜΑΣ) 
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