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Δ Η Μ Ο Σ  Μ Ε Γ Α Ρ Ε Ω Ν  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
         ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
  
 Εκ  του υπ’ αριθ. 13/14-11-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Σ/λίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 
 

 
 

Αριθ. Αποφ.: 46/2018 

Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήματος Υ.Ε. «Κέντρο Διασκέδασης» στην 

κα KAREN CHRISTOY του WILIAMS που 
βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 199, στο 

Ο.Τ.75, του Δήμου Μεγαρέων. 
  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα                           
14 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το Σ/λιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 
21411/9-11-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μουσταΐρα 
Ηλία, που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως 
φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των 
άρθρων 79, και 83 του Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 11 Σ/λων 
ευρέθησαν παρόντες 7 ήτοι: 
 

Παρόντες  Σύμβουλοι 

Μουσταϊρας Ηλίας,  Πρόεδρος 
Αντωνίου Αναστασία  
Χαλόφτης Παναγιώτης 
Τοπάλη Δήμητρα 
Αιγινίτης Σπυρίδων 
Τσουρουφλή Δέσποινα 
Βόρδος Δημήτρης 

Απόντες Σύμβουλοι 

 
Στρατιώτης Δημήτριος 
Δήμου Βενετία 
Μακρυγιάννης Κων/νος 
Φυλακτός Δημήτριος 
 

  

Ο κ. Πρόεδρος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
……………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 5ο θέμα της ημερησίας Διατάξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ’ όψη των μελών του Συμβουλίου 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ την υπ’ αριθ. Πρωτ. 21493/09-11-2018  
εισήγηση της Αν/τριας Προϊσταμένης του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του 
Δήμου μας, κας Αντιγόνης Σάλτα,  το οποίο έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: «Περί λήψης απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» στην κ. 
KAREN CHRISTOU του WILIAMS, το οποίο βρίσκεται επί της οδού 28ης 
Οκτωβρίου 199, στο Ο.Τ. 75 του Δήμου Μεγαρέων». 

ΣΧΕΤ.: α) Το άρθ. 80 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α114) και τα άρθ. 73 & 83 του ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α87)       
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β) Η εγκ. 59/74896/30.12.2010 ΥΠ.ΕΣ Α.&Η.Δ. &  η εγκ. 51/66174/29.11.2006 
ΥΠΕΣΔΔΑ 

γ) Η ΚΥΑ 31600/2013 (άρθρα 1, 2  και 3),   
δ) Το άρθρο 27 & 37 περίπτ. β Ν.4442/16) και η ΚΥΑ 16228/2017 (ΦΕΚ 

1723/Β/2017), 
ε) Η εγκ.9/5951/24.02.2017 του ΥΠ.ΕΣ. 
στ) Η Υγ.Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β') 
ζ)  Η με αρ.πρωτ.   21070/06-11-2018 αίτηση  με τα συνημμένα αυτής  
       
     Σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4442/2016 τα κέντρα διασκέδασης εξαιρούνται 
της διαδικασίας γνωστοποίησης, καθότι κρίθηκε ότι αποτελούν δραστηριότητα που 
χρήζει εκ των προτέρων ελέγχου, κατά συνέπεια διατηρεί την εκ των προτέρων 
αδειοδοτική διαδικασία, και συνεχίζουν να αδειοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 
80 του Ν. 3463/2006 και την ΚΥΑ 31600/2013 (άρ. 1, 2 & 3). 
   Σημειώνεται ότι με τη περ. β του άρθρου 37 του Ν. 4442/2016 καταργείται η 
αρμοδιότητα των Συμβουλίων Θεάτρων - Κινηματογράφων, να γνωμοδοτούν για τη 
χορήγηση άδειας στα Κέντρα Διασκέδασης. Κατόπιν τούτου ο σχετικός φάκελος, 
μετά τη συμπλήρωσή του θα διαβιβάζεται εντός πέντε (5) ημερών στις συναρμόδιες 
υπηρεσίες [υγειονομική υπηρεσία για τον υγειονομικό έλεγχο του καταστήματος, 
πυροσβεστική υπηρεσία για χορήγηση πιστοποιητικού (ενεργητικής) 
πυροπροστασίας]. 
    Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 
31600/013(ΦΕΚ Β΄ 3106).  
   Σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006) όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση 
ίδρυσης, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. 
   Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, 
την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την 
προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των 
αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις 
εν γένει λειτουργίες της πόλης , όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία 
και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές 
κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών.  
   Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 τη χορήγηση προέγκρισης 
ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. ή σύμφωνα με 
το άρθρο 83 παρ.1 Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας 
αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, 
επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
για καταστήματα στα όρια της δημοτικής κοινότητας. 
   Στην εγκ. 59/74896/30.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα 
για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων 
περιλαμβάνεται μεταξύ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των συμβουλίων 
δημοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστημα ή επιχείρηση που βρίσκεται 
εντός της χωρικής αρμοδιότητας της δημοτικής κοινότητας. 
   Στην εγκύκλιο 51/66174/29.11.2006 ΥΠΕΣΔΔΑ επισημαίνεται ότι στα θέματα 
αισθητικής, φυσιογνωμίας και εν γένει λειτουργιών της πόλης εξετάζεται, για 
κατάστημα που ανήκει στην κατηγορία του π.δ. 180/79, αν αυτό βρίσκεται 
πλησίον σχολείου, εκκλησίας, νοσοκομείου κλπ. Επίσης, κατά τον 
προέλεγχο εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση του 
καταστήματος με κατοικίες. 
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Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον 
ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος, ενώ η σχετική απόφαση λαμβάνεται 
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. 
   Όπως ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’) για την 
ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση- υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του και η διεύθυνση κατοικίας του, 
εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Όταν πρόκειται 
για υπό σύσταση εταιρεία, η υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης γίνεται από 
το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδρυτών, όπως αυτός δηλώνεται στο κείμενο της 
αίτησης. Στην αίτηση-δήλωση δηλώνεται επίσης, το είδος του καταστήματος 
(κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση, υποκατηγορία αν υπάρχει και 
εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης), περιγράφεται πλήρως η 
τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή - οικισμός, οδός, 
αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής 
(σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της 
εγκατάστασης. 
   Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη 
δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του 
ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, 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.λπ.) 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. 
   Σύμφωνα επίσης με την παρ.4 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’), δεν 
απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο Δήμο για την ίδρυση 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον:  
α) Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης εκδίδεται από άλλη 
αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιμενική Αρχή, Υπουργεία κ.τ.λ.). 
β) Πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση 
λειτουργικών αναγκών κτιρίων (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων). 
γ) Πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός 
άλλου Κ.Υ.Ε., για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 
  Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά, εάν η τασσόμενη από τις 
οικείες διατάξεις προθεσμία για την έκδοση της παρέλθει άπρακτη. 
   Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στην κατ΄αρχήν εξέταση της δυνατότητας ή μη 
ίδρυσης συγκεκριμένου καταστήματος σε συγκεκριμένη περιοχή και δεν αποτελεί η 
χορήγησή της δέσμευση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ούτε υποκαθιστά 
αυτή. Σε κάθε περίπτωση το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα μετά τη χορήγηση 
της οριστικής άδειας.  
   Η απόφαση προέγκρισης ισχύει για τρεις (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης 
ακόμη δύο (2) μήνες κατόπιν αίτησης, εντός των οποίων θα πρέπει ο 
ενδιαφερόμενος να υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του κ.υ.ε.. Σε περίπτωση διαφορετική η προέγκριση 
ανακαλείται αυτοδικαίως (αρθ. 1 παρ. 3 της ΚΥΑ 31600/20-11-2013). 
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  Στο Δήμο μας υποβλήθηκε αίτηση της κ.KAREN CHRISTOY του WILIAMS (ζ) 
σχετικό, με την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (Ο.Τ.75) του Δήμου 
Μεγαρέων. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι:  
α) διάγραμμα της περιοχής από το οποίο προκύπτει η ακριβής θέση της 
εγκατάστασης, 
β) υπεύθυνες δηλώσεις  των ιδιοκτητών του χώρου με τις οποίες δηλώνεται ότι 
επιτρέπεται η λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ως «ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ»  
γ) απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών –Τμήμα Υπηρεσίας 
Δόμησης του Δήμου μας με αρ. πρ. 2733/11-10-2018 σύμφωνα με το οποίο στο 
Ο.Τ. 75, εντός του ρυμ/κού σχεδίου πόλεως Μεγάρων, επί της οδού 28ης 
Οκτωβρίου, επιτρέπονται οι χρήσεις γης Πολεοδομικού Κέντρου. Στις 
επιτρεπόμενες χρήσεις περιλαμβάνονται τα «Κέντρα Διασκέδασης- αναψυχής και 
οι χώροι συνάθροισης κοινού». 
   Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε στην λήψη σχετικής απόφασης».          
Συν: α) Η με αρ. πρωτ. 21070/06-11-2018 αίτηση 
β) Η με αριθ. πρωτ.  2733/11-10-2018 βεβαίωση Δ.Τ.Υ.                                                 
γ)  Διάγραμμα περιοχής  
δ) Υ.Δ. ιδιοκτητών του χώρου» 
 

Το Συμβούλιο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  αφού έλαβε 
υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 27 του Ν. 4442/2016,  του άρθρου 80 
του  Ν.3463/2006 καθώς και του άρθρου  83 του Ν. 3852/2010. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΞΙ (6) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  

 
 Α) Εγκρίνει την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Κέντρο Διασκέδασης» στην κα KAREN CHRISTOY του 
WILIAMS το οποίο βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 199, στο Ο.Τ.75, 
του Δήμου Μεγαρέων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης. 

Ο Σύμβουλος κ. Βόρδος Δημήτριος δηλώνει «παρών». 
 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμ. 46/2018. 
……………………………………………………………………………….………….       

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Μουσταΐρας Ηλίας 
 

 

                Οι Σύμβουλοι 
 

Αντωνίου Αναστασία - Χαλόφτης Παναγιώτης 
  Τοπάλη Δήμητρα - Αιγινίτης Σπυρίδων 

   Τσουρουφλή Δέσποινα - Βόρδος Δημήτρης 
                                               

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο Πρόεδρος του Σ/λίου  
Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 

 

 
Ηλίας Γ. Μουσταΐρας  


