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ΑΔΑ: 61ΔΤΩΚ8-ΞΘΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 3ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 18ης
Μαρτίου 2019.
Αριθ. απόφασης 17

Περίληψη
Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας διενέργειας
ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα, (που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.
3037/02)

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 18ης Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα
14.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από
την αριθ.πρωτ.6443/14-03-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της (Αντιδημάρχου Ξάνθης)
Δέσποινα Παρτσαλίδου, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με
το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης
και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη
δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Παρτσαλίδου Δέσποινα (πρόεδρος)
1. Κυριακίδης Αλέξανδρος
2. Ιγιαννίδης Στέφανος
2. Γουναρίδης Στυλιλανός
3. Λομβαρδέας Μιχαήλ
3. Σδρέβανος Μαρίνος
4. Φανουράκης ΕμμανούηλΦανουράκης
5. Χαριτωνίδου Ειρήνη
6. Χασάν Ογλού Φερτούν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι στην θέση του τακτικού μέλους κ. Χασάν Ογλού Ορχάν κλήθηκε και παρουσιάστηκε
το αναπληρωματικό μέλος κ. Χασάν Ογλού Φερτούν.
Η Πρόεδρος Δέσποινα Παρτσαλίδου κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με αρ. πρωτ. 4133/15-02-2019
έθεσε υπόψη της επιτροπής εισήγηση του Τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων η
οποία έχει ως εξής:
Σας αναφέρω ότι το Αθλητικό Σωματείο «Αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης» με το αρ. πρωτ. 1682/11-32019 έγγραφό του, ζητά την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του κολυμβητηρίου
Ξάνθης, για τη για τη διεξαγωγή αγώνα Δεξιοτεχνίας Αυτοκινήτων, την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2515/97(ΦΕΚ 154/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το
άρθρο 10 του Ν.3037/02(ΦΕΚ 174/τ.Α΄).
2.Την υπ’ αριθμ. 1125278/1435/Τ & ΕΦ/12-12-1997 (ΦΕΚ 1103/τ.Β’) Κ.Υ.Α. με την οποία καθορίστηκαν
οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά χορήγησης των αδειών ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/τ. Α΄).
4.Την με αριθ. 316/27-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης περί μεταβίβασης της
αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για την χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών
παιγνίων με παιγνιόχαρτα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
5.Την από 14-02-2019 αίτηση και τον σχετικό φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση
άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα του παρακάτω ενδιαφερόμενου:
Ταχήρ Ομέρ του Ριτβάν, ιδιοκτήτης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ με παροχή
υπηρεσιών διαδικτύου (Καφενείο με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου)» που βρίσκεται στην οδό
Πλατεία Εμπορίου 2, στην Ξάνθη, για ένα (1) ειδικά διασκευασμένο τραπέζι.
«Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.2515/97 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του
άρθρου 10 του Ν.3037/02: «Τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια με παιγνιόχαρτα διενεργούνται ελεύθερα.
Όταν διενεργούνται σε ειδικά διασκευασμένα τραπέζια, απαιτείται άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών
τεχνικών παιγνίων και καταβολή ετήσιου τέλους. Η άδεια χορηγείται από το δήμο ή την κοινότητα, στην
περιφέρεια των οποίων εγκαθίστανται ή λειτουργούν και ισχύει μέχρι την τυχόν ανάκλησή της. Η Άδεια
εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης
συνοδευομένης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.»
Επίσης, με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 1125278/1435/Τ/12-12-1997(ΦΕΚ 1103/τ.Β΄):
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«1. Η άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, χορηγείται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της
κοινότητας, μετά από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από
προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την
υποβολή του.
2. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο ή κοινότητα
αίτηση, στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος ή του χώρου γενικά,
στο οποίο θα εγκατασταθούν τα παιγνιομηχανήματα ή και τα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια και ο
προβλεπόμενος επιθυμητός αριθμός αυτών.»
Το εν λόγω κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την υπ. αρ. 277/28-12-2012 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος με την δραστηριότητα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ με παροχή
υπηρεσιών διαδικτύου (Καφενείο με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου)».
Για τον προέλεγχο, το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, λαμβάνει υπόψη του τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 2, του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ. Οι άδειες χορηγούνται από τους
οικείους δήμους, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α. Ως προς τον ενδιαφερόμενο:
α. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
β. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα που προβλέπονται στο εδάφιο α' της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/1979 (ΦΕΚ Α46).
Προκειμένου περί Εταιρειών, σωματείων, Συλλόγων, Ομίλων κ.λπ., οι προϋποθέσεις των ανωτέρω
εδαφίων αφορούν στο νόμιμο εκπρόσωπό τους. Η απαγόρευση του εδαφίου β', δεν ισχύει, εάν παρήλθε
τριετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή την δια χάριτος άφεση αυτής.
Β. Ως προς το χώρο για τον οποίο αιτείται η άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών πρέπει :
α. Εφόσον διαθέτει περισσότερες από μία αίθουσες, οι αίθουσες αυτές να μην απομονώνονται πλήρως,
με οποιονδήποτε τρόπο μεταξύ τους.
β. Η κύρια είσοδος και έξοδος αυτού, να βρίσκονται επί δημοσίας οδού και να μη διαθέτει και άλλη
είσοδο ή έξοδο, που οδηγεί σε ιδιωτική κατοικία. Για πολυώροφα κτίρια, ο περιορισμός για την κύρια
είσοδο αφορά στο πολύμορφο κτίριο.
γ. Η κύρια είσοδος και έξοδος αυτού να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα μέτρων από
την κύρια είσοδο σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
δ. Εφόσον πρόκειται για αμιγές κατάστημα ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, να ανήκει σε περιοχή που
δεν απαγορεύεται η συγκεκριμένη χρήση γης.(άρθρο 1Κ.Υ.Α. 1125278/1435/97)
Για την έκδοση από το Δήμαρχο της άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε
καταστήματα, αίθουσες ή χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, υποβάλλονται από τον αιτούντα,
(φυσικό πρόσωπο ή προκειμένου περί Εταιρειών, Σωματείων κ.λπ, από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους), τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απλή αίτηση, στην οποία αναφέρεται ο προβλεπόμενος επιθυμητός αριθμός των παιγνιομηχανημάτων
ή / και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών που πρόκειται να εγκατασταθούν στο κατάστημα, αίθουσα
ή χώρο, για τον οποίο ζητείται η άδεια.
Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος ή του χώρου
γενικά, στο οποίο θα εγκατασταθούν τα παιγνιομηχανήματα ή και τα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια και
ο προβλεπόμενος επιθυμητός αριθμός αυτών. (άρθρο 2 παρ.2Κ.Υ.Α. 1125278/1435/97)
β. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου, από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν.
1599/86(ΦΕΚ Α 75).
γ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
δ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
ε. Δήλωση απογραφής των παιγνιομηχανημάτων ή / και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών,
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (άρθρο 7 Κ.Υ.Α. 1125278/1435/97)
στ. Επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού καταβολής του τέλους. (άρθρο 3 παρ.1Κ.Υ.Α.
1125278/1435/97)
« Μετά την απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος
της κοινότητας, εκδίδει την άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, εντός 10 ημερών από την
υποβολή των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών, του άρθρου 3 της παρούσας
απόφασης».
Η άδεια διατηρείται σε ισχύ κατ' έτος, με την καταβολή του ετήσιου τέλους και ισχύει επ' αόριστο μέχρι
ανάκλησή της.

τυχόν

Με βάση τα ανωτέρω ο αιτών υπέβαλλε όλα τα απαιτούμενα από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2
παρ.1 Κ.Υ.Α. 1125278/1435/97) δικαιολογητικά. Kατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως θέσετε
υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το θέμα χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών
παιγνίων, με παιγνιόχαρτα για ένα (1) ειδικά διασκευασμένο τραπέζι, στο κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (Καφενείο με
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παροχή υπηρεσιών διαδικτύου)» που βρίσκεται στην οδό Πλατεία Εμπορίου 2 στην Ξάνθη, του κ.
Ταχήρ Ομέρ του Ριτβάν.
Τέλος η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς
και τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται σ’ αυτήν,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα στον
Ταχήρ Ομέρ του Ριτβάν, ιδιοκτήτη καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ με παροχή υπηρεσιών
διαδικτύου (Καφενείο με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου)» που βρίσκεται στην οδό Πλατεία Εμπορίου 2,
στην Ξάνθη, για ένα (1) ειδικά διασκευασμένο τραπέζι.
.………………………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2019.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η Πρόεδρος
Δέσποινα Παρτσαλίδου
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 19/03/2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αικατερίνη Τσαπαδίκου

