ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.8/31-3-2020 πρακτικό τακτικής, διά περιφοράς, συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 40

Περίληψη
Μη χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών
παιγνίων με παιγνιόχαρτα

Στην Ξάνθη, σήμερα 31 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθε σε τακτική, διά περιφοράς
συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.8776/27-3-2020 έγγραφη
πρόσκληση τού προέδρου Ιωάννη Μπούτου και υπό την προεδρία τού ιδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την
αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις
προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της
ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 39
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
21. Μπαντάκ Σιαμπάν
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
22. Μπεκήρ Ογλού Σουά
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
23. Παπά Σοφία
4. Ασκαρίδης Ηλίας
24. Παπαδάκης Θεοφάνης
5. Βογιατζής Κωνσταντίνος
25. Παπαδόπουλος Βασίλειος
6. Γεωργιάδης Δημοσθένης
26. Παπαδόπουλος Κυριάκος
7. Γουναρίδης Στυλιανός
27. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
8. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
28. Παπαχρόνης Ιωάννης
9. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
29. Παυλίδου Ελισάβετ
10. Ελευθεριάδης Απόστολος
30. Σαββίδης Ματθαίος
11. Ζερενίδης Ιωάννης
31. Σταυρακάρας Παναγιώτης
12. Ηλιάδης Θωμάς
32. Ταρενίδης Παναγιώτης
13. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
33. Τοπ Σινάν
14. Ιγιαννίδης Στέφανος
34. Τσακιρίδης Αφεντούλης
15. Καλογερής Γεώργιος
35. Τσαρεκτσή Τζενάν
16. Καμαρίδης Ιπποκράτης
36. Φανουράκης Εμμανουήλ
17. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
37. Χαριτωνίδου Ειρήνη
18. Καφφετζής Κωνσταντίνος
38. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
19. Λύρατζης Πασχάλης
39. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
20. Μελισσόπουλος Σάββας
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σπανίδης Μιχαήλ
2. Χασάν Ογλού Φερτούν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση δεν παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης
Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της διά περιφοράς συνεδρίασης, του Δημοτικού
Συμβουλίου, έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.7274/6-32020 εισήγηση, του Αντιδημάρχου της ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής:
«Σας ενημερώνουμε ότι: «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΄): «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. 2608/03-12-2010 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος με την δραστηριότητα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» που βρίσκεται στην οδό Πλάτωνος 4
στην Ξάνθη.
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 τυχόν ανάκλησή της.
Εισηγούμαι
Θετικά για τη λήψη απόφασης από το Συμβούλιο σας, σχετικά με τη χορήγηση άδειας διενέργειας
ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, με παιγνιόχαρτα για ένα (1) ειδικά διασκευασμένο τραπέζι, στο
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», που βρίσκεται στην οδό Πλάτωνος 4 στην
Ξάνθη, ιδιοκτησίας του κ. ΧΑΤΖΗ ΟΓΛΟΥ ΙΟΥΜΙΤ του ΑΛΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8
του Ν. 2515/97 (ΦΕΚ Α΄154), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 10 του Ν. 3037/02 (ΦΕΚ
Α΄174)».
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την μη χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα για ένα (1)
ειδικά διασκευασμένο τραπέζι, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», που
βρίσκεται στην οδό Πλάτωνος 4 στην Ξάνθη, ιδιοκτησίας του κ. ΧΑΤΖΗ ΟΓΛΟΥ ΙΟΥΜΙΤ του ΑΛΗ.

Υπέρ της χορήγησης, ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Εμμανουήλ Φανουράκης, Απόστολος
Ελευθεριάδης, Παναγιώτης Αμβροσιάδης, Ηλίας Ασκαρίδης, Σουά Μπεκήρ Ογλού, Σιαμπάν Μπαντάκ,
Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν, Ιπποκράτης Καμαρίδης, Ιωάννης Ζερενίδης, Ιωάννης Μπούτος, Ιωάννης
Παπαχρόνης, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Χαράλαμπος Διαφωνίδης, Αφεντούλης
Τσακιρίδης και Κωνσταντίνος Βογιατζής.
Κατά της χορήγησης, ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Κυριάκος
Παπαδόπουλος, Στέφανος Ιγιαννίδης, Παναγιώτης Ταρενίδης, Ματθαίος Σαββίδης, Θωμάς Ηλιάδης,
Ελισάβετ Παυλίδου, Στυλιανός Γουναρίδης, Αναστάσιος Θεοδωρίδης, Πασχάλης Λύρατζης, Σοφία Παπά
Κωνσταντίνος Καφετζής, Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, Βασιλική Ανδρονίκη Παπαϊωάννου Νικόλαος
Ανταμπούφης Σάββας Μελισσόπουλος, Παναγιώτης Σταυρακάρας, Σινάν Τοπ, Ειρήνη Χαριτωνίδου,
Θεοφάνης Παπαδάκης, Τζενάν Τσαρεκτσή, Γεώργιος Καλογερής και Τιμούρ Χουσεϊν Ογλού, διότι όπως
δήλωσαν με την με την από 31-3-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους, το εν λόγω θέμα δεν είναι επείγον για να
συζητηθεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση.
…………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ιωάννης Μπούτος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 9-4-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία Άννα
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