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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 11ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της
27ης Νοεμβρίου 2013.

Αριθ. Απόφασης 84

Περίληψη
΄΄ Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών
τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα στον
ΟΥΜΑΝΤΙΔΗ ΣΠΑΡΤΑΚΟ του ΒΑΧΤΑΓΓΟΥ
στην οδό Ανθ.Μιλ.Γεωργίου 24 στην Ξάνθη, 2
(δύο) τραπέζια ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 27 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.64791/18-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου
Ξάνθης) Στυλιανίδη Μιχαήλ, 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
Οκτώ (8) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος) 5.Θεοδωρίδης Αναστάσιος
1. Φωτιάδης Νικόλαος
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
6. Κυριακίδης Αλεξ/ρος
3. Βασιλούδης Ηλίας
7. Ξυνίδης Αθανάσιος
4. Ηλιάδης Θωμάς
8. Φανουράκης Μανώλης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κος Κολλάρος Γεώργιος και ο Νομικός Σύμβουλος του
Δήμου κος Λάμπρου Γιάννης .
Ο πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της έγκρισης του
κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής όπως εγκρίθηκε με την αρι.209/11-4-2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, ορίζονται τα εξής: «Ο
πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά όλα
τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία
του συνολικού αριθμού των μελών της ότι το συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην
ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση για αυτό με την ίδια
πλειοψηφία πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».
Ο Πρόεδρος Μιχαήλ Στυλιανίδης εισηγούμενος τα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης, έτσι
όπως καταρτίστηκε, τα έθεσε στην Επιτροπή ως εξής:
• Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα στον
ΟΥΜΑΝΤΙΔΗ ΣΠΑΡΤΑΚΟ του ΒΑΧΤΑΓΓΟΥ στην οδό Ανθ.Μιλ.Γεωργίου 24 στην Ξάνθη, 2
(δύο) τραπέζια.
• Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή
ρύθμιση που αφορά τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Περικλέους 18
• Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή
ρύθμιση που αφορά τη δημιουργία Θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Τσιμισκή, στη
διασταύρωση με την οδό Κλεμανσώ
• Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή
ρύθμιση που αφορά τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Θερμοπυλών, στη
διασταύρωση με την οδό Θήρας.
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Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή
ρύθμιση που αφορά τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 40 Εκκλησιών
ανάμεσα στις οδούς Ανδριανουπόλεως και Μ.Ασίας.
• Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή
ρύθμιση που αφορά τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Δράμας ανάμεσα
στις οδούς Κουντουριώτου και Αρκαδίου.
• Παραχώρηση του χώρου έναντι γηπέδου του ΑΟΞ στην Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ξάνθης την
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013.
• Παραχώρηση χώρου στον πεζόδρομο της Δαγκλή στο ύψος του 76 (έναντι εμπορικού
κέντρου) την Πέμπτη 19 & το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013.
• Παραχώρηση τμήματος της κεντρικής πλατείας στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου
Ελλάδος/Παράρτημα Ξάνθης από 13 έως 15 Δεκεμβρίου ή σε περίπτωση κακοκαιρίας 21 έως
22 Δεκεμβρίου 2013.
• Παραχώρηση τμήματος της κεντρικής πλατείας στο Φιλοζωικό Όμιλο Ξάνθης για την
πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικου BAZAAR από 20 έως 24 Δεκεμβρίου 2013.
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθούν προς συζήτηση το 1ο, το 2ο και το 7ο
θέμα, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης
τους που προκύπτει από το ότι αφορούν: α) το πρώτο άδεια λειτουργίας καταστήματος και θα πρέπει
οι επαγγελματίες να εξυπηρετούνται άμεσα και εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος (στην
προκειμένη περίπτωση η άδεια θα πρέπει να εκδοθεί εντός 30 ημερών από την υποβολή της
αίτησης), β) το δεύτερο θέμα αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση η οποία θα εξυπηρετήσει δημότες που
ανήκουν σε ευαίσθητη κοινωνική ομάδα και γ) το έβδομο 7ο θέμα αφορά παραχώρηση κοινόχρηστου
χώρου, ζήτημα για το οποίο δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια και θα πρέπει να επιλυθεί άμεσα.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της:
• Την εισήγηση του Προέδρου
• την παρ.2 του άρθρου 5 (άρθρο 75 του Ν. 3852/10)
• το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
•

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση των θεμάτων σύμφωνα με την πρόταση του προέδρου, ξεκινώντας με το θέμα
που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων
με παιγνιόχαρτα στον ΟΥΜΑΝΤΙΔΗ ΣΠΑΡΤΑΚΟ του ΒΑΧΤΑΓΓΟΥ στην οδό Ανθ.Μιλ.Γεωργίου 24
στην Ξάνθη, 2 (δύο) τραπέζια.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Από τη στιγμή που η Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον, αποφάσισε επί του συγκεκριμένου
θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της και έθεσε υπόψη
την αριθ.πρωτ.65357/20-11-2013 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως
εξής:
Συντάκτρια: Καραμόσχου Ελένη (αρμόδια υπάλληλος για την έκδοση αδειών λειτουργίας
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος)
Σχετικά:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2515/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του
Ν.3037/02, σύμφωνα με το οποίο η άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με
παιγνιόχαρτα χορηγείται από το Δήμο ή την Κοινότητα στην περιφέρεια των οποίων
εγκαθίστανται ή λειτουργούν.
2.Το Π.Δ. 338/97
3.Την Κ.Υ.Α. 1125278/1435/Τ και ΕΦ/97 με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, προϋποθέσεις
και τα δικαιολογητικά χορήγησης των αδειών ψυχαγωγικών τεχνικών παιχνιδιών και την
υπ΄αριθ.14/98 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την οποία παρασχέθηκαν πρόσθετες οδηγίες
για την εφαρμογή της αρμοδιότητας αυτής.

3

4. Τον Ν 4002/2011(ΦΕΚ 180 Α)
5. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε στο Δήμο η από 18-11-2013 αίτηση και σχετικός φάκελο με
τα απαραίτητα δικαιολογητικα για την έκδοση άδειας χαρτοπαιγνίων από τον παρακάτω
ενδιαφερόμενο
ΟΥΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ του ΒΑΧΤΑΓΓΟΥ στην οδό
Ανθ. Μιλ. Γεωργίου 24
στην Ξάνθη, (2) δύο τραπέζια.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ να μεριμνήσετε για την έκδοση της σχετικής
απόφασης χορήγησης χαρτοπαιγνίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2
της ανωτέρω αποφάσεως.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της και τις
διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στην εν λόγω εισήγηση, την αίτηση του ενδιαφερομένου με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την αριθ.229/10-7-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που
αφορά τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας
διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
10 του Ν.3037/02 στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα
στον ΟΥΜΑΝΤΙΔΗ ΣΠΑΡΤΑΚΟ του ΒΑΧΤΑΓΓΟΥ στην οδό Ανθ.Μιλ.Γεωργίου 24 του Δήμου Ξάνθης
(δύο (2) τραπέζια).
…………………...…………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 84/2013.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 27-11-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

