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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Βέροια, 03/09/2019

Τμήμα Αδειών & Ελέγχου Κατ/των

Υγειον/κού Ενδιαφέροντος

Πληρ.: Μ.Μπορντένας

Τηλ.: 2331350640

Προς:

Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΜΑ: Χορήγηση αδείας διενέργειας τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων στην Μαστρογιαννίδου

Αργυρούλα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 8 του Ν. 2515/97 και της με αρ. 1125278/143/Τ & ΕΦ/3-12-

97 Κοινής Απόφασης των Υφυπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. & Οικονομικών, η άδεια διενέργειας

ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων χορηγείται από τον Δήμαρχο μετά από απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, το

αργότερο εντός (30) τριάντα ημερών από την υποβολή του.

Οι άδειες χορηγούνται σε δημόσια εν γένει κέντρα, (ξενοδοχεία, καφενεία, αίθουσες

αναγνωρισμένων σωματείων πάσης φύσεως και σε κάθε χώρο προσιτό στο κοινό), εφόσον

συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

A. Ο ενδιαφερόμενος :

I. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

II. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα που προβλέπονται στο εδάφιο α' της

παρ. 2 του άρθ. 1 του Π.Δ/τος 180/79 (ΦΕΚ Α 46). Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, εάν

παρήλθε τριετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή την δια χάριτος άφεση αυτής.

Προκειμένου περί εταιρειών, σωματείων, συλλόγων, ομίλων κ.τ.λ. οι προϋποθέσεις των

ανωτέρω εδαφίων, αφορούν στο νόμιμο εκπρόσωπό τους.

B. Ο χώρος για τον οποίο ζητείται η άδεια διενέργειας τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων πρέπει:

I. Εφόσον διαθέτει περισσότερες από μία αίθουσες, οι αίθουσες αυτές να μην

απομονώνονται πλήρως, με οποιονδήποτε τρόπο μεταξύ τους.

II. Η κύρια είσοδος και έξοδος αυτού, να βρίσκεται επί δημοσίας οδού και να μην

διαθέτει άλλη είσοδο ή έξοδο, που οδηγεί σε ιδιωτική κατοικία. Για πολυώροφα κτίρια, ο

περιορισμός για την κύρια είσοδο αφορά στο πολυώροφο κτίριο.

III. Η κύρια είσοδος και έξοδος αυτού να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των

πενήντα μέτρων από την κύρια είσοδο σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης.

IV. Εφόσον πρόκειται για αμιγές κατάστημα ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, να ανήκει

σε περιοχή που δεν απαγορεύεται η συγκεκριμένη χρήση γης.

Με την από 22/08/2019 αίτηση της η Μαστρογιαννίδου Αργυρούλα του Νικολάου ζητά τη

χορήγηση έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εγκαταστήσει τρία (3) ειδικά

διασκευασμένα τραπέζια στο κατάστημά της που βρίσκεται στη Βέροια κι επί της οδού Ανοίξεως

68 & Μπιζανίου για διενέργεια τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα και υπέβαλε:

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
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2. Δύο φωτογραφίες.

3. Φωτοαντίγραφο της υπ’ αρ. πρωτ. 1107900(ver.5) γνωστοποίησης άδειας ίδρυσης &

λειτουργίας του καταστήματος.

4. Φωτοαντίγραφο κάτοψης του καταστήματος.

5. Φωτοαντίγραφα α) της από 03/05/2019 αρχικής δήλωσης απογραφής για δυο ειδικά

διασκευασμένα τραπέζια από τη Δ.Ο.Υ. Βεροίας και β) της από 22/08/2019 συμπληρωματικής

δήλωσης απογραφής για ένα ειδικά διασκευασμένο τραπέζι από τη Δ.Ο.Υ. Βεροίας.

6. Φωτοαντίγραφα των υπ΄ αρ. 1247/57692 & 1290/63727 συναλλαγών, αποδείξεων πληρωμής

της τράπεζας Πειραιώς, για είσπραξη τέλους διενέργειας τεχν. ψυχαγωγικών παιγνίων οικ.

έτους 2019 από τη Δ.Ο.Υ. Βεροίας.

7. Το από 29/08/2019 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δήμο.

Ύστερα από έλεγχο της Υπηρεσίας διαπιστώθηκαν τα εξής:

A. Δεν προκύπτει κώλυμα από την ποινική κατάσταση της ιδιοκτήτριας, σύμφωνα με το από

14510/13-08-2019 αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση, που ζήτησε

αυτεπάγγελτα η Υπηρεσία μας.

B. Το κατάστημα βρίσκεται σε ισόγειο χώρο πολυκατοικίας στο οποίο στεγάζονται κατοικίες. Η

οικοδομή διαθέτει προαύλιο του οποίου η κύρια είσοδος - έξοδος ευρίσκεται επί της οδού

Μπιζανίου αρ. 21 ενώ το κατάστημα έχει κύρια είσοδος και έξοδος επί της οδού Ανοίξεως 68

και δεν διαθέτει άλλη είσοδο ή έξοδο, που οδηγεί σε ιδιωτική κατοικία. Το κατάστημα δεν

διαθέτει περισσότερες από μια αίθουσα. Τα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια είναι σε εμφανή

σημεία.

C. Η κύρια είσοδος του καταστήματος βρίσκεται σε απόσταση άνω των πενήντα μέτρων από την

κύρια είσοδο σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

D. Το κτίριο όπου στεγάζεται το κατάστημα βρίσκεται εκτός του πεζοδρομημένου εμπορικού

κέντρου και των παραδοσιακών οικισμών α)της Κυριώτισσας και β) της παλαιάς εβραϊκής

συνοικίας. Βρίσκεται επί της οδού Ανοίξεως 68 & Μπιζανίου.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ή όχι τη

χορήγηση αδείας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα σε τρία (3) ειδικά

διασκευασμένα τραπέζια.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ


