ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 3/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 82/2006
Περίληψη
Έγκριση
χορήγησης
άδειας
διενέργειας
ψυχαγωγικών
τεχνικών παιγνίων στη
«Διεύρυνση Α.Ε».
Σήμερα 6 Φεβρουαρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 2-2-2006 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Ντόβας
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης
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Γκαμπέσης
Καλαϊτζίδης
Κρομμύδας
Ρήσσου
Δάσκαλος
Μηλιόπουλος
Πουλασουχίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Π. Ποταμόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
συζήτηση προσήλθε ο κ. Μ. Γαβρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 80/2006
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Γ.
Τροχόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 81/2006
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Γ.
Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 86/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Τροχόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 87/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 90/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 91/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 100/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Ο σύμβουλος Αντώνιος Τσιάρας δήλωσε κώλυμα και αποχώρησε από την
αίθουσα.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 23-1-2005 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Νικολάου Κεχαγιόγλου, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.2515/97 και της με αριθ.
1125278/143/τ & ΕΦ/3-12-97 κοινής απόφασης των Υφυπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α.&
Οικονομικών, η άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων χορηγείται από
το 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:
1.Ο ενδιαφερόμενος:
Ι. Να έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του.
Π. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα που προβλέπονται
στο εδάφιο α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 180/79 (ΦΕΚ Α 46).
Προκειμένου περί εταιρειών, σωματείων, συλλόγων, ομίλων κλπ. 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.
2. Ο χώρος για τον οποίο αιτείται η άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών
παιγνίων 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 βρίσκεται επί δημοσίας οδού και να
μην διαθέτει άλλη είσοδο ή έξοδο, που οδηγεί σε ιδιωτική σε ιδιωτική κατοικία. Για
πολυόροφα κτίρια, ο περιορισμός για την κύρια είσοδο αφορά στο πολυόροφο κτίριο.
γ. Η κυρία είσοδος και έξοδος αυτού να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη
των πενήντα μέτρων από την κύρια είσοδο σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπ/σης.
δ. Εφόσον πρόκειται για αμιγές κατάστημα ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων,
να ανήκει σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η συγκεκριμένη χρήση γης.
Με την από 23-1-06 αίτησή της η Διεύρυνση A.E. ζητά την χορήγηση
έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εγκαταστήσει 2 (δύο ) ειδικά
διασκευασμένα τραπέζια στο κατάστημά της, καφετερία, που βρίσκεται στην Βέροια
και επί της οδού Τρύφωνος αρ. 6 και υπέβαλλε:
1.Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητος.
2.Φωτ/φο κάτοψης του καταστήματος .
3.Απόσπασμα ποινικού μητρώου των μελών του Δ.Σ. της Α.Ε.
4.Φωτ/φο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος.
5.Φωτ/φο του αρ. 7427/12-7-05 Φ.Ε.Κ.
Ύστερα από έλεγχο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
1.Η κύρια είσοδος-έξοδος του κατ/τος ευρίσκεται επί της οδού Τρύφωνος αρ.
6 και δεν υπάρχει άλλη έξοδος που οδηγεί σε ιδιωτική κατοικία.

2.Η κύρια είσοδος του κατ/τος βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των
πενήντα μέτρων από την κύρια είσοδο σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπ/σης.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει
τη χορήγηση ή μη άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων στην πιο
πάνω .
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση του αντιδημάρχου για
χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων στη «Διεύρυνση Α.Ε»;
Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ν. Κεχαγιόγλου, Ε. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ. Σιδηρόπουλος, Χ. Τζήκα –
Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ. Φουρνιάδης, Χ. Ντόβας, Κ. Χιονίδης Γ. Μιχαηλίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν οι σύμβουλοι Ι. Κουρουζίδης, Α.
Δελαβερίδης.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Α.
Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας, Η. Σοφιανίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 23-1-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ν. Κεχαγιόγλου.
2.- Την από 23-1-2006 αίτηση της Διεύρυνσης Α.Ε., με την οποία ζητάει τη
χορήγηση άδειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων για να εγκαταστήσει δύο (2) ειδικά
διασκευασμένα τραπέζια στο κατ/μά της «καφετερία» που βρίσκεται στην οδό
Τρύφωνος αρ. 6 και υπέβαλλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
3.- Ότι ύστερα από σχετικό προέλεγχο που διενήργησε η αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου στο παραπάνω κατ/μα διαπιστώθηκε:
α. ότι η κύρια είσοδος και έξοδος αυτού βρίσκεται επί της οδού Τρύφωνος αρ. 6 και
δεν υπάρχει άλλη είσοδος ή έξοδος που οδηγεί σε κατοικία και
β. ότι η κύρια είσοδος και έξοδος αυτού βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50μ
από την κύρια είσοδο σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2515/97, της υπ΄ αριθ. 1125278/143/Τ και
ΕΦ/3-12-97 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Ε.Σ.Δ.Δ.Α και Οικονομικών καθώς
και του αρ. 5 της υπ΄ αρ. 455/95 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας όπως
η υποπαρ. ΙΙΙ αυτού αντικαταστάθηκε με τις υπ΄ αριθ. 353/96 & 101α /98 όμοιες.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων
στην εταιρεία «Διεύρυνση Α.Ε.» για το κατάστημά της «καφετερία» που βρίσκεται
στη Βέροια επί της οδού Τρύφωνος αρ. 6.
Ο σύμβουλος Αντώνιος Τσιάρας επανήλθε στην αίθουσα.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 82 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 20-2-2006
Ο Δήμαρχος
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Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
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Δελαβερίδης
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Σοφιανίδης
Ορφανίδης

