
 

 

                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
       Αριθ. Αποφ. 41/2019 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Από το Πρακτικό 4/2019 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αμυνταίου 
 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών 
παιγνίων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

IV, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» του 
ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗ Δημητρίου του Λαμπριανού, που βρίσκεται στην Δ.Κ. 

Αμυνταίου Δ. Αμυνταίου. 

Στο Αμύνταιο, στις 15 του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 14:00 το Δ/Σ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.  6 του 
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με 

αριθμό πρωτ. 5695/10-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με 

αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο επτά 
(7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) ήτοι:  

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                           ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                          ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ                            
3. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                       
4. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

5. ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ                               

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Ελευθερία 

Τσακίρογλου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα 
εξής: 

     Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 1125278/1435/Τ & ΕΦ/03.12.1997 ( 

Φ.Ε.Κ. 1103/12.12.1997 τεύχος 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 
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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. Για τον 

προέλεγχο, το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, λαμβάνει υπόψη του 

τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2, του άρθρου 1 της παρούσας 

απόφασης. 

3. 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. 

4. Για καταστήματα ή αίθουσες σε χερσαίους χώρους των λιμενικών ζωνών, 

θα συνυποβάλλεται και έγγραφη σύμφωνη γνώμη της οικείας Λιμενικής 

αρχής. 

5. Η άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων ισχύει επ' αόριστο, 

μέχρι την τυχόν ανάκλησή της, για τους λόγους που αναφέρονται στο 

άρθρο 9 της παρούσας απόφασης.» 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.2515/97 όπως 

αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3037/2002 : « Τα 

ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια με παιγνιόχαρτα διενεργούνται ελευθέρα. 

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) ήμερων από την 

ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης συνοδευομένης από τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά.» 

Με την αριθ. πρωτ. 5422/05-04-2019 αίτησή του συνοδευόμενη από τα 

προβλεπόμενα από τη νομοθεσία δικαιολογητικά ο Δημήτριος ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ 

του Λαμπριανού, κάτοικος Αμυνταίου - Νέες Εργατικές Κατοικίες Αριθ. 26, 

με Α.Δ.Τ. ΑΙ 337456/08-06-2012, ζητά άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών 

τεχνικών παιγνίων για δύο (2) ειδικά διασκευασμένα τραπέζια στο 

κατάστημα του «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στην οδό 

Γυμναστηρίου Αριθ. 3, στο Αμύνταιο. 

Αφού έγινε ο έλεγχος για την πληρότητα των δικαιολογητικών και 

λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται η χορήγηση της σχετικής 

άδειας. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη 

της: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180Α) «Τροποποίηση της 

συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την 
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ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας 

Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης» 

2. Την παρ. 1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

− Πρόγραμμα Καλλικράτης»   

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179Α) 

«Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και 

άλλες διατάξεις» 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154Α) «Άσκηση 

επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών 

Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις» 

5. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 1125278/1435/1997 (ΦΕΚ 1103Β) 

«Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων της διαδικασίας, των 

δικαιολογητικών, καθώς επίσης και κάθε άλλης αναγκαίας 

λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών 

διενέργειας των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και για την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.2515/1997, για τα έτη 

1998 και επόμενα» 

6. Την από 5422/05-04-2019 αίτηση του Δημητρίου ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗ του 

Λαμπριανού, με την οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια διενέργειας 

ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων στο κατάστημά του  

7. Την πληρότητα του φακέλου ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών παιγνίων για δύο 

(2) ειδικά διασκευασμένα τραπέζια στο κατάστημα «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ - 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»  ιδιοκτησίας Δημητρίου ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗ του 

Λαμπριανού, στην οδό Γυμναστηρίου Αριθ. 3, στην Δ.Κ. Αμυνταίου Δ. 

Αμυνταίου. 

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την 

έκδοση της άδειας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 41/2019 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

 

     Ο  Πρόεδρος                                                                          Τα Μέλη 

                                                                                                 1. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. 
                                                                                                 2. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι. 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                        3. ΙΩΑΝΝΟΥ Χ. 
                                                                                                 4. ΒΟΛΙΩΤΗΣ Α. 
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