ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 8ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 160/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Απριλίου του έτους 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 6536/8-4-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντοµίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαµάνη Αναστασία
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Γιαννιώτης Οδυσσέας
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Κατωπόδη Ευανθία
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Σκληρός Παναγιώτης
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Βλάχος Κων/νος
13
14
Θερµός Ευάγγελος
14
15
Παπαδόπουλος Ανδρέας
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Γρηγόρη Ασπασία
17
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Μήτσουρας Πέτρος
19
20
Αραβανής Βασίλειος
20
21
Ζουριδάκης Ευτύχιος
21
22
Σκληρός Φίλιππος
22
23
Καββαδάς Θωµάς
23
24
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
24
25
Γληγόρης Κων/νος
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
ο
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 2 θέµα της Η.∆. τα θέµατα: 5 , 6 και 12 της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, Καρφάκη Μαριάννα, και Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος
ου
της Η.∆. Ο ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος. Η ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα επέστρεψε πριν
ου
την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆. Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 38 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 8ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για χορήγηση ή µη άδειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων µε παιγνιόχαρτα.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία
έχει ως εξής:
«Θέτω υπόψη σας τα εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ΚΥΑ 1125278/1435/Τ & ΕΦ/03.12.1997 (ΦΕΚ 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 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 ΚΥΑ 1125278/1435/Τ & ΕΦ/03.12.1997 (ΦΕΚ 1103/12.12.1997 τεύχος
Β).»
Προκειµένου για ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια µε παιγνιόχαρτα
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 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 αδεία εκδίδεται εντός προθεσµίας τριάντα (30) ήµερων από την ηµεροµηνία
υποβολής της σχετικής αίτησης συνοδευοµένης από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.»
Με την αρ.πρωτ.2519/11-02-2019 αίτησή του, συνοδευόµενη από τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία
δικαιολογητικά ( άρθρο 2 παρ.2 της ΚΥΑ 1125278/1435/Τ & ΕΦ/03.12.1997 ), ο Νικόλαος Κεραµίδας κάτοικος
Κοντάραινας µε Α.∆.Τ.: ΑΒ 418777 , ζητά άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων για δύο (2) ειδικά
διασκευασµένα τραπέζια στο κατάστηµά του « ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ » ,στην επαρχιακή οδό ΝυδριούΒασιλικής στην Κοντάραινα Λευκάδας.
Λαµβάνοντας υπόψη
• Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 1125278/1435/1997 (ΦΕΚ 1103 τεύχος Β’)
• Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 τεύχος Α’)
• Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 τεύχος Α’)
• Τις διατάξεις του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 τεύχος Α’)
• Την από 11-02-2019 αίτηση του Νικόλαου Κεραµίδα κάτοικου Κοντάραινας µε Α.∆.Τ. :ΑΒ 418777 µε την οποία
ζητά να του χορηγηθεί άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων για δύο (2) ειδικά διασκευασµένα
τραπέζια στο κατάστηµά του «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ » που βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού ΝυδριούΒασιλικής στην Κοντάραινα Λευκάδας
• Την πληρότητα του φακέλου ως προς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α. Την έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών παιγνίων για δύο (2) ειδικά διασκευασµένα
τραπέζια στο κατάστηµά «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» ιδιοκτησίας Νικόλαου Κεραµίδα, που βρίσκεται επί της
επαρχιακής οδού Νυδριού-Βασιλικής στην Κοντάραινα Λευκάδας.
Β. Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της άδειας.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε δεκαέξι (16) ψήφους, αποφασίζει:
Α. Την έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών παιγνίων για δύο (2) ειδικά διασκευασµένα
τραπέζια στο κατάστηµά «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» ιδιοκτησίας Νικόλαου Κεραµίδα, που βρίσκεται επί της
επαρχιακής οδού Νυδριού-Βασιλικής στην Κοντάραινα Λευκάδας.
Β. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της άδειας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 160/2019.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

2

