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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 18/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 348/2013
«Περί χορηγήσεως άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων στο
κατάστημα «Καφενείο» της κας Χρυσούλας Γ. Περδικόγιαννη στην Τ.Κ. Δαιμονιάς».
Στους Μολάους σήμερα στις δεκαεπτά (17) του μηνός Δεκεμβρίου 2013, ημέρα της
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 16,30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 18/13-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα 21, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ. 1.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2.
Χριστάκος Σταύρος
Γραμματέας Δ.Σ. 2.
Μαρούσης Χαράλαμπος
3.
Βουνελάκης Γεώργιος
Αντιδήμαρχος
3.
Σπυριδάκος Βασίλειος
4.
Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
4.
Σταθάκης Παναγιώτης
5.
Κουτσονικολής Χαράλ.
Αντιδήμαρχος 5.
Χαραμής Αντώνιος
6.
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος 6.
Κρυπωτός Παναγιώτης
7.
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος
8.
Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
9.
Αλειφέρη Παναγιώτα
10. Ιατρόπουλος Δημήτριος
11. Κολλιάκος Ιωάννης
12. Λύρας Χαράλαμπος
13. Πετράκης Χρήστος
14. Τσαφατίνου Κατερίνα
15. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
16. Νικολινάκος Παναγιώτης
17. Παπαδάκης Γεώργιος
18 Τσάκος Πέτρος
19. Μέντης Γεώργιος
20. Δουμάνης Δαμιανός
21. Δημητρόπουλος Δημοσθένης
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ.
Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος
Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ.
Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας,
Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Σαργκάνης Γεώργιος
Τ.Κ. Συκέας.
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Μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος αποχώρησε ο κ. Ιατρόπουλος Δημήτριος και μετά τη
συζήτηση του 7ου θέματος προσήλθε ο κ. Μέντης Γεώργιος, ο οποίος αποχώρησε μετά τη
συζήτηση του 10ου θέματος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στην αντιδήμαρχο κα Παναγ. Πριφτάκη, η οποία είπε 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 παρούσας απόφασης».
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 άδεια εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ήμερων
από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης συνοδευομένης από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά».
Με την αριθ. πρωτ. 27217/25-11-2013 αίτησή της συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα
από τη νομοθεσία δικαιολογητικά, η κα Χρυσούλα Περδικόγιαννη κάτοικος Τ.Κ. Δαιμονιάς, ζητά
άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων για ένα (1) ειδικά διασκευασμένο τραπέζι στο
κατάστημά της «Καφενείο».
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του ανωτέρω την εισήγηση και
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’) (προκειμένου για
ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια με παιγνιόχαρτα)
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 19/11/2013 αίτηση της Χρυσούλας Περδικόγιαννη του Γεωργίου
Την πληρότητα του φακέλου ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Αποφασίζει Ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών παιγνίων για ένα (1) ειδικά
διασκευασμένο τραπέζι στο κατάστημα «Καφενείο» ιδιοκτησίας Χρυσούλας Περδικόγιαννη του
Γεωργίου, στην Τ.Κ. Δαιμονιάς της Δ.Ε. Ασωπού του Δήμου.
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Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της
άδειας.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 348/2013.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χριστάκος Σταύρος Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Κολλιάκος Ιωάννης
Λύρας Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Ακριβές Απόσπασμα
Τσάκος Πέτρος
Η Ειδική Γραμματέας
Δουμάνης Δαμιανός
Δημητρόπουλος Δημοσθένης
Παπαδάκη Ευγενία

3

