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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 

Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 8
της 24ης ΜΑΪΟΥ 2017

Αριθμός Απόφασης 26
ΘΕΜΑ 3ο : Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης εγκατάστασης & 

λειτουργίας, ψυχαγωγικών παιδειών (Ηλεκτρονικά παιχνίδια με κερματοδέκτη), στην 
κα « ΜΟΥΛΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ» σε μη στεγασμένο κοινόχρηστο χώρο, εντός του 
Παραλιακού Πάρκου, επιφάνειας 6,00 τ.μ. περίπου, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα ( ενός έτους).

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως ) σήμερα την 24 η του μηνός Μαΐου  , του έτους 2017, 
ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου- Περαχώρας, μετά την υπ΄. αριθμ. 
9271/19-05-2017 πρόσκληση της Προέδρου, Βενετσάνου Ελένης, η οποία νόμιμα και 
εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010  
(Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010), περί " Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης'', σε κάθε ένα Σύμβουλο και 
τον κ. Δήμαρχο Γεώργιο Αλκ. Γκιώνη, ο οποίος ήταν απών, προκειμένου να 
συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 
έντεκα  (11) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - 
Περαχώρας βρέθηκαν παρόντα επτά (07 ), η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2)ΔΡΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3) ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 4)ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5) 
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6) ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ  7) ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2) ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3) 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4) ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επί του ανωτέρω 6ου θέματος η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Μελών του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας τα εξής:

1.  Την υπ΄΄ αριθμ. 8249/08-05-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης ΜΟΥΛΟΥΔΗ 
ΕΛΕΝΗΣ περί χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης εγκατάστασης & λειτουργίας, 
ψυχαγωγικών παιδειών (Ηλεκτρονικά παιχνίδια με κερματοδέκτη), σε μη στεγασμένο 
κοινόχρηστο χώρο, εντός του Παραλιακού Πάρκου, επιφάνειας 6,00 τ.μ. περίπου, για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα ( ενός έτους)  . 

      3.    Η από 12 Μαΐου  2017 εισήγηση  του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης 
Εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω α. & β. 
σχετικών, σας διαβιβάζουμε  την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8249/08.05.2017 αίτηση της Κας 
Ελένης Νικ. Μουλούδη, για την χορήγηση  άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας, 
ψυχαγωγικών παιδειών (Ηλεκτρονικά παιχνίδια με κερματοδέκτη),σε μη στεγασμένο 
κοινόχρηστο δημοτικό χώρο, εντός του Παραλιακού Πάρκου, επιφανείας 6,00 τ.μ. 
περίπου,  για περιορισμένο χρονικό διάστημα ( ενός έτους).
          Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ.  Κ1- 1372/08.07.2013  έγγραφο του   Υπ. 
Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων: <<  Σε κάθε  περίπτωση  όπου  
πρόκειται  να  λειτουργήσουν  ψυχαγωγικές   παιδειές,  απαιτείται άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών, σύμφωνα   με   τη   διάταξη   του  άρθρου 81 
του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α), που χορηγείται από τον  δήμαρχο  με τη   διαδικασία 



του   άρθρου   80   του ίδιου νόμου (αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
).Συνεπώς η χορήγηση προέγκρισης είναι απαραίτητη και στην περίπτωση 
προσωρινών κατασκευών>>.
         Με  το ε. ανωτέρω σχετικό, διευκρινίζεται ότι η απόσταση που επιβάλλεται με 
την αρ. 7034/1928/15-3-2000 (ΦΕΚ Β΄368) ΚΥΑ (δεν επιτρέπεται σε απόσταση 
τουλάχιστον 150 μέτρων από α) την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή 
δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο, σανατόριο, χώρο 
λατρείας, υπαίθριο θέατρο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική ακουστική 
προστασία. β) χώρους με ιδιαίτερο ιστορικό / πολιτιστικό χαρακτήρα αρχαιολογικοί 
χώροι κλπ) και γ) χώρους χαρακτηρισμένους ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή 
περιοχές ειδικής προστασίας), αφορά τις αναφερόμενες εγκαταστάσεις που 
τοποθετούνταν μόνιμα σε ακίνητα είτε εντός είτε εκτός σχεδίου και δεν αφορά τις 
προσωρινές εγκαταστάσεις που τοποθετούνται για περιορισμένο χρόνο στους 
εντός σχεδίου εγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους .

         Σας γνωρίζουμε ότι: 
1ον. Ύστερα από θετική προέγκριση, και για την χορήγηση(με απόφαση Δημάρχου)  
της άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας των προσωρινών εγκαταστάσεων που 
τοποθετούνται για περιορισμένο χρόνο στους εντός σχεδίου εγκεκριμένους 
κοινόχρηστους, απαιτείται  Διπλότυπο πληρωμής τελών χρήσης του κοινόχρηστου 
χώρου και εγγυητική επιστολή για τη δαπάνη αποκατάστασης του κοινόχρηστου 
χώρου, όπως ήταν πριν την τοποθέτηση των λυόμενων κατασκευών,  κατά την κρίση 
του Δ.Σ. .
             
2ον. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε φύσεως 
ψυχαγωγικών παιχνιδιών, λούνα πάρκ, πίστας αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικών 
συναυλιών, επιδείξεων και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, απαιτούνται τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 12/2005 κατά περίπτωση τα 
οποία θα πρέπει να κατατεθούν.
3ον. Για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, ο αιτών δεν πρέπει να 
είναι οφειλέτης του Δήμου          ( υπ. αριθ. 8759/12.05.2017  Βεβαίωση Δημ. 
Ενημερότητας ). 
4ον. Με την Η αρ. 27/16 απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ. Λ-Π., είχε χορηγηθεί προέγκριση 
άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας, ψυχαγωγικών παιδειών (Ηλεκτρονικά παιχνίδια 
με κερματοδέκτη),σε μη στεγασμένο κοινόχρηστο δημοτικό χώρο, εντός του 
Παραλιακού Πάρκου, επιφανείας 6,00 τ.μ. περίπου,  για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα ( ενός έτους).
5ον. Με την αριθμ. 7891/16 απόφαση Δημάρχου ( ΑΔΑ: ΨΤΓ5ΩΛ3-Ξ2Ν) χορηγήθηκε 
άδεια  εγκατάστασης & λειτουργίας, ψυχαγωγικών παιδειών, δυνάμει και της αρ. 
118/16 Α.Δ.Σ. .

           Τέλος σας διαβιβάζουμε διάγραμμα της περιοχής, όπου σημειώνεται η 
ακριβής αιτούμενη θέση για την ψυχαγωγική εγκατάσταση με επιτρεπόμενη χρήση 
γης  << ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΨΥΧΗ >>,  από την Πολεοδομία Δήμου μας. Το άρθρο 
8 του Π.Δ. 23.2.1987, << ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΨΥΧΗ >>, από το οποίο εκτός άλλων 
επιτρέπεται η χρήση  Ψυχαγωγικών παιδειών >>.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης .» 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας, αφού 
έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 2 & 3 του 
άρθρου 80 του Ν. 3463/2006, και της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, 
κατόπιν προελέγχου του ανωτέρω αιτήματος & μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Μελών του.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης & λειτουργίας, ψυχαγωγικών 
παιδειών (Ηλεκτρονικά παιχνίδια με κερματοδέκτη), στην κα « ΜΟΥΛΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ» 
σε μη στεγασμένο κοινόχρηστο χώρο, εντός του Παραλιακού Πάρκου, επιφάνειας 
6,00 τ.μ. περίπου, για περιορισμένο χρονικό διάστημα ( ενός έτους).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 26/2017.



Η Πρόεδρος Τα Μέλη

( έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο

Λουτράκι 25/05/2017
Η Πρόεδρος Δ.Κ.


