
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
---------------------------------- 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 2ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   13- 2- 2017     ηµέρα ∆ευτέρα    και  
ώρα  6:30 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ. 3346/8-2-2017 ̟ρόσκληση του  
Προέδρου  κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον 
καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα   µε   τις διατάξεις  του   άρθρου 67    του        

Ν. 3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα:  
……………………………………………………………………………………….. 
Α̟οφασίσθηκε η χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών 
τεχνικών  ̟αιγνίων. 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος 2 Παπάς Ευθύµιος  
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Μπίγγας Στέφανος 
4 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 5 Απαζίδου Σοφία 
6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος    
7 Καραφουλίδης Ανέστης   
8 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
9 Βύρλιος Μάρκος   
10 Κάλφας Γεώργιος   
11 Σιδηρόπουλος Κοσµάς   
12 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   

    13 Κοκκινίδης Γεώργιος   
    14 Χαιτίδης Γεώργιος   

15 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
16 Κύρκα Μαρία  
17 Αριστερίδης Ιωάννης 
18 Παπαοικονόµου Παντελής 
19 Βρυζίδου Παρασκευή  
20 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
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21 Τσολακίδης Ισαάκ 
22 Ανδρεάδης Κων/νος 
23 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
24 Καραίσκος Γεώργιος 
25 Μίχος Κωνσταντίνος         
26 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

    27 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
28 Χόλµπα Αντωνία 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών    
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
Εδώ     α̟οχωρεί  ο    ∆.Σ.     Ζαραφίδης   ∆ηµήτρης 
………………………………………………………………………………………….. 
Στη συνέχεια ο κ. ̟ρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. 
Μάρκο Βύρλιο ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα ̟αρακάτω : 
 

1. Με την 3417/9-2-2017 αίτησή της, η Σελεµίδου 
Ελισσάβετ του  Ιωάννη αιτείται τη χορήγηση άδειας 
διενεργείας ψυχαγωγικών τεχνικών ̟αιγνίων µε 
̟αιγνιόχαρτα για δύο  (2) ειδικά διασκευασµένα 
τρα̟έζια σε κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» ̟ου 
βρίσκεται στην Πτολεµαΐδα ε̟ί της οδού Ακρίτα 15 
και λειτουργεί µε την υ̟’αριθµ 34557/11-8-2014  
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 

2. Με την υ̟. αριθµ. 682/12-1-2017 αίτηση του ο 
Γιάγκος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, αιτείται τη 
χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών 
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τεχνικών ̟αιγνίων µε ̟αιγνιόχαρτα για τρία  (3) 
ειδικά διασκευασµένα τρα̟έζια σε κατάστηµα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- εντός 
καταστήµατος ̟αροχής υ̟ηρεσιών διαδικτύου- 
τεχνικών ̟αιγνίων» ̟ου βρίσκεται στην Τ.Κ. 
Πύργων  – ∆. Εορδαίας και λειτουργεί µε την 
υ̟’αριθµ 2/1747/26-3-2010  άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας 

3. Με την υ̟.αριθµ. 590/11-1-2017 αίτηση του ο 
Γιαννακίδης Σάββας του Ιωάννη αιτείται τη 
χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών 
τεχνικών ̟αιγνίων µε ̟αιγνιόχαρτα για ̟έντε  (5) 
ειδικά διασκευασµένα τρα̟έζια σε κατάστηµα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ µε 
τεχνικά ̟αίγνια» ̟ου βρίσκεται στην Τ.Κ. 
Άρδασσας  – ∆. Εορδαίας και λειτουργεί µε την 
υ̟’αριθµ 10715/20-3-2013 άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας 

4. Με την υ̟.αριθµ. 589/11-1-2017 αίτηση του ο 
Ταταρίδης ∆ηµήτρης του Στεφάνου αιτείται τη 
χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών 
τεχνικών ̟αιγνίων µε ̟αιγνιόχαρτα για τέσσερα  (4) 
ειδικά διασκευασµένα τρα̟έζια σε κατάστηµα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ -
ΟΒΕΛΙΣΤΉΡΙΟ» ̟ου βρίσκεται στην Τ.Κ. Άρδασσας  
– ∆. Εορδαίας και λειτουργεί µε την υ̟’αριθµ 
458/13/9-7-1998  άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

5. Με την υ̟.αριθµ. 938/17-1-2017 αίτηση του ο 
Ξανθό̟ουλος Ιωάννης του Σάββα αιτείται τη 
χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών 
τεχνικών ̟αιγνίων µε ̟αιγνιόχαρτα για δύο  (2) 
ειδικά διασκευασµένα τρα̟έζια σε κατάστηµα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ- ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ̟ου 
βρίσκεται στην Τ.Κ. Άρδασσας  – ∆. Εορδαίας και 
λειτουργεί µε την υ̟’αριθµ 42019/2014  άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας 
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Σύµφωνα µε την ̟αρ. 1 αρθ. 2 της ΚΥΑ 1125278/1435/T & 
EΦ/3-12-1997, (ΦΕΚ τ. Β΄ 1103/12-12-1997), η άδεια διενέργειας 
ψυχαγωγικών τεχνικών ̟αιγνίων, χορηγείται α̟ό το ∆ήµαρχο, 
µετά α̟ό α̟όφαση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Έχοντας υ̟όψη  
1. την ΚΥΑ 1125278/1435/T & EΦ/3.12.1997, (ΦΕΚ τ. Β΄ 1103/12-

12-1997) 
2. Τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε τα δικαιολογητικά ̟ου τις 

συνοδεύουν 
 

εισηγούµαστε 
 

Την χορήγηση άδειας διενεργείας ψυχαγωγικών τεχνικών 
̟αιγνίων µε ̟αιγνιόχαρτα  

1. Στη Σελεµίδου  Ελισσάβετ του  Ιωάννη  για δύο  (2) ειδικά 
διασκευασµένα τρα̟έζια σε κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» ̟ου 
βρίσκεται στην Πτολεµαΐδα ε̟ί της οδού Ακρίτα 15 και 
λειτουργεί µε την υ̟’. αριθµ. 34557/11-8-2014  άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας. 

 
2. Στον Γιάγκο Κωνσταντίνο του Γεωργίου για τρία  (3) ειδικά 

διασκευασµένα τρα̟έζια σε κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- εντός καταστήµατος ̟αροχής 
υ̟ηρεσιών διαδικτύου- τεχνικών ̟αιγνίων» ̟ου βρίσκεται 
στην Τ.Κ. Πύργων  – ∆. Εορδαίας και λειτουργεί µε την 
υ̟’αριθµ.  2/1747/26-3-2010  άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

 
3. Στον Γιαννακίδη Σάββα του Ιωάννη για ̟έντε  (5) ειδικά 

διασκευασµένα τρα̟έζια σε κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέρον «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» ̟ου βρίσκεται στην Τ.Κ. 
Άρδασσας  – ∆. Εορδαίας και λειτουργεί µε την υ̟’ αριθµ 
10715/20-3-2013   άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

 
4. Στον Ταταρίδη  ∆ηµήτρη  του Στεφάνου για τέσσερα  (4) 

ειδικά διασκευασµένα τρα̟έζια σε κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέρον «ΚΑΦΕ -ΟΒΕΛΙΣΤΉΡΙΟ» ̟ου βρίσκεται στην 
Τ.Κ. Άρδασσας  – ∆. Εορδαίας και λειτουργεί µε την υ̟’ 
αριθµ  458/13/9-7-1998    άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
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5. Στον  Ξανθό̟ουλο  Ιωάννη  του Σάββα για ̟αιγνιόχαρτα 

για δύο  (2) ειδικά διασκευασµένα τρα̟έζια σε κατάστηµα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ̟ου βρίσκεται στην Τ.Κ. Άρδασσας  
– ∆. Εορδαίας και λειτουργεί µε την υ̟’αριθµ 42019/2014  
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

 
 
 
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά 
 
                                      Αριθµ. α̟όφ. 42/2017 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω 
 
                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
Την χορήγηση άδειας διενεργείας ψυχαγωγικών τεχνικών 
̟αιγνίων µε ̟αιγνιόχαρτα: 
 

1. Στη Σελεµίδου  Ελισσάβετ του  Ιωάννη  για δύο  (2) ειδικά 
διασκευασµένα τρα̟έζια σε κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» ̟ου βρίσκεται 
στην Πτολεµαΐδα ε̟ί της οδού Ακρίτα 15 και λειτουργεί µε 
την υ̟’. αριθµ. 34557/11-8-2014  άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας. 

 
2. Στον Γιάγκο Κωνσταντίνο του Γεωργίου για τρία  (3) ειδικά 

διασκευασµένα τρα̟έζια σε κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- εντός καταστήµατος ̟αροχής 
υ̟ηρεσιών διαδικτύου- τεχνικών ̟αιγνίων» ̟ου βρίσκεται 
στην Τ.Κ. Πύργων  – ∆. Εορδαίας και λειτουργεί µε την 
υ̟’αριθµ.  2/1747/26-3-2010  άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

 
 
3. Στον Γιαννακίδη Σάββα του Ιωάννη για ̟έντε  (5) ειδικά 

διασκευασµένα τρα̟έζια σε κατάστηµα υγειονοµικού 
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ενδιαφέρον «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» ̟ου βρίσκεται στην Τ.Κ. 
Άρδασσας  – ∆. Εορδαίας και λειτουργεί µε την υ̟’ αριθµ 
10715/20-3-2013   άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

 
4. Στον Ταταρίδη  ∆ηµήτρη  του Στεφάνου για τέσσερα  (4) 

ειδικά διασκευασµένα τρα̟έζια σε κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέρον «ΚΑΦΕ -ΟΒΕΛΙΣΤΉΡΙΟ» ̟ου βρίσκεται στην 
Τ.Κ. Άρδασσας  – ∆. Εορδαίας και λειτουργεί µε την υ̟’ 
αριθµ  458/13/9-7-1998    άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

 
 
5. Στον  Ξανθό̟ουλο  Ιωάννη  του Σάββα για ̟αιγνιόχαρτα 

για δύο  (2) ειδικά διασκευασµένα τρα̟έζια σε κατάστηµα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ̟ου βρίσκεται στην Τ.Κ. Άρδασσας  
– ∆. Εορδαίας και λειτουργεί µε την υ̟’αριθµ 42019/2014  
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

 
 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.   42 /2017 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                            Ο ∆ήµαρχος                               Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 
 

 1. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2. Καίδης Απόστολος 

 3. Κατσίδης Ευστάθιος 

 4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 7. Καραφουλίδης Ανέστης 

 8. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 9. Βύρλιος  Μάρκος 

 10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 11. Κάλφας Γεώργιος 

 12. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

                                          13. Σπενδαµίδης Γεώργιος 

                                        14. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 15.  Χαιτίδης Γεώργιος 
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 16.   Αριστερίδης Ιωάννης 

 17.   Κύρκα Μαρία   

 18.   Παπαοικονόµου Παντελής 

 19.   Βρυζίδου Παρασκευή 

     20.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  

 21.  Τσολακίδης Ισαάκ 

             Πτολεµαΐδα 22.  Ασπράγκαθος Ιωάννης 

  Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           23.   Ανδρεάδης Κων/νος  

             Συµβουλίου  23.  Καραϊσκος Γεώργιος 

 25.  Μίχος Κωνσταντίνος 

     26.  Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

              27.  Ανδρονικίδου Ιωάννα 

    Θεοδοσιάδης  Γεώργιος   28.  Χόλµπα Αντωνία 
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