ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 16/ 2017 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 75 / 2017.
Περίληψη
Έγκριση επιβολής διοικητικών μέτρων στην
εταιρεία ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤ. – ΒΑΓΕΝΑΣ
Κ. Ο.Ε. για παραβάσεις σε υπαίθριο παιδότοπο.
Σήμερα στις 18-10-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, συνήλθε σε Τακτική
Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 09-10-2017 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα
6μέλη.
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Παρόντες
Θεόφιλος Κορωνάς
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Γεώργιος Σοφιανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Θεόδωρος Τέτος
Στέργιος Διαμάντης
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Απόντες
Γεώργιος Ορφανίδης
Ηλίας Τσιφλίδης
Γεώργιος Γουλτίδης
Σημ.:

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
της Επιτροπής το από 28-09-2017 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ.
Στυλιανού Ασλάνογλου που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 10 παρ. 3 της ΚΥΑ 36873/2-72007 (ΦΕΚ 1364 Β) «Στις περιπτώσεις λειτουργίας παιδότοπου χωρίς την προβλεπόμενη από
την παρούσα απόφαση άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ και σφραγίζεται το κατάστημα που λειτουργεί ο παιδότοπος. Εάν ο παιδότοπος
λειτουργεί εντός χώρου που ασκείται διαφορετική δραστηριότητα, εκτός από το πρόστιμο του
προηγούμενου εδαφίου, σφραγίζονται μόνο οι παιχνιδοκατασκευές και τα παιχνίδια.
Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας
αρχής. Ειδικότερα, όταν η άδεια χορηγείται από τον Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας, οι
ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται μετά από απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του
Κοινοτικού Συμβουλίου.»
Βάσει των διατάξεων του άρθ. 73 παρ. 1α του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα
αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης & της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει πλέον κατ’ αρμοδιότητα για την
ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της αδείας ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων,
επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου.
Σύμφωνα με το υπ’ αρ. Δ/Υ/7-9-2017 έγγραφο της Επιτροπής Ελέγχου Παιδοτόπων του
Δήμου, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 183/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Βεροίας, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 29-6-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:35, στο
κατάστημα ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ–ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ–ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ με την

επωνυμία «ΓΕΦΥΡΑ» που λειτουργεί η εταιρεία ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤ. – ΒΑΓΕΝΑΣ Κ.
Ο.Ε. στην περιοχή «ΦΡΑΓΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ», είχαν διαπιστωθεί τα εξής:
Α) Υπάρχουν ηλεκτροκίνητα παιχνίδια με κερματοδέκτη, αυτοσχέδια «πίστα survivor» και
αυτοσχέδια «πίστα καρτ», τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 28632/2-82016 άδεια ίδρ. & λειτουργίας του καταστήματος, αλλά ούτε και στην από 13-7-2016
βεβαίωση ελέγχου της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ.
Β) Δεν υπάρχουν πινακίδες με τις απαιτούμενες πληροφορίες στις παιχνιδοκατασκευές,
κατά παράβαση των διατάξεων του άρθ. 5 παρ. 4 της ΚΥΑ 36873/2-7-2007 (ΦΕΚ 1364 Β).
Δεν υπάρχει φάκελος κατασκευαστή, φάκελος συντήρησης εξοπλισμού και δεν τηρείται
βιβλίο συμβάντων, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθ. 5 παρ. 1 και 3 της ΚΥΑ 36873/27-2007 (ΦΕΚ 1364 Β).
Γ) Δεν υπάρχει φάκελος κατασκευαστή, φάκελος συντήρησης εξοπλισμού και δεν τηρείται
βιβλίο συμβάντων, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθ. 5 παρ. 1 και 3 της ΚΥΑ 36873/27-2007 (ΦΕΚ 1364 Β).
Στην εταιρεία είχε δοθεί προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για να αποκαταστήσει τις
παραπάνω παρατηρήσεις.
Επίσης, σύμφωνα με την από 6-9-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:38 έκθεση ελέγχου,
κατά τη διάρκεια επανελέγχου στο ίδιο κατάστημα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν
υλοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις που είχαν γίνει κατά τον προηγούμενο έλεγχο, διαπιστώθηκε
ότι:
Α) Εξακολουθούν να υπάρχουν τα ηλεκτροκίνητα παιχνίδια με κερματοδέκτη, η
αυτοσχέδια «πίστα survivor» (εμπλουτισμένη με περισσότερα «εμπόδια») και η αυτοσχέδια
«πίστα καρτ», τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 28632/2-8-2016 άδεια
ίδρ. & λειτουργίας του καταστήματος, αλλά ούτε και στην από 13-7-2016 βεβαίωση ελέγχου
της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ.
Β) Εξακολουθούν να μην υπάρχουν πινακίδες με τις απαιτούμενες πληροφορίες στις
παιχνιδοκατασκευές, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθ. 5 παρ. 4 της ΚΥΑ 36873/2-72007 (ΦΕΚ 1364 Β).
Γ) Δεν υπάρχει φάκελος κατασκευαστή, φάκελος συντήρησης εξοπλισμού και δεν τηρείται
βιβλίο συμβάντων, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθ. 5 παρ. 1 και 3 της ΚΥΑ 36873/27-2007 (ΦΕΚ 1364 Β). Μας επιδείχθηκε ένα βιβλίο συντήρησης με πρώτη εγγραφή στις 8-62017 και τελευταία στις 25-7-2017, με εγγραφές ανά 7 – 10 ημέρες, το οποίο όμως δεν
αναγράφει κανένα στοιχείο της επιχείρησης, δεν έχει καμία σφραγίδα και γενικά δεν φαίνεται
εάν αφορά το συγκεκριμένο παιδότοπο ή κάποιον άλλο και δεν υπάρχει κανένα στοιχείο της
ταυτότητας και της ιδιότητας του υπογράφοντος τα φύλλα ελέγχου (υπάρχει μια ακαθόριστη
‘υπογραφή’ χωρίς ονοματεπώνυμο, σφραγίδα ή κάποιο άλλο στοιχείο, στο κάτω μέρος του
κάθε φύλλου).
Δ) Επιπλέον, έχει λήξει (από 13-7-2017) η βεβαίωση ελέγχου από τον αναγνωρισμένο
φορέα ελέγχου (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ) και οι καταστηματάρχες δεν έχουν μεριμνήσει για τον ετήσιο
επανέλεγχο των παιχνιδοκατασκευών, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθ. 5 παρ. 3 περ.
γ της ΚΥΑ 36873/2-7-2007 (ΦΕΚ 1364 Β).
Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή που διενήργησε τον έλεγχο εισηγήθηκε την προσωρινή
αφαίρεση της αδείας ίδρ. & λειτουργίας του καταστήματος για 10 μέρες λόγω μη
συμμόρφωσης με τις υποδείξεις της επιτροπής και για παράλειψης της υποχρέωσης των
υπευθύνων της επιχείρησης να εξασφαλίσουν τον ετήσιο επανέλεγχο της παιχνιδοκατασκευής
από τον αναγνωρισμένο φορέα (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ).
Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω παράνομη λειτουργία
του εν λόγω παιδοτόπου, παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά
με την επιβολή στο εν λόγω κατάστημα των διοικητικών μέτρων που εισηγείται η Επιτροπή
Ελέγχου Παιδοτόπων, ήτοι για προσωρινή αφαίρεση της αδείας ίδρ. & λειτουργίας του

καταστήματος για 10 μέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 10 παρ. 3 της ΚΥΑ 36873/27-2007 (ΦΕΚ 1364 Β).
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του τμήματος αδειών Εμπορίων και καταστημάτων
για προσωρινή αφαίρεση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του παραπάνω καταστήματος
για 10 μέρες;
Σ.Διαμάντης: Ψηφίζω υπέρ της εισήγησης της υπηρεσίας.
Γ.Σοφιανίδης: Μήπως θα έπρεπε να γίνει επανέλεγχος μετά τις 10 μέρες;
Πρόεδρος: Δεν το γνωρίζουμε αν μπορεί να γίνει αυτό. Συμφωνείτε να γίνει προσωρινή
αφαίρεση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤ. – ΒΑΓΕΝΑΣ Κ. Ο.Ε. για παραβάσεις σε υπαίθριο παιδότοπο και να
καθοριστεί το χρονικό διάστημα επιβολής του συγκεκριμένου μέτρου σε δέκα (10)
ημερολογιακές ημέρες;
Μέλη: Ναι (ομόφωνα).
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 28-09-2017 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Στυλιανού
Ασλάνογλου.
2. Την πρόταση του Προέδρου.
3. Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010.
4. Την με αριθμ. 36873/02-07-2007 (ΦΕΚ1364Β) ΚΥΑ.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Την προσωρινή αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρείας
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤ. – ΒΑΓΕΝΑΣ Κ. Ο.Ε., για το κατάστημα της υπαίθριο παιδότοπο, με
την επωνυμία «ΓΕΦΥΡΑ», στην περιοχή Φράγμα Αλιάκμονα στη Βέροια, για τους λόγους
που αναφέρονται παραπάνω.
Β) Καθορίζει το χρονικό διάστημα επιβολής του συγκεκριμένου διοικητικού μέτρου σε
δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 75/ 2017.
......................................................…………………….……………………………………….
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Θεόφιλος Κορωνάς

Ιορδάνης Κυρατλίδης
Γεώργιος Σοφιανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Θεόδωρος Τέτος
Στέργιος Διαμάντης
Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 23-10-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

