ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 18/ 2017 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 82/ 2017
Περίληψη
Επιβολή διοικητικών μέτρων στον Θεόδωρο
Βλάχο για λειτουργία παιδοτόπου χωρίς άδεια.
Σήμερα στις 17-11-2017, ημέρα Παρασκευή 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 10-11-2017 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 9
μέλη.
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Παρόντες
Θεόφιλος Κορωνάς
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Γεώργιος Ορφανίδης
Γεώργιος Σοφιανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Θεόδωρος Τέτος
Στέργιος Διαμάντης
Ηλίας Τσιφλίδης
Γεώργιος Γουλτίδης

Απόντες

Σημ.: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’
αριθ. 77/2017 απόφασης προσήλθε ο
κ. Η. Τσιφλιδης και αποχώρησε κατά
τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 83/2017
απόφασης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
81/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.
Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
της Επιτροπής το από 13-10-2017 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. πρωτ. 6982/20-32015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Τμήμα Οργάνωσης Τοπ. Αυτοδιοίκησης,
«δεδομένου ότι το πρόστιμο των δέκα χιλιάδων ευρώ καθώς και η σφράγιση του καταστήματος,
που επιβάλλονται όταν διαπιστώνεται λειτουργία παιδοτόπου άνευ αδείας αποτελούν
διοικητικές κυρώσεις, αρμόδιο όργανο επιβολής τους καθίσταται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.»
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 6-9-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:20 στο

κατάστημα ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ με την επωνυμία «Κερκυραίος» που
λειτουργεί ο ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη στη Βέροια και στην περιοχή «ΦΡΑΓΜΑ
ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ» (υπ' αρ. 318 αγροτεμάχιο Αγ. Βαρβάρας), διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί
υπαίθριος παιδότοπος, αποτελούμενος από τρεις (3) κούνιες, μια (1) πλαστική τσουλήθρα,
ένα (1) περιστροφικό – ρόδα και μια ξύλινη τραμπάλα, χωρίς την απαραίτητη άδεια
λειτουργίας από την αρμόδια Αρχή. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες
διατάξεις και με την εισήγηση της Επιτροπής που διενήργησε τον έλεγχο, επισύρει τη
σφράγιση των παιχνιδοκατασκευών και των παιχνιδιών και την επιβολή προστίμου δέκα
χιλιάδων (10.000 €) ευρώ, .
Κατόπιν αυτών και προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω παράνομη λειτουργία του εν
λόγω παιδοτόπου, παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά με την
επιβολή διοικητικών μέτρων στο εν θέματι κατάστημα, ήτοι για τη σφράγιση των
παιχνιδοκατασκευών και των παιχνιδιών και την επιβολή προστίμου ύψους δέκα χιλιάδων
(10.000 €) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 10 παρ. 3 της ΚΥΑ 36873/2-7-2007
(ΦΕΚ 1364 Β).
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο επιχειρηματίας κος Θεόδωρος Βλάχος.
Πρόεδρος: Ύστερα από έλεγχο της επιτροπής παιδοτόπων στο κατάστημα του κου
Θεόδωρου Βλάχου βρέθηκαν 5 παιχνίδια(κούνιες, τραμπάλα και ρόδα).
Θ.Βλάχος: Τα παιχνίδια αυτά ήταν ξύλινα και τα ξήλωσα όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες
που σας κατέθεσα. Δεν μπορούσα να βγάλω άδεια γιατί ήταν ξύλινα.
Πρόεδρος: Σύμφωνα με το εισηγητικό η επιτροπή παιδοτόπων είχε έρθει δύο φορές. Γιατί
δεν τα ξηλώσατε μετά την πρώτη σύσταση της επιτροπής;
Θ.Βλάχος: Ήταν καλοκαίρι και δεν πρόλαβα έπρεπε να τα ξηλώσω και έπρεπε να σκάψω.
Πρόεδρος: Αν τα κόβατε με ένα σιδεροπρίονο;
Θ.Βλάχος: Θα έμεναν προεξοχές και μπορούσε να τραυματιστεί κάποιο παιδάκι.
Γ.Ορφανίδης: Συγνώμη δεν μπορούσατε, τώρα πως μπορέσατε;
Θ.Βλάχος: Τώρα είναι χειμώνας.
Δ.Τραπεζανλής: Είναι μια κούνια με τρία καθίσματα;
Πρόεδρος: Ναι, μια τσουλήθρα και μια ρόδα.
Δ.Τραπεζανλής: Άρα δεν είναι πέντε παιχνίδια αλλά τρία.
Ι.Κυρατλίδης: Γιατί δεν μπορεί να βγάλει άδεια για τα συγκεκριμένα παιχνίδια;
Γ.Ορφανίδης: Μπορεί να βγάλει άδεια μόνο με πιστοποιημένα παιχνίδια. Μπορεί να είναι τα
ίδια σε άλλα υλικά με πιστοποιήση.
Σ.Διαμάντης: Κύριε Παυλίδη έχετε εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα. Όχι.
Πρόεδρος: Η επιτροπή έκανε το καθήκον της. Η επιτροπή παιδοτόπων δεν επιβάλει το
πρόστιμο. Η επιτροπή ποιότητας ζωής το επιβάλει. Συμφωνώ ότι είναι πολύ μεγάλο το
πρόστιμο το χρηματικό όπως λέει και ο κος Διαμάντης.
Δ.Τραπεζανής: Βρίσκω ότι είναι εξοντωτικό το πρόστιμο των 10.000 ευρώ για έναν άνθρωπο
που δεν βγάζει ούτε το μεροκάματο.
Γ.Γουλτίδης: Η επιτροπή παιδοτόπων πήγε στην συγκεκριμένη επιχείρηση ύστερα από
καταγγελία;
Α.Παυλίδης: Όχι, πήγαμε όπως πάμε σε όλους τους παιδοτόπους.
Πρόεδρος: Κύριε Παύλιδη μπορείτε να μας παρουσιάσετε το ιστορικό της υπόθεσης;
Α.Παυλίδης: Στις αρχές Ιουλίου πήγαμε σε όλους τους παιδότοπους ύστερα από την
επανασυγκρότησης της επιτροπής. Σε όλους κάναμε συστάσεις και τους ειδοποιήσαμε όλους
να αποκαταστήσουν πιθανές ελλείψεις. Στον δεύτερο έλεγχο δεν μπορούσαμε να κάνουμε
πάλι συστάσεις. Εξάλλου ο ρόλος της επιτροπής είναι αυτός, να είναι όλοι οι χώροι
αδειοδοτημένοι με πιστοποιημένα παιχνίδια και να λειτουργούν σωστά σύμφωνα με την
συγκεκριμένη υπουργική απόφαση. Για αυτό γράφουμε ότι έγινε επανέλεγχος και
διαπιστώσαμε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε. Τώρα ως προς το ύψος του προστίμου δυστυχώς η
υπουργική απόφαση δεν έχει κάποια κλιμάκωση. Δεν αφήνει περιθώρια να επιλέξεις κάτι
ελαφρύτερο κλπ.

Πρόεδρος: Κύριε Βλάχο το χώρο αυτό με τα παιχνίδια το είχατε περίκλειστο ώστε να μην
μπορούν να μπουν παιδιά.
Θ.Βλάχος: Εκεί που καθόταν οι γονείς δίπλα ήταν ο παιδότοπος.
Πρόεδρος: Από τις φωτογραφίες που φέρατε δεν φαίνεται να είχατε περιορίσει το χώρο με
κάποια κορδέλα; Όχι.
Γ.Ορφανίδης: Συμφωνώ ότι το πρόστιμο είναι μεγάλο και θα ήθελα ο νόμος να είχε
κλιμάκωση. Από την άλλη έρχεται με καλή θέληση η επιτροπή μας και σας κάνει
παρατηρήσεις. Δηλαδή τι πρέπει να κρατήσουμε για να είμαστε εντάξει, εσάς για να μην
πληρώσετε το πρόστιμο ή εμείς να πιστέψουμε την υπηρεσία και να λειτουργεί όπως πρέπει
να λειτουργεί; Το ερώτημα ήτανε ρητορικό δεν θέλω να απαντήσετε.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την επιβολή διοικητικών μέτρων ήτοι:
Α) Τη σφράγιση των παιχνιδοκατασκευών και των παιχνιδιών και
Β) Την επιβολή προστίμου 10.000,00 ευρώ στον Θεόδωρο Βλάχο του Ιωάννου, διότι
λειτουργούσε παιδότοπο χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθ. 10 παρ. 3 της ΚΥΑ 36873/2-7-2007 (ΦΕΚ 1364 Β);
Υπέρ: Πρόεδρος, Γ.Ορφανίδης, Δ.Τραπεζανλής, Θ.Τέτος και Γ.Γουλτίδης.
Κατά: Ι.Κυρατλίδης, Σ.Διαμάντης και Η.Τσιφλίδης.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 13-10-2017 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Στυλιανού
Ασλάνογλου.
2. Την πρόταση του Προέδρου.
3. Τις διατάξεις της 3/96 Αστυνομικής Διάταξης, του Π.Δ. 180/79 και του αρθ. 73 του Ν.
3852/2010.
4. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Την επιβολή διοικητικών μέτρων ήτοι:
Α) Τη σφράγιση των παιχνιδοκατασκευών και των παιχνιδιών και
Β) Την επιβολή προστίμου 10.000,00 ευρώ στον Θεόδωρο Βλάχο του Ιωάννου, διότι
λειτουργούσε παιδότοπο χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθ. 10 παρ. 3 της ΚΥΑ 36873/2-7-2007 (ΦΕΚ 1364 Β).
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 82/ 2017
......................................................…………………….……………………………………….
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Θεόφιλος Κορωνάς

Τα μέλη
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Γεώργιος Ορφανίδης
Γεώργιος Σοφιανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Θεόδωρος Τέτος
Στέργιος Διαμάντης
Ηλίας Τσιφλίδης
Γεώργιος Γουλτίδης

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια,22-12-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

