ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 18/ 2017 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 83/ 2017
Περίληψη
Μη επιβολή διοικητικών μέτρων στον
AUREL KULLA 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 7ο 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. 6982/20-3-2015 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 11:35, κατά τη
διάρκεια ελέγχου στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
(καφέ – ψητοπωλείο) με την επωνυμία «Σχάρες & Τηγανιές» που λειτουργεί ο KULLA
AUREL του Muqerem στη Βέροια και στο 2ο χλμ Βεροίας – Ασωμάτων, διαπιστώθηκε ότι
λειτουργεί υπαίθριος παιδότοπος αποτελούμενος από τέσσερις (4) κούνιες, μια (1)
τσουλήθρα, ένα (1) περιστροφικό – ρόδα, δύο (2) τραμπάλες, ένα (1) σύνθετο όργανο με
σκάλες και μονόζυγα κι ένα (1) σκυλάκι-ελατήριο, 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.
Με την από 27-9-2017 αίτησή του ο KULLA AUREL του Muqerem εξέφρασε τις
αντιρρήσεις του σχετικά με την εις βάρος του διαδικασία ως προς τη λειτουργία υπαίθριου
παιδοτόπου χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
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.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο επιχειρηματίας κος AUREL KULLA και ο μηχανικός
του κος Αντώνιος Πιστοφίδης.
Ο Πρόεδρος διάβασε στην επιτροπή την Ένσταση- Αντιρρήσεις του επιχειρηματία.
Πρόεδρος: Υπάρχουν ερωτήσεις.
Θ.Τέτος: Ο κύριος γνωρίζει να μιλάει ελληνικά; Ναι.
Γ.Γουλτίδης: Τις αντιρρήσεις του τις είχε εκφράσει και προφορικά στην επιτροπή
παιδότοπων; Λειτουργούσε ο υπαίθριος παιδότοπος; Είχε παιδιά; Ήταν ο παιδότοπος μη
προσβάσιμος; Η επιτροπή παιδότοπων πήγε στην επιχείρηση μια φορά ή δύο, όπως και στην
προηγούμενη επιχείρηση; Τρεις φορές.
Πρόεδρος: Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; Θα απαντηθούν όλες μαζί.
Γ.Ορφανίδης: Θέλω να ρωτήσω ο προηγούμενος ιδιοκτήτης της επιχείρησης είχε άδεια για
τον υπαίθριο παιδότοπο; Ναι.
Α.Πιστοφίδης, μηχανικός: Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε το ιστορικό της υπόθεσης
ώστε να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις σας.
Πρόεδρος: Σας ακούμε.
Α.Πιστοφίδης, μηχανικός: Η υπόθεση μας δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες
υποθέσεις. Το σύντομο ιστορικό είναι το εξής: Ήρθε όντως τρεις φορές η επιτροπή
παιδότοπων, την οποία εμείς ζητήσαμε σήμερα να είναι εδώ γιατί δεν θέλουμε να
κοροϊδέψουμε κανένα. Την πρώτη φορά που ήρθε η παραπάνω επιτροπή τα παιχνίδια ήταν
του προηγούμενου επιχειρηματία και αυτό είναι δεδομένο γιατί δεν είχαμε ανοίξει ακόμα. Τη
δεύτερη φορά που ήρθε η επιτροπή βρήκε τα παιχνίδια ξηλωμένα. Την τρίτη φορά που ήρθε η
επιτροπή βρήκε πράγματι παιχνίδια, παλιά και καινούρια και δύο σιδεράδες να προσπαθούν
να στήσουν τα παιχνίδια. Αν διαφωνείτε, η επιτροπή παιδότοπων, να μας το πει, για να το
ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Σε αυτό το σημείο ανέλαβα την υπόθεση ως μηχανικός της
επιχείρησης και ενημέρωσα τον επιχειρηματία ότι όλα τα παιχνίδια θα πρέπει να είναι

πιστοποιημένα από την ΕΒΕΤΑΜ. Η ΕΒΕΤΑΜ είναι η συνέχεια του ΕΛΟΤ και πιστοποιεί τα
παιχνίδια. Αυτή την στιγμή ξηλώσαμε όλα τα παιχνίδια γιατί δεν πιστοποιούνται από την
ΕΒΕΤΑΜ.
Η Υπουργική απόφαση για τους παιδότοπους είναι δυόμιση σελίδες. Μέσα σε δυόμιση
σελίδες τα βάλαμε όλα μέσα. Το πρόστιμο είναι το ίδιο, είτε ο παιδότοπος είναι μεγάλος, είτε
μικρός, είτε παίρνει χρήματα είτε όχι, είτε είναι 500τμ είτε είναι 10τμ. Κάτι το οποίο δεν
ελέγχεται. Αλλιώς είναι να υπάρχουν κάποια παιχνίδια και αλλιώς να βιοπορίζεσαι από την
χρήση παιδότοπου, είναι επιχείρηση παιδότοπου. Θεωρώ ότι είναι τεράστια η διαφορά. Τώρα
ο υπαίθριος παιδότοπος είναι αποκομμένος σε σχέση με το αγροτεμάχιο που είναι τεράστιο.
Δεν βάλαμε πινακίδα στην οποία να λέει ότι παίζεται με δική σας ευθύνη αλλά ο παιδότοπος
ήτανε αποκομμένος και δεν παίζανε παιδιά. Έχουμε συμμορφωθεί μέχρι ένα σημείο με τις
υποδείξεις της επιτροπής.
A.KULLA, επιχειρηματίας: Υπήρχε πινακίδα αλλά ήταν πεσμένη.
Α.Πιστοφίδης, μηχανικός: Θέλω να σημειωθεί ότι η ΕΒΕΤΑΜ πρέπει να δούνε τον
παιδότοπο για να τον πιστοποιήσουνε. Δείτε το οξύμωρο. Εγώ πρέπει να έχω τοποθετήσει
παιχνίδια και να έρθει η ΕΒΕΤΑΜ. Αν έρθει η επιτροπή παιδοτόπων το διάστημα που τα
τοποθετώ, τι θα τους πω; Αν υπήρχε μια ενδιάμεση άδεια ως ότου να έρθει η ΕΒΕΤΑΜ και
να ελέγξει τον παιδότοπο. Άρα τοποθετώ τον παιδότοπο, κάτι που πήγε να κάνει ο
επιχειρηματίας, κάνω τις εργασίες, έρχεται η ΕΒΕΤΑΜ, ελέγχει, πιστοποιεί, παίρνω την
πιστοποίηση, την οποία καταθέτω στην επιτροπή η οποία ελέγχει την άδεια. Η δική μας
περίπτωση δεν έχει σχέση με τις άλλες περιπτώσεις που συζητήθηκαν σήμερα και ειδικά με
την πρώτη που είναι παιδότοπος. Εμείς θα βάλουμε πέντε παιχνιδάκια, θα είναι
πιστοποιημένα με άδεια. Υπήρχε και πινακίδα πεσμένη.
Ι.Κυρατλίδης: Υπάρχει περίπτωση να πληρωθεί η ΕΒΕΤΑΜ και να πιστοποιήσει χωρίς να
κάνει έλεγχο;
Α.Πιστοφίδης, μηχανικός: Είναι το τραγικό στην Ελλάδα ότι σε πληρώνω για να έρθεις να
με ελέγξεις. Ελέγχει σωστά η εταιρεία.
Γ.Γουλτίδης: Για να έρθει η ΕΒΕΤΑΜ θα πρέπει να κάνετε αίτηση. Δείξατε αυτήν την
αίτηση στην επιτροπή του Δήμου.
Α.Πιστοφίδης,μηχανικός: Στην τρίτο έλεγχο της επιτροπής κατασκευάζαμε, συμπληρώναμε,
δημιουργούσαμε, ποιόν να καλέσουμε; Αφού δεν είχε τελειώσει ο παιδότοπος.
Πρόεδρος: Για το πρώτο θέμα που συζητήσαμε σήμερα δεν επιβάλλαμε το πρόστιμο των
10.000 ευρώ γιατί δεχτήκαμε ότι ήτανε κλειδωμένος ο χώρος και δεν υπήρχανε παιδιά άλλο
το πολεοδομικό άλλο η δική σας περίπτωση. Το αναφέρω για να μην υπάρχουν
παρεξηγήσεις. Το λόγο θα λάβει η επιτροπή παιδοτόπων και θα προχωρήσουμε σε
τοποθετήσεις.
Α.Παυλίδης, υπάλληλος Δήμου: Όπως σας ενημέρωσε ο κος Πιστοφίδης το κατάστημα
έλαβε προέγκριση λειτουργίας καταστήματος ως εστιατόριο το Μάιο. Μετά λάβαμε μήνυση
της αστυνομίας ότι λειτουργεί το εστιατόριο χωρίς άδεια. Στην συνέχεια σε κάποιους από
τους ελέγχους της επιτροπής παιδότοπων που έκανε για άλλα καταστήματα είδαμε από τον
δρόμο ότι υπάρχουν παιχνιδοκατασκευές και σταματήσαμε τυχαία. Δεν ήτανε ο ιδιοκτήτης
εκεί. Κάναμε τον έλεγχο, υπήρχανε πελάτες στο κατάστημα, αφήσαμε την έκθεση ελέγχου
στην οποία επισημάναμε ότι δεν υπήρχε άδεια και θα έπρεπε να εκδοθεί και την δώσαμε στον
υπάλληλο για να την δώσει στον καταστηματάρχη. Την επόμενη μέρα ήρθε ο
καταστηματάρχης στο Δημαρχείο, τον ενημέρωσα ότι το κατάστημα έχει πάρει προέγκριση
για εστιατόριο και είναι νόμιμος εφόσον δεν έχει παιδότοπο. Του εξήγησα ότι ο παιδότοπος
δεν συμπεριλαμβάνεται στις διατάξεις γνωστοποίησης της άδειας, δεν τον καλύπτει, επισύρει
σφράγιση του καταστήματος γιατί λειτουργεί χωρίς άδεια, συν επιβολή προστίμου 10.000
ευρώ και είναι παράνομη η λειτουργία του καταστήματος εφόσον λειτουργεί ο παιδότοπος.

Ο επιχειρηματίας ήρθε στην υπηρεσία στις 20/07/2017 και έφερε υπεύθυνη δήλωση και
δηλώνει ότι έχει απομακρύνει όλον τον εξοπλισμό του παιδότοπου που υπήρχε από τον
προηγούμενο ιδιοκτήτη και ζητούσε αυτοψία από την αρμόδια επιτροπή. Πήγε η επιτροπή
και διαπίστωσε ότι είχε κόψει με αλυσοπρίονο τα παιχνίδια και ήταν ριγμένα στην άκρη. Δεν
κάναμε καμία άλλη ενέργεια. Στις 24/07/2017 κάνει την γνωστοποίηση λειτουργίας
εστιατορίου σύμφωνα με την νέα νομοθεσία και πλέον λειτουργεί το κατάστημα ως
εστιατόριο νόμιμα. Στις 6/09/2017 βγήκαμε για έλεγχο σε όλους τους παιδότοπους περάσαμε
και από το συγκεκριμένο κατάστημα και βρήκαμε στημένο παιδότοπο. Τώρα αν ήτανε τα ίδια
παιχνίδια ή κάποια άλλα, δεν υπήρχαν άνθρωποι να κατασκευάζουν, ήτανε
παιχνιδοκατασκευές τοποθετημένες. Μιλήσαμε με τον κο Kulla και μας είπε ότι περιμένει να
έρθει η ΕΒΕΤΑΜ. Ο χώρος όμως δεν ήτανε περιφραγμένος κι ώσπου να έρθει η ΕΒΕΤΑΜ
μπορεί να πάει και να παίξει κάποιο παιδί. Εμείς πήγαμε το πρωί.
Γ.Γουλτίδης: Άρα ώσπου να έρθει η ΕΒΕΤΑΜ και να πιστοποιηθούν οι κατασκευές θα
πρέπει να είναι κλειστός ο χώρος;
Α.Παυλίδης, υπάλληλος Δήμου: Προφανώς.
Α.Πιστοφίδης, μηχανικός: Στην υπουργική απόφαση δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο και αν το
κλείνεις πως το κλείνεις; Η επιχείρηση μπορεί να το έκλεινε με μια οικοδομική κορδέλα και
μια άλλη επιτροπή παιδότοπων για παράδειγμα του Δήμου Λάρισας να μην τους
ικανοποιούσε και να θέλανε μασίφ μπετόν περιμετρικά δυόμιση μέτρα. Καταλαβαίνετε ότι ο
νόμος δίνει 10.000 ευρώ πρόστιμο χωρίς να δίνει οδηγίες. Γιατί μπορεί καλά να τα λέμε αλλά
υπάρχουν παιδότοποι στην Αθήνα που τα 10.000 ευρώ να είναι ένα Σαββατοκύριακο και για
τους παιδότοπους στη Βέροια τα 10.000 ευρώ να είναι για όλη η σεζόν, το φαγητό, το
τσίπουρο και ο παιδότοπος. Συμφωνώ με τον κ.Παυλίδη, αλλά στην ουσία πως κλείνει ένας
παιδότοπος;
Πρόεδρος: Η κάθε επιτροπή ή οι φορείς που θα επιβάλουν ή όχι κάποιο διοικητικό μέτρο
κρίνουν κατά συνείδηση. Αν θα υπήρχε βεβαίωση της επιτροπής ότι τον χώρο ο
επιχειρηματίας τον είχε περικλύσει με κορδέλα σε αναμονή της ΕΒΕΤΑΜ θα υπήρχε
αιτιολογία της απόφασης. Όλα είναι σχετικά γιατί το κάθε μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει
μια αιτιολογία στο μυαλό του προκειμένου να αποφασίσει.
A.KULLA, επιχειρηματίας: Δεν θα μπορούσα τις ημέρες εκείνες να περιορίσω τον χώρο
γιατί εργαζότανε τα μαστόρια. Εξάλλου μπορεί να σας το βεβαιώσει και ο κος Παυλίδης ότι
υπήρχαν υλικά τσιμέντα, σίδερα και ρωτήθηκα από την επιτροπή για τα υλικά. Ο παιδότοπος
εκείνη την μέρα κατασκευαζότανε και τα μαστόρια ήτανε μέσα στο μαγαζί σε διάλειμμα.
Α.Πιστοφίδης, μηχανικός: Είναι εξοντωτικό το πρόστιμο των 10.000 ευρώ για μια μικρή
επιχείρηση της Βέροιας.
Γ.Γουλτίδης: Όπως γνωρίζετε το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Δήμος Βέροιας με τις
παιδικές χαρές τις οποίες και έκλεισε. Υπάρχουν πινακίδες και εισέρχεσαι με δική σου
ευθύνη. Συγκεκριμένα στην Βεργίνα είχαν κλείσει μέχρι να γίνει η αδειοδότηση. Αυτό το λέω
γιατί και ο Δήμος τρέχει να νομιμοποιήσει και να βγάλει τις άδειες με βάση την υπουργική
απόφαση. Θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε ο Πρόεδρος και να συμφωνήσω ότι κανείς δεν
θέλει να επιβάλει πρόστιμα, αλλά όταν έχεις την υπηρεσία που βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει
κάποια κορδέλα. Η ερώτηση μου είναι πως ειδοποιείται η ΕΒΕΤΑΜ και αν είχατε καταθέσει
αίτηση πριν έρθει η επιτροπή.
Γ.Ορφανίδης: Διαπίστωσα ότι ο κος Kulla μιλάει καλά Ελληνικά. Ως προς την κατανόηση
των νόμων έχω να πω ότι και πολλοί Έλληνες έχουν την ίδια δυσκολία. Στην Ελλάδα λένε
επίσης ότι η άγνοια του νόμου δεν δικαιολογείται, οφείλεις να γνωρίζεις. Μας αρέσει δεν μας
αρέσει. Κι εμείς δεν ξέρουμε πολλά. Δεν είναι προσωπικό δικό σας.
Θέλω να ρωτήσω τον κο Πιστοφίδη, γιατί τον γνωρίζω προσωπικά και συναδελφικά, αν ήταν
μέλος της επιτροπής θα ακολουθούσε το δρόμο της νόμιμης οδού ή του συναισθήματος και
της δικαιότητας ενός νόμου ή όχι; Είμαι στην επιτροπή για να υπηρετώ το νόμιμο. Βέβαια το

νόμιμο δεν είναι πάντα ηθικό, εδώ οφείλω να πω, ο νόμος είναι υπερβολικός. Θέλω να πω ότι
κανείς στην επιτροπή, όπως είπε και ο κος Γουλτίδης, δεν θέλει να επιβάλλει πρόστιμα, από
την άλλη η επιτροπή θα πρέπει να τηρήσει το νόμο.
Α.Πιστοφίδης, μηχανικός: Απαντώντας στον κο Γουλτίδη, δεν είχανε τελειώσει οι εργασίες
στον παιδότοπο και δεν υπήρχε περίπτωση να καλέσουμε την ΕΒΕΤΑΜ, την οποία
πληρώνουμε, αν δεν τελειώναμε τις εργασίες. Είναι λογικό, θα την καλέσουμε όταν είμαστε
έτοιμοι. Οι άδειες παιδότοπων βγαίνουν σχετικά εύκολα, όπως γνωρίζετε. Εννοείτε αν ήμουν
μέλος της επιτροπής θα έκανα αυτό που προστάζει ο νόμος, τον οποίο νόμο … κάνουμε
νόμους διακοσίων σελίδων και για ένα τόσο σημαντικό θέμα δεν έχει κριτήρια διαχωρισμού
εκμετάλλευσης επιβάλλοντας μόνο πρόστιμο 10.000 ευρώ. Εμείς ήρθαμε να εκθέσουμε την
πραγματικότητα στα πλαίσια μιας λογικής συζήτησης, εσείς διοικείτε, εσείς κρίνετε κάθε
περίπτωση ξεχωριστά κι εσείς αποφασίζετε.
Γ.Ορφανίδης: Κύριε Πιστοφίδη σε πόσο καιρό νομίζετε ότι μπορείτε να βγάλετε μια άδεια
παιδότοπου;
Α.Πιστοφίδης, μηχανικός: Τι να τον κάνει η επιχείρηση τον παιδότοπο τώρα. Ο παιδότοπος
είναι εξωτερικός. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να βγάλουμε άδεια αλλά σε αυτή την
προβλεπόμενη στιγμή … κατά τον Μάρτιο –Απρίλιο θα το δούμε. Αν μας πει η επιτροπή σας
να βγάλουμε άδεια θα την βγάλουμε άμεσα γιατί τα 10.000 ευρώ είναι πολλά χρήματα και με
λιγότερα θα κάνουμε έναν αξιοπρεπέστατο παιδότοπο. Αν μας δώσετε κι εμάς δύο μήνες
παράταση θα σας φέρουμε την άδεια σε ένα μήνα. Τα παιχνίδια, επαναλαμβάνω ότι, έχουν
αφαιρεθεί στο σύνολο τους, από την στιγμή που δεν μπορούσαμε γι’ αυτά να λάβουμε
πιστοποιητικό καταλληλότητας από την ΕΒΕΤΑΜ. Ο παιδότοπος, δηλαδή ότι αναφέρεται
στην έκθεση παράβασης δεν υφίσταται εδώ και πολύ καιρό. Προσκομίζουμε και υπεύθυνη
δήλωση του κου Aurel Kulla.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με το εισηγητικό σημείωμα, δηλ. με την επιβολή διοικητικών μέτρων
ήτοι:
Α) Τη σφράγιση των παιχνιδοκατασκευών και των παιχνιδιών και
Β) Την επιβολή προστίμου 10.000,00 ευρώ στον AUREL KULLA του Muheren, 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);
Γ.Ορφανίδης: Θα ψηφίσω λευκό γιατί δέχομαι την αιτιολόγηση του μηχανικού της
επιχείρησης ότι για να αδειοδοτηθεί ένας παιδότοπος όντος πρέπει να είναι εγκαταστημένος,
όπως το ίδιο ισχύει για ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με καρέκλες, τραπέζια
κλπ. Και περιμένουμε να μας αποδείξετε ότι έχετε τη θέληση.
Ι.Κυρατλίδης: Θέλω να πω ότι η επιτροπή κάνει καλά την δουλειά της κι έτσι πρέπει να
κάνει αλλά εγώ διαφωνώ με τα τόσο εξαντλητικά πρόστιμα του νόμου και γι αυτό θα
ψηφίσω κατά.
Δ.Τραπεζανλής: Συμφωνώ με τον κ.Κυρατλίδη, τα ποσά είναι υπέρογκα.
Πρόεδρος: Προχωράμε σε ψηφοφορία.
Υπέρ ψήφισαν οι: Πρόεδρος, Γ.Γουλτίδης και Θ.Τέτος.
Κατά ψήφισαν οι: Ι.Κυρατλίδης, Σ.Διαμάντης και Δ.Τραπεζανλής.
Λευκό: Γ.Ορφανίδης.
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 από 27-09-2017 ένσταση –αντιρρήσεις του Aurel Kulla.
3. Την από 17-11-2017 υπεύθυνη δήλωση του Aurel Kulla.
4. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5. Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρ.10 παρ.3 της αριθμ.36873/2-72007 ΚΥΑ.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Τη μη επιβολή, των αναφερομένων στην εισήγηση, διοικητικών μέτρων για λειτουργία
υπαίθριου παιδότοπου στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ (καφέ – ψητοπωλείο) με την επωνυμία «Σχάρες & Τηγανιές» που λειτουργεί ο
KULLA AUREL του Muqerem στη Βέροια και στο 2ο χλμ Βεροίας – Ασωμάτων.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 83/ 2017
......................................................…………………….……………………………………….
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Τα μέλη
Ο Πρόεδρος
Θεόφιλος Κορωνάς

Ιορδάνης Κυρατλίδης
Γεώργιος Ορφανίδης
Γεώργιος Σοφιανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Θεόδωρος Τέτος
Στέργιος Διαμάντης
Ηλίας Τσιφλίδης
Γεώργιος Γουλτίδης
Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια,12-02-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

