ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 22 / 2014 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 72 / 2014.

Περίληψη
Αναβολή λήψης απόφασης επί του 6ου θέματος για : Επιβολή διοικητικών
μέτρων στην εταιρεία ¨Καραγιαννίδης Σ. – Βαγενάς Κ. Ο.Ε.¨ για λειτουργία
παιδότοπου χωρίς άδεια.
Σήμερα στις 05-12-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., 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 28-11-2014 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τα 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 8 μέλη.
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Παρόντες
Βασίλειος Λυκοστράτης
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος
Γεώργιος Γουλτίδης

1

Απόντες
Γαϊτάνου Χριστίνα

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Καρατζούλα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής
την από 27-10-2014 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Στυλιανού Ασλάνογλου που έχει ως εξής :
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 10 παρ. 3 της ΚΥΑ 36873/2-7-2007 (ΦΕΚ 1364 Β)
«Στις περιπτώσεις λειτουργίας παιδότοπου χωρίς την προβλεπόμενη από 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 προηγουμένου 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 τον Πρόεδρο της Κοινότητας, οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται μετά από
απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου.»
Βάσει των διατάξεων του αρθ. 73 παρ. 1α του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «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 άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου.
Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1020/16873/11-β/30-9-2014 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας, σε
έλεγχο που διενεργήθηκε στις 4-7-2014και περί ώρας 22:30 στο κατάστημα ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με την επωνυμία
«Γέφυρα», που λειτουργεί η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Σ. – ΒΑΓΕΝΑΣ Κ. Ο.Ε.» στο 8ο χιλ. Βέροιας –
Μελίκης, στην περιοχή Φράγμα Αλιάκμονα, διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παιδότοπο χωρίς την απαιτούμενη
άδεια λειτουργίας από την αρμόδια αρχή. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις
επισύρει τη σφράγιση των παιχνιδοκατασκευών και των παιχνιδιών και την επιβολή προστίμου δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ.

Κατόπιν αυτών και προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω παράνομη λειτουργία του εν λόγω παιδότοπου,
παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά με την νεπιβολή διοικητικών μέτρων στο εν
θέματι κατάστημα, ήτοι για την σφράγιση των παιχνιδοκατασκευών και των παιχνιδιών και την επιβολή
προστίμου δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 10 παρ. 3 της ΚΥΑ 36873/2-7-2007
(ΦΕΚ 1364 Β).
Στην συνεδρίαση παρών ήταν και ο κος. Βαγενάς Κ. εκπρόσωπος της εταιρείας «Καραγιαννίδης Σ. –
Βαγενάς Κ. Ο.Ε.».
Βαγενάς Κ. : Το μαγαζί υφίσταται εδώ και δέκα χρόνια. Στο χώρο του καταστήματος υπήρχε χώρος με δύο
κούνιες. Δεν γνώριζα ότι όφειλα να κατέχω άδεια παιδότοπου για τις κούνιες. Στην ταμπέλα διορθώθηκε και
απομακρύνθηκε η ένδειξη ¨παιδότοπος¨. Οι κούνιες απομακρύνθηκαν.
Πρόεδρος : Να ελέγξει η Επιτροπή του Δήμου την ύπαρξη ή μη παιδότοπου και παράλληλα να ερωτηθεί ο
Νομικός του Δήμου για την ερμηνεία του Νόμου.
Ορφανίδης Γ. : Πιστεύω ότι η ύπαρξη μιας κούνιας δεν συνιστά παιδότοπο.
Η




Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
Το από 27-10-2014 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών, κ. Στυλιανού Ασλάνογλου.
Τις διατάξεις του αρθ. 10 παρ. 3 της ΚΥΑ 36873/2-7-2007 (ΦΕΚ 1364Β).
Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Αναβάλει την λήψη απόφασης για το ανωτέρω θέμα προκειμένου :

1. Να ζητήσει από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδότοπων του Δήμου, να κάνει έλεγχο στην επιχείρηση για
να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη παιδότοπου στο συγκεκριμένο κατάστημα.
2. Να θέσει ερώτημα στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου για την ερμηνεία του Νόμου.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 72 / 2014.
................................................................…………………….………………………………………..……….......
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό
και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Λυκοστράτης

Τα μέλη
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος
Γεώργιος Γουλτίδης

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 22-06-2015
Ο Δημάρχος

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

