ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 12 / 2015 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 59 / 2015.
Περίληψη
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 9ου θέματος : «Επιβολή
διοικητικών μέτρων στην Σαρακατσιάνου Χαρίκλεια του Δημοσθένη για
παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιδότοπων».
Σήμερα στις 23-09-2015, ημέρα Τετάρτη 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 14-09-2015 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 7 μέλη.
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Παρόντες
Βασίλειος Λυκοστράτης
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Γαϊτάνου Χριστίνα
Ηλίας Τσιφλίδης

Απόντες
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Καρατζούλα.
Στη συνέχεια, o Πρόεδρος εισηγούμενος το ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής
το από 24-07-2015 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Στυλιανού Ασλάνογλου που έχει ως
εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 5 παρ. 3γ της ΚΥΑ 36873/2007 (ΦΕΚ 1364Β) «Ο
υπεύθυνος λειτουργίας του παιδοτόπου πρέπει να εξασφαλίζει τον επανέλεγχο της παιχνιδοκατασκευής σε
ετήσια βάση από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου και να συμμορφώνεται εντόςτης τασσόμενης από αυτόν
προθεσμίας προς τις διορθωτικές ενέργειες που συστήνονται». Άλλωστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.
10 παρ. 2 της ίδιας ΚΥΑ, «η παράβαση των διατάξεων της παρούσας καθώς και η μη συμμόρφωση προς τις
παρατηρήσεις των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων εντός της τασσόμενης από αυτά προθεσμίας, συνεπάγεται
την προσωρινή αφαίρεση της αδείας λειτουργίας του παιδοτόπου για διάστημα 10 – 60 ημερών. Οποιαδήποτε
διάπραξη άλλης παράβασης εντός τριετίας από την αρχική, συνεπάγεται την οριστική αφαίρεση της αδείας
ίδρυσης και λειτουργίας του παιδοτόπου.
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. 114/7-4-2015 έγγραφο της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., που είναι η αρμόδια αρχή για
πιστοποίηση καταλληλότητας των παιχνιδοκατασκευών σε παιδοτόπους, δεν έχει γίνει ο απαιτούμενος
ετήσιος έλεγχος καταλληλότητας των παιχνιδοκατασκευών στο κατάστημα που λειτουργεί η
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Δημοσθένη στη Βέροια και στην οδό ΙΕΡΑΡΧΩΝ 1.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 13714/20-4-2015 έγγραφό μας ειδοποιήθηκε η ενδιαφερόμενη -με αποδεικτικό
επίδοσης- να υποβάλει άμεσα στην Υπηρεσία μας πρόσφατη βεβαίωση επανελέγχου του εν λόγω
παιδοτόπου από τον αρμόδιο φορέα, που είναι η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. προκειμένου να μην της επιβληθούν τα
διοικητικά μέτρα που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Η κα Σαρακατσιάνου μέχρι σήμερα δεν
ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή της αυτή.
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 ή μη
διοικητικών μέτρων στο εν λόγω κατάστημα, ήτοι για την προσωρινή αφαίρεση της αδείας ίδρ. &
λειτουργίας παιδοτόπου και τη σφράγιση των παιχνιδοκατασκευών και των παιχνιδιών για 10 – 60 ημέρες,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 10 παρ. 2 της ΚΥΑ 36873/2-7-2007 (ΦΕΚ 1364 Β).
Πρόεδρος : Παρούσα είναι η ίδια η επιχειρηματίας κα Σαρακατσιάνου Χαρίλκεια, στην οποία προτείνω να
δώσουμε το λόγο, για να διατυπώσει τις απόψεις της.
Σαρακατσιάνου Χαρίκλεια (επιχειρηματίας) : Έχω ήδη επικοινωνήσει με την εταιρεία (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) που
διενεργεί τους ελέγχους καταλληλότητας και χορηγεί τα σχετικά πιστοποιητικά καταλληλότητας των
παιχνιδοκατασκευών . Αναμένεται να επισκεφτεί την Βέροια το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου για τον
επανέλεγχο του παιδότοπου. Σας καταθέτω το σχετικό έγγραφο της εταιρείας. Ζητώ λοιπόν την αναβολή λήψης
απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα.
Πρόεδρος : Προτείνω να αναβληθεί η λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα. Να συζητηθεί αυτό το θέμα
σε προσεχή συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ.
Η





Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
Το από 24-07-2015 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Στυλιανού Ασλάνογλου.
Τις απόψεις της επιχειρηματίας κας Σαρακατσιάνου Χαρίκλειας.
Την πρόταση του Προέδρου.
Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010.
Αποφασίζει Ομόφωνα

Την αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 9ου θέματος : «Επιβολή διοικητικών μέτρων στην
Σαρακατσιάνου Χαρίκλεια του Δημοσθένη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιδότοπων». Το συγκεκριμένο
θέμα θα συζητηθεί σε προσεχή συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 59 / 2015.
................................................................…………………….…………………………………….……………........
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και
υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Βασίλειος Λυκοστράτης

Δημήτριος Τραπεζανλής
Διονύσιος Κουλουριώτης
Χριστίνα Γαϊτάνου
Γεώργιος Ορφανίδης
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Ηλίας τσιφλίδης

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 08-12-2015
Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

