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Αρ. απόφ. 53/2013 ΘΕΜΑ:   Μη επιβολή προστίμου   

     Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα  05  Ιουνίου 2013, ημέρα  
Τετάρτη και ώρα 13.00, συνήλθε σε  συνεδρίαση η επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου  Δράμας, υπό  την Προεδρία του  Αντιπροέδρου  της κ. Παπαεμμανουήλ  
Γρηγορίου λόγο απουσίας του  Προέδρου κ. Χαρακίδη Κυριάκου – Δημάρχου 
Δράμας και μετά από την 31465/30-05-2013 γραπτή πρόσκλησή αυτού, που δόθηκε 
σε καθένα από τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87  
Α/7-6-2010).  

 
     Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 (εννέα) μελών, 
βρέθηκαν παρόντα τα 7 (επτά) μέλη: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

 

 

 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

 

 
Με την παρουσία και της Ιωάννας Κοτοπούλου, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας,  
γραμματέως της Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Δράμας, ο 
αντιπρόεδρος κ. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.    
 
 
 
 
      
     
 
    

1. Ρεμόντης Θεμιστοκλής 
2. Φουτσιτζής Χρήστος 
3. Μλεκάνης Μιχαήλ 
4. Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
5. Κάργας Γεώργιος 
6. Χατζηγιάννης Αναστάσιος  

7. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος 

1. Χαρακίδης Κυριάκος 
2. Γρηγορίου Κυριάκος 
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             Μετά από πρόταση του Αντιπροέδρου και ύστερα από συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων, αποφασίσθηκε όπως το θέμα της μη επιβολής προστίμου, 
θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί για λήψη απόφασης. 
     Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος , παρουσιάζει στα  μέλη  της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής,  τo υπ΄ αριθμ.  31937/2013  έγγραφο του γραφείου αδειοδοτήσεων 
και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, του αυτοτελούς τμήματος οικονομικής 
ανάπτυξης Δήμου Δράμας σχετικά με την Λειτουργία Παιδότοπου εντός 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, και καλεί αυτά να αποφασίσουν 
σχετικά. 
Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω:    

 
 ΣΧΕΤ:   
(α) υπ’ αριθμ. 23748/15-04-2013 έγγραφό μας 
(β)υπ’ αρ. 1020/8514/2-α από 08/01/2013  έγγραφο Αστυνομικού Τμήματος Δράμας 
(γ) υπ’ αριθμ. 35/09-05-2013 απόφασή σας 
(δ) υπ’ αριθμ. 29148/17-05-2013 αίτηση – γνωστοποίηση του Σουβουκλίδη Δημητρίου  
            του Ευστρατίου 
(ε) υπ’ αριθμ. 29402/20-05-2013 έγγραφό μας. 
(στ) υπ’ αριθμ.31189/29-05-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας 
             
     Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι ο Σουβουκλίδης Δημήτριος του 
Ευστρατίου κατέθεσε στην Υπηρεσία μας την υπ’ αριθμ. 29148/17-05-2013 αίτηση- δήλωση με 
την οποία μας έκανε γνωστό ότι έχει αφαιρέσει όλες τις παιχνιδοκατασκευές και δεν λειτουργεί 
πλέον παιδότοπος εντός του καταστήματός του υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφετέρια». 
     Με το υπ’ αριθμ 31189/29-05-2013 έγγραφό της η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας 
ύστερα  από επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποίησε στις 22/05/2013 στο εν λόγω  κατάστημα  
διαπίστωσε ότι δεν λειτουργεί παιδότοπος εντός του εν λόγω καταστήματος. 
    Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά για τη μη επιβολή προστίμου.  

 
      Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος, παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ’ 
αριθμ 31189/29-05-2013 έγγραφό της Διεύθυνσης της Δημοτικής Αστυνομίας του 
Δήμου Δράμας με το οποίο βεβαιώνεται ότι μετά από έλεγχο που διενέργησε εντός 
του εν λόγω καταστήματος, ότι δεν λειτουργεί παιδότοπος και με βάση το έγγραφο 
της υπηρεσίας προτείνει στα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για τη μη επιβολή 
προστίμου.       
      Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  Δήμου Δράμας,  μετά από συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων. 
      Είδε  τις  διατάξεις   του άρθρου 80 του Ν. 3463/8-06-2006 (ΦΕΚ 114 Α - Κύρωση 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) , των άρθρων 73 και 75  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87Α /7-06-2010 και λαμβάνοντας υπόψη το  υπ’ αριθμ. 31937/31-5-13 έγγραφο της 
υπηρεσίας , το υπ’ αριθμ.31189/29-05-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοτικής 
Αστυνομίας καθώς και την πρόταση του κου Προέδρου 
 

      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ στον κ. Σουβουκλίδη 

Δημήτριο  του Ευστρατίου διότι εντός του καταστήματός του , που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Δράμας και επί της οδού Ευξ. Πόντου 53, δεν λειτουργεί παιδότοπος.   

 
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον κύριο Πρόεδρο.  
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