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ΘΕΜΑ: Επιβολή προβλεπόμενου προστίμου
και σφράγιση παιδότοπου

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 22η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ.
Δράμας, μετά από την 49482/17-09-2014 γραπτή πρόσκλησή του Προέδρου της, Χριστόδουλου Μαμσάκου, Δημάρχου Δράμας, που δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της
Επιτροπής, με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010). Απουσία του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προήδρευσε ο αντιπρόεδρος αυτής κ. Ηλιόπουλος Στέργιος.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη:
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σιδηρόπουλος Δημήτριος
Ρεμόντης Σταμάτιος
Τερζής Ανέστης
Τσεπίλης Γεώργιος
Ηλιόπουλος Στέργιος
Καλφόπουλος Ευάγγελος
Ρεμόντης Θεμιστοκλής

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1)
Μαμσάκος Χριστόδουλος
2)
Μωϋσιάδης Αριστείδης
Με την παρουσία και της Αναστασίας Αϊναλόγλου, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας,
γραμματέως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο κ. Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης .
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Ο προεδρεύων κος Ηλιόπουλος Στέργιος, αντιπρόεδρος της επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισάγοντας το 3Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα μέλη
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την υπ΄ αριθμ. 87/2014 απόφαση αυτής περί «Λειτουργίας Παιδότοπου χωρίς άδεια εντός του πάρκου των Κομνηνών στη Δ.Κ. Δράμας, επί της οδού Ευξ. Πόντου, χωρίς την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας», η οποία λήφθηκε σε συνέχεια του 31949/12-06-2014 έγγραφο του
γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, του αυτοτελούς
τμήματος οικονομικής ανάπτυξης Δήμου Δράμας, και καλεί αυτά να αποφασίσουν
σχετικά.
Με την ανωτέρω απόφαση, ομόφωνα αναβλήθηκε η λήψη οριστικής απόφασης περί του θέματος διότι, η ενδιαφερόμενη κ. Καρατζόγλου Χρυσούλα, πρόεδρος
του Συλλόγου Ποντίων «Οι Κομνηνοί», ζήτησε την αναβολή του, επικαλούμενη σοβαρούς λόγους.
Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος, πρότεινε την αναβολή λήψης οριστικής απόφασης επί του θέματος διότι έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία αδειοδότησης, με την
υπ’αριθμ. 42123/05-08-2014 αίτηση που υπεβλήθη από την ενδιαφερόμενη για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας, και τόνισε πως ο παιδότοπος δεν λειτουργεί
νόμιμα μέχρι το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
Γι’ αυτό το λόγο ζητείται από τον εν λόγω Σύλλογο να μη λειτουργήσει ο υπαίθριος παιδότοπος μέχρι την χορήγηση από την Υπηρεσία της οριστικής άδειας λειτουργίας.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και
λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 73 του Ν.3852/10, την 87/2014 απόφαση αυτής καθώς και την πρόταση του Αντιπροέδρου

Αποφασίζει

ομόφωνα


ΑΝΑΒΑΛΕΙ εκ νέου τη λήψη οριστικής απόφασης σχετικά με την επιβολή προστίμου και σφράγισμα του παιδότοπου εντός του πάρκου των Κομνηνών στη
Δ.Κ. Δράμας και επί της οδού Ευξ. Πόντου, ιδιοκτησίας του Συλλόγου Ποντίων «OI
ΚΟΜΝΗΝΟΙ», ο οποίος λειτουργεί χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.

