ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ

Αριθ.Αποφ 64/2011
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 12ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου ∆ράµας την 21/9/2011
Θέµα 1ο: Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια, ιδιοκτησίας Θεοδωρίδης
& Σία ΟΕ,στην ∆.Κ. ∆ράµας, στο 4ο χιλιόµετρο ∆ράµας –Θεσσαλονίκης.
Στη ∆ράµα, σήµερα, 21η του µηνός Σεπτεµβρίου 2011 ,ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 13.30 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ∆. ∆ράµας, ύστερα
από την 51249/21-9-2011 πρόσκληση του Προέδρου επανάληψης της
µαταιωθείσας συνεδρίασης στις 20-9-2011 λόγω µη απαρτίας, που επιδόθηκε
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Χαρακίδης Κυριάκος
Ιορδανίδη Παγκράτιο
Κιοσσές Χρήστος
Μλεκάνης Μιχαήλ
Τερζής Ανέστης
Φουτσιτζής Χρήστος
Χατζηγιάννης Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ρεµόντης Θεµιστοκλής

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης λέει:
η επιτροπή ποιότητας Ζωής σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 είναι
αρµόδια, για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας των καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και
δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του δήµου.
Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄
αριθµ. 48761/9-9-2011 έγγραφο του γραφείου αδειών λειτουργίας
καταστηµάτων, σχετικά µε την «Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια,
ιδιοκτησίας Θεοδωρίδης & Σία ΟΕ,στην ∆.Κ. ∆ράµας, στο 4ο χιλιόµετρο
∆ράµας –Θεσσαλονίκης» το οποίο λέει τα εξής :
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της υπ’ αρ. 36873/2007(ΦΕΚ- 1364 τ.Β/2-8-2007) Κ.Υ.Α, για την
ίδρυση και λειτουργία παιδότοπου απαιτείται άδεια , η οποία χορηγείται από τον ∆ήµαρχο , µετά
από προέγκριση κατά την διαδικασία του άρθρου 80 του Ν. 3463/06(ΦΕΚ-114Α/8-6-06) Κύρωση
του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 3 της υπ’ αρ. 36873/2007(ΦΕΚ- 1364 τ.Β/2-8-2007)
Κ.Υ.Α στις περιπτώσεις λειτουργίας παιδότοπου χωρίς την προβλεπόµενη άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας επιβάλλεται πρόστιµο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και σφραγίζεται το κατάστηµα
που λειτουργεί ο παιδότοπος.

Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται µετά από απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής
Το αρµόδιο όργανο ελέγχου παιδοτόπων που ορίσθηκε µε την υπ’ αρ. 18/17-12011
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ράµας κατόπιν ελέγχου την 23/2/2011 στους παιδότοπους
του ∆ήµου ∆ράµας διαπιστώθηκε ότι, ο παιδότοπος µε την επωνυµία «FAIRPLAY» που
βρίσκεται στο 3ο χιλ. ∆ράµας-Θεσσαλονίκης δεν κατέχει άδεια λειτουργίας.
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά για την επιβολή του
προβλεπόµενου προστίµου και για την σφράγιση του παιδότοπου.
Το παρόν κοινοποιείται στην ∆ηµοτική Αστυνοµία του ∆ήµου µας σε δύο αντίγραφα
προκειµένου το ένα αντίγραφο να το επιδώσει µε αποδεικτικό στον ενδιαφερόµενο
προσκοµίζοντάς µας το αποδεικτικό επίδοσης .

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄
αριθµ. 51058/20-9-2011 έγγραφο του γραφείου αδειών λειτουργίας
καταστηµάτων, σχετικά µε την «Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια,
ιδιοκτησίας Θεοδωρίδης & Σία ΟΕ,στην ∆.Κ. ∆ράµας, στο 4ο χιλιόµετρο
∆ράµας –Θεσσαλονίκης» το οποίο λέει τα εξής :
Σε συνέχεια των σχετικών (α) το υπ’ αρ. 41346/2-8-2011 έγγραφό µας, (β) η
υπ’ αρ. 53/2011 απόφασή σας, (γ) το υπ’ αρ. 48761/9-9-2011 έγγραφό µας, σας
γνωρίζουµε ότι, την 20-09-2011 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 44901/25-08-2011(107/2011) άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας µικτού καταστήµατος
«Αναψυκτήριο – Υπαίθριος Παιδότοπος»
που βρίσκεται στο υπ’ αρ. 202 αγροτεµάχιο της Ν. Σεβάστειας ∆ράµας (4ο χιλ. Ε.Ο. ∆ράµαςΘεσσαλονίκης) , ιδιοκτησίας της Θεοδωρίδης & Σία Ο.Ε..

Η Επιτροπή Ποιότητας ζωής αφού έλαβε γνώση των δικαιολογητικών και
της εισήγησης της υπηρεσίας ,διάβασε το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006
µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.
Αποφασίζει

οµόφωνα

1.Τη µη επιβολή προστίµου εφόσον την 20-09-2011 εκδόθηκε η υπ’ αρ.
44901/25-08-2011(107/2011) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µικτού
καταστήµατος
«Αναψυκτήριο – Υπαίθριος Παιδότοπος» που βρίσκεται στο
υπ’ αρ. 202 αγροτεµάχιο της Ν. Σεβάστειας ∆ράµας (4ο χιλ. Ε.Ο. ∆ράµαςΘεσσαλονίκης) , ιδιοκτησίας της Θεοδωρίδης & Σία Ο.Ε..
2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο
∆ράµας
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 64/2011

Ο ρόεδρος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Η Ειδική Γραµµατέας
∆έσποινα Σιδηροπούλου

Τα µέλη

