Α∆Α: 61ΑΒΩ9Μ-Ο4Κ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ

Αριθ.Αποφ 87/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 6 Πρακτικό της συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου ∆ράµας
την 15-7-2014
ο

Θέµα 1ο: Λειτουργία Παιδότοπου χωρίς άδεια εντός του πάρκου των
Κοµνηνών στη ∆.Κ. ∆ράµας , επί της οδού Ευξ. Πόντου , χωρίς
την προβλεπόµενη από τον νόµο αδεία ίδρυσης και λειτουργίας
Στη ∆ράµα, σήµερα, την 15η του µηνός Ιουλίου 2014 ,ηµέρα Τρίτη και
ώρα 11.00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ∆. ∆ράµας, ύστερα από την
36207/7-7-2014
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Απουσία του προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος κ.
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γρηγορίου Κυριάκος
Κάργας Γεώργιος
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος
Ρεµόντης Θεµιστοκλής
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Χαρακίδης Κυριάκος
Φουτσιτζής Χρήστος
Μλεκάνης Μιχαήλ
Χατζηγιάννης Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα,
υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών.
Ο προεδρεύων εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
παρουσιάζει
στα
µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 31949/12-6-2014
έγγραφο Του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης
∆.
∆ράµας σχετικά µε την Λειτουργία Παιδότοπου χωρίς άδεια εντός του
πάρκου των Κοµνηνών στη ∆.Κ. ∆ράµας , επί της οδού Ευξ. Πόντου ,
χωρίς την προβλεπόµενη από τον νόµο αδεία ίδρυσης και λειτουργίας
το οποίο λέει τα εξής:
ΘΕΜΑ: Λειτουργία Παιδότοπου χωρίς άδεια.
ΣΧΕΤ: (α) η υπ’ αριθµ. 36873/2007(ΦΕΚ- 1364 τ.Β/2-8-2007) Κ.Υ.Α.
(β)το άρθρο 80 του Ν. 3463/06(ΦΕΚ-114Α/8-6-06) Κύρωση του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων
(γ) το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010
(δ) το άρθρο 81 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 1674/23-07-2013).
(ε)τα υπ’αριθµ. 26181/08-05-2014 & 26820/13-05-2014 έγγραφά µας
(στ) το υπ’ αρ. 1014/1/31-ε’ από 03/06/2014 έγγραφα του Αστυνοµικού Τµήµατος

∆ράµας
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 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 από το νόµο άδεια
επιβάλλεται πρόστιµο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και σφραγίζεται ο χώρος που λειτουργεί ο
παιδότοπος.
Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται µετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Το Αστυνοµικό Τµήµα ∆ράµας µε το ανωτέρω (στ) σχετικό, µας γνωστοποίησε τη λειτουργία
παιδότοπου εντός του πάρκου των Κοµνηνών στη ∆.Κ. ∆ράµας, επί της οδού Ευξ. Πόντου, χωρίς
την προβλεπόµενη από τον νόµο άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά για την επιβολή του
προβλεπόµενου προστίµου και για την σφράγιση του παιδότοπου.
Παρακαλούµε για τις ενέργειες σας.

Στη συζήτηση κλήθηκε να παρευρεθεί η κ. Καρατζόγλου Χρυσούλα,
Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Ν. ∆ράµας «Οι Κοµνηνοί»η οποία µετά από
τηλεφωνική επικοινωνία δηλώνοντας ότι για σοβαρούς λόγους δε µπορεί να
παρευρεθεί σήµερα ζήτησε την αναβολή του θέµατος .
Η Επιτροπή Ποιότητας ζωής αφού έλαβε γνώση των δικαιολογητικών και της
εισήγησης της υπηρεσίας µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
Αποφασίζει

οµόφωνα

1. την Αναβολή του θέµατος για την επόµενη συνεδρίαση για τον
παραπάνω λόγο.
2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο
∆ράµας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 87/2014.

Ο πρόεδρος

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

Τα µέλη

