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

Θέµα 2ο: Λειτουργία Παιδότοπου χωρίς την προαπαιτούµενη βεβαίωση
του αναγνωρισµένου φορέα ( ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) για την διασφάλιση
των προτύπων ασφάλειας των εξοπλισµών , ιδιοκτησίας του
Γεωργιάδη ∆ηµήτριου του Ευσταθίου , που βρίσκεται στο Ο.Τ. 816
της ∆.Κ. ∆ράµας επι της οδού Αναστασίου Μακρή 1 µε την
επωνυµία << KIDS CLUB >>.
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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
παρουσιάζει
στα
µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 31892/12-6-2014
έγγραφο Του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης
∆.
∆ράµας σχετικά µε την
Λειτουργία
Παιδότοπου
χωρίς
την
προαπαιτούµενη βεβαίωση του αναγνωρισµένου φορέα ( ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.)
για την διασφάλιση των προτύπων ασφάλειας των εξοπλισµών ,
ιδιοκτησίας του Γεωργιάδη ∆ηµήτριου του Ευσταθίου , που βρίσκεται
στο Ο.Τ. 816 της ∆.Κ. ∆ράµας επί της οδού Αναστασίου Μακρή 1 µε την
επωνυµία << KIDS CLUB >> το οποίο λέει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Λειτουργία παιδότοπου χωρίς την προαπαιτούµενη βεβαίωση του αναγνωρισµένου
φορέα (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) για την διασφάλιση των προτύπων ασφάλειας των εξοπλισµών .
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. Στην
παρ. 6 ορίζεται ότι για την χορήγηση της άδειας, µεταξύ άλλων δικαιολογητικών,
προαπαιτούµενη είναι η προσκόµιση από τον ενδιαφερόµενο και της βεβαίωσης ελέγχου για τη
συµµόρφωση των εξοπλισµών προς τα πρότυπα ασφάλειας ή και έκθεση επιθεώρησης σχετικά
µε τα πρότυπα ασφαλείας.
Οι βεβαιώσεις ελέγχου ή οι εκθέσεις επιθεώρησης πρέπει να εκδίδονται από αναγνωρισµένο
φορέα.
Το Αστυνοµικό Τµήµα ∆ράµας, κατόπιν ελέγχων που πραγµατοποίησε σε καταστήµατα που
λειτουργούν ως παιδότοποι στα διοικητικά όρια του ∆ήµου ∆ράµας, ο οποίος προκλήθηκε µε το
υπ’ αριθµ. 17449/30-04-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, µας γνωστοποίησε µε το
ανωτέρω (στ) σχετικό, ότι το µικτό κατάστηµα που λειτουργεί και ως παιδότοπος, ιδιοκτησίας
του Γεωργιάδη ∆ηµητρίου του Ευσταθίου, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 816 της ∆.Κ. ∆ράµας επί της
οδού Αναστασίου Μακρή 1, µε την επωνυµία «KIDS CLUB», βρέθηκε να λειτουργεί χωρίς την
προαπαιτούµενη βεβαίωση ελέγχου από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε..
Κατόπιν τούτου και επειδή το εν λόγω κατάστηµα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, καθότι
στερείται της βεβαίωσης ελέγχου της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. , παρακαλούµε όπως αποφασίσετε για την
ανάκληση της υπ’ αριθµ. 46396/17-09-2008 από 19/09/2008 (111/2008) άδειας στο µέρος
που αφορά τη λειτουργία του παιδότοπου.

Παρακαλούµε για τις ενέργειες σας.

Στην συνεδρίαση παρευρέθη η εκπρόσωπος κ. Γεωργιάδου Ευαγγελία η
οποία κατέθεσε το από 27-6-2014 φύλλο αποτελεσµάτων ελέγχου του
παιδότοπου και είπε πως αποµένει ένα υπόλοιπο ποσό να καταβληθεί
ώστε να εκδοθεί η απαραίτητη βεβαίωση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και ζήτησε την
αναβολή του θέµατος για την επόµενη συνεδρίαση ούτως ώστε να
καταθέσει το ποσό για την έκδοση της βεβαίωσης.
Η Επιτροπή Ποιότητας ζωής αφού έλαβε γνώση των δικαιολογητικών και της
εισήγησης της υπηρεσίας καθώς και το αίτηµα της ενδιαφεροµένης µετά από
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
Αποφασίζει

οµόφωνα

1. την αναβολή του θέµατος Λειτουργία Παιδότοπου χωρίς την
προαπαιτούµενη βεβαίωση του αναγνωρισµένου φορέα ( ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) για
την διασφάλιση των προτύπων ασφάλειας των εξοπλισµών , ιδιοκτησίας του
Γεωργιάδη ∆ηµήτριου του Ευσταθίου , που βρίσκεται στο Ο.Τ. 816 της ∆.Κ.
∆ράµας επί της οδού Αναστασίου Μακρή 1 µε την επωνυµία << KIDS CLUB
>> 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. 88/2014.

Ο πρόεδρος

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

Τα µέλη

Συνηµµένο της απόφασης το από 27-6-2014 φύλλο αποτελεσµάτων ελέγχου του
παιδότοπου

