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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 8ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της
25ης Ιουλίου 2014.

Αριθ. Απόφασης 69

Περίληψη
΄΄ Επιβολή προστίμου στην Τσίμπλα Γιαννούλα του
Χρήστου, ιδιοκτήτρια υπαίθριου παιδότοπου, που
λειτουργεί χωρίς άδεια και τη σφράγιση του
παιδότοπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
10 παρ.3 της αριθ.36873/2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1364τΒ/0208-2007)΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 25 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.39162/18-7-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου
Ξάνθης) Στυλιανίδη Μιχαήλ, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
πέντε (5) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος)
1. Βασιλούδης Ηλίας
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Ηλιάδης Θωμάς
3. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
3. Ξυνίδης Αθανάσιος
4. Κυριακίδης Αλεξ/ρος
4. Φωτιάδης Νικόλαος
5. Φανουράκης Μανώλης
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω:
1. Κολλάρος Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος, χωρίς ψήφο
2. Ασηξαρίδου Παρθένα , ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
4. Αβραμίδης Χαράλαμπος, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
5. Κρασούλης Ηλίας, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
6. Πανταζόγλου Αθανασία, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
7. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των επιχειρήσεων για τα αριθ. 12, 14 και 15 θέματα της ημερήσιας
διάταξης
8. Οι επιχειρηματίες για τα αριθ. 7, 8, 10, 11, 13 και 16 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Κοκκίνου Περιστέρα
υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος Στυλιανίδης Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
ο

Ζωής και κάλεσε τον εισηγητή να αναπτύξει το 11 θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος έθεσε
υπόψη της Επιτροπής την αριθ.πρωτ.38059/11-7-2014 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου,
η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Συντάκτρια: Αθανασία Πανταζόγλου
ΣΧΕΤ: 1.Το άρθρο 75 παρ.II στοιχ. 16 του Ν. 3463/06
2.Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010
3.Το άρθρο 7 και άρθρο 10 παρ. 3 της αριθ. 36873/02-07-2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1364τΒ/02-08-2007)
4. Το υπ’αριθ. 17449/30-05-2014 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών
5.Η αριθ. 147/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης περί ορισμού
οργάνου διενέργειας ελέγχου σε παιδότοπους
6.Το από 27-06-2014 Πρακτικό Διενέργειας Ελέγχου
7.Τα αριθ. πρωτ. 1014/14/23-β’/08-07-2014 & 1014/14/23-γ’/14-07-14 έγγραφα
του Αστυνομικού Τμήματος Ξάνθης
8.Το αριθ. πρωτ. 36192/01-07-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας στην ιδιοκτήτρια
του παιδότοπου με το οποίο κλήθηκε να υποβάλει αντιρρήσεις
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9.Το από 08-07-2014 έγγραφο της κ. Τσίμπλα Γιαννουλας προς την υπηρεσία μας.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ανωτέρω (3) σχετικού
« Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον
δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας, μετά από προέγκριση, κατά τη διαδικασία του
άρθρου 80 του ΔΚΚ, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 της παρούσας..
….Για τους υπαίθριους παιδότοπους απαιτούνται κατ’ αναλογία τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται για τον κλειστό παιδότοπο…»
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 της αριθ. 36873/02-07-2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1364τΒ/02-08-2007) ορίζεται ότι:
«…Στις περιπτώσεις λειτουργίας παιδότοπου χωρίς την προβλεπόμενη από την παρούσα
απόφαση άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ και σφραγίζεται το κατάστημα που λειτουργεί ο παιδότοπος. Εάν ο παιδότοπος
λειτουργεί εντός χώρου που ασκείται διαφορετική δραστηριότητα, εκτός από το πρόστιμο
του προηγούμενου εδαφίου, σφραγίζονται μόνο οι παιχνιδοκατασκευές και τα παιχνίδια.
Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση της αρμόδιας για την χορήγηση της
άδειας αρχής. Ειδικότερα, όταν η άδεια χορηγείται από τον Δήμαρχο ή Πρόεδρο
Κοινότητας, οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται μετά από απόφαση της Δημαρχιακής
Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου.»
Το αρμόδιο όργανο ελέγχου, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 147/2014 Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν διενέργειας ελέγχου, συνέταξε το από 27-06-2014
πρακτικό ελέγχου σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκε ότι η κ. Τσίμπλα Γιαννούλα έχει
αναπτύξει

και

λειτουργεί

υπαίθριο

παιδότοπο

σε

ιδιόκτητο

υπαίθριο

χώρο

του

καταστήματός της, στην οδό τέρμα Ηλιουπόλεως ,χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη
άδεια λειτουργίας υπαίθριου παιδότοπου.

Επίσης σύμφωνα με τα αριθ. πρωτ. 1014/14/23-β’/08-07-2014 & 1014/14/23-γ’/14-07-14
έγγραφα του Αστυνομικού Τμήματος Ξάνθης ομοίως διαπιστώθηκε η λειτουργία του
ανωτέρω υπαίθριου παιδότοπου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας.
Με το ανωτέρω σχετικό (8) η υπηρεσία μας κάλεσε την ιδιοκτήτρια προκειμένου να
εκφράσει τις απόψεις της για την προβλεπόμενη διαδικασία και η ιδιοκτήτρια κ. Τσίμπλα
Γιαννούλα κατέθεσε στην υπηρεσία μας το από 08-07-2014 έγγραφο-αντιρρήσεις, σχετικό
ανωτέρω (9) ,το οποίο θέτω ενώπιον της επιτροπής σας.
Επίσης σας επισημαίνω ότι στο ανωτέρω (4) σχετικό έγγραφο του Υπουργού
Εσωτερικών περί διενέργειας έκτακτων ελέγχων σε παιδότοπους αναφέρεται ότι:
Στις περιπτώσεις που από τους ελέγχους διαπιστωθούν παραβάσεις, να
επιβληθούν αμελλητί οι προβλεπόμενες στο άρθρο 10 της ΚΥΑ κυρώσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προαναφερόμενα παρακαλώ να προβείτε
στη λήψη απόφασης για την επιβολή προστίμου ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρω
στην Τσίμπλα Γιαννούλα του Χρήστου, με Α.Φ.Μ. 062982807, διότι λειτουργεί υπαίθριο
παιδότοπο σε υπαίθριο ιδιωτικό χώρο του καταστήματός της, στην οδό τέρμα
Ηλιουπόλεως,
χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας υπαίθριου
παιδότοπου καθώς και τη σφράγισή του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
10 της αριθ. 36873/02-07-2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ -1364τΒ/02-08-2007)΄΄.
Ο εισηγητής πήρε το λόγο και ενημέρωσε ότι την 17 Ιουλίου 2014 η επιτροπή διενέργειας
ελέγχου σε παιδότοπους της αριθ.147/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου διενήργησε
επανέλεγχο στον παιδότοπο της ΤΣΙΜΠΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ στην οδό τέρμα Ηλιουπόλεως, ο οποίος
κατά την αυτοψία βρέθηκε να μη λειτουργεί (λόγω διακοπών έως την 25/7- όπως αναφέρει σχετική
πινακίδα στην αυλόθυρα), ενώ διαπιστώθηκε ότι στον υπαίθριο χώρο δεν υφίσταται πλέον η
ανάπτυξη του υπαίθριου παιδότοπου, που είχε διαπιστωθεί στην αυτοψία της 27-6-2014.
To λόγο πήρε η κα Τσίμπλα και είπε ότι ο υπαίθριος παιδότοπος δε λειτούργησε ποτέ. Κατά
τον έλεγχο της επιτροπής του Δήμου και της ΕΛΑΣ τα παιχνίδια ήταν σε ανάπτυξη ώστε να ελεγχθούν
από την ΕΒΕΤΑΜ για τη χορήγηση πιστοποίησης. Όταν διαπίστωσε τη γραφειοκρατία για την έκδοση
άδειας λειτουργίας του, απέσυρε τα παιχνίδια όπως άλλωστε διαπιστώθηκε με αυτοψία από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη της την
εισήγηση της υπηρεσίας με όλα τα συνημμένα και το από 17/7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της επιτροπής
ελέγχου λειτουργίας των παιδότοπων του Δήμου Ξάνθης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Να μην επιβληθεί πρόστιμο λόγω ότι κατά τον επανέλεγχο της επιτροπής ελέγχου λειτουργίας
παιδότοπων του Δήμου Ξάνθης, την 14 Ιουλίου 2014, ο παιδότοπος βρέθηκε κλειστός και στον
υπαίθριο χώρο να μην υφίσταται πλέον η ανάπτυξη του υπαίθριου παιδότοπου, που είχε διαπιστωθεί
στην αυτοψία της 27-6-2014.
Ο κος Ανταμπούφης Ν. ψήφισε λευκό διότι για να αποφασίσει για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα
έκρινε αναγκαία την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

………………...…………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 69/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 25-7-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

