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Από το αριθ.9/18-5-2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 169

Περίληψη
Ορισμός οργάνου διενέργειας ελέγχου σε παιδότοπους
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΚΥΑ
36873/02-07-2007 ΦΕΚ 1364/02-08-2007 τεύχος Β

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα
από την αριθ.πρωτ.20159/14-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που
επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε
στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει και να
πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
19) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Αγκόρτσας Απόστολος
20) Μποζ Ραμαδάν
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
21) Ξυνίδης Αθανάσιος
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
22) Παπαδόπουλος Κυριάκος
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
23) Παπασταματίου Γεώργιος
6) Γουναρίδης Στυλιανός
24) Παρτσαλίδου Δέσποινα
7) Δημούδη Χρυσούλα
25) Πούλιος Χρίστος
8) Ιγιαννίδης Στέφανος
26) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Καμαρίδης Ιπποκράτης
27) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Καρά Αχμέτ
28) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Κίρατζη Ερκάν
29) Τσεγγελίδης Ιωάννης
12) Κολλάρος Γεώργιος
30) Τσέπελης Εμμανουήλ
13) Κυριακίδης Αλέξανδρος
31) Τσιακίρογλου Σωτήριος
14) Λομβαρδέας Μιχαήλ
32) Χασάν Ογλού Ορχάν
15) Λύρατζης Πασχάλης
33) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
16) Μιχαλοπούλου Αλίκη
34) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
17) Μούρκας Χρήστος
18) Μπένης Δημήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ηλιάδης Θωμάς
6) Τοπ Ισμέτ
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
7) Χασάν Ογλού Φερτούν
3) Καλογερής Κρίτων
4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
5) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Τσεγγελίδης Ιωάννης αποχώρησε από τη συνεδρίαση οριστικά
μετά τη ψήφιση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος κ. Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
εισηγούμενος το 43ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθμ.πρωτ.15651/2204-2015 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων &Εμπορικών Δραστηριοτήτων η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις της ΚΥΑ 36873/02-07-2007 ΦΕΚ 1364/02-08-2007 τεύχος Β’.
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης
αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
παιδότοπων.
Σας γνωρίζω ότι σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Κ.Υ.Α. 36873 ΦΕΚ 1364 τ.Β΄/2.8.2007 ορίζεται ότι:
«…Για τον έλεγχο και τη βεβαίωση παραβάσεων των διατάξεων της παρούσας απόφασης, αρµόδια είναι τα
ελεγκτικά όργανα της αρχής που είναι αρµόδια για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
παιδότοπου. Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις που την ανωτέρω άδεια χορηγεί ο ∆ήµος ή η Κοινότητα, αρµόδιο
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ελεγκτικό όργανο είναι η ∆ηµοτική Αστυνοµία και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, το όργανο που ορίζεται για
το σκοπό αυτό από το συµβούλιο του οικείου ∆ήµου ή της Κοινότητας και αποτελείται από υπαλλήλους ή και
αιρετούς…»
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 ,3 ,4 και 5 της ανωτέρω ΚΥΑ προκύπτουν τα πεδία ελέγχου
αναφορικά με τη σχεδίαση και οργάνωση του χώρου, τις απαιτήσεις ασφαλείας, τις απαιτήσεις από
κατασκευαστές και τις υποχρεώσεις των υπευθύνων λειτουργίας παιδότοπων.
Προκειμένου να διεξαχθεί ουσιαστικός και όχι τυπικός έλεγχος προτείνω τον ορισμό αρμόδιου
οργάνου αποτελούμενο από υπαλλήλους ή και αιρετούς, οι οποίοι θα διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά
προσόντα και γνώσεις(π.χ. μηχανικός, ηλεκτρολόγος κ.λ.π.) ,προκειμένου να ανταποκριθούν με ακρίβεια σε
όλα τα σχετικά πεδία ελέγχου.
Επισυνάπτω το σχετικό φύλλο ελέγχου με τα πεδία που πρέπει να ελεγχθούν όπως αυτά προβλέπονται
στις διατάξεις των άρθρων 2 , 3 ,4 και 5 της ανωτέρω ΚΥΑ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα παρακαλώ να εισηγηθείτε στο συμβούλιο τη λήψη απόφασης
για τον ορισμό οργάνου διενέργειας ελέγχου σε παιδότοπους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της
ΚΥΑ 36873/02-07-2007 (ΦΕΚ 1364/02-08-2007 τεύχος Β).
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση καθώς
και τις διατάξεις της ΚΥΑ 36873/02-07-2007 ΦΕΚ 1364/02-08-2007 τεύχος Β’.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει ως τακτικά μέλη τους δημοτικούς υπαλλήλους α) την Αθηνά Κυπριανίδου , β) την Μαρία
Ντουλοπούλου και γ) τον Γεώργιο Δασκαλάκη, με αντίστοιχους αναπληρωματικούς τους α) την Μαρία
Λιάκου, β) την Ευδοκία Μπαρμπαλέξη και γ) την Αθανασία Πανταζόγλου , για τη διενέργεια ελέγχου σε
παιδότοπους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΚΥΑ 36873/02-07-2007 (ΦΕΚ 1364/02-08-2007
τεύχος Β).
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 22-05-2015
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

