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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  343/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΥΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 10 ΤΗΣ ΚΥΑ 36.873/2.7.2007 (ΦΕΚ 1.364/τ.Β΄/2.8.2007) 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 21 ∆εκεµβρίου 2015 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. 

πρωτ. 32.561/17-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου 

Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 

Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 

του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 19 από  τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Πέτκος Χρήστος  

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 12 Ρυσάφης Αντώνιος 
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3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 Βερικούκης Χρήστος  14 Σόντρας Ιωάννης  

5 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 16 Τσιβόγλου Χρήστος  

7 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 17 Φουνταλής Μιχαήλ  

8 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 18 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

9 Μουράτογλου Ιωάννης  19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Πασχάλης Αλέξανδρος   

                         

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 6 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 

2 Γιώγας ∆ηµήτριος 7 Κούκος Γεώργιος 

3 ∆ίου Αναστάσιος 8 Μάρκου ∆ιονύσιος 

4 Ζδρου Αικατερίνη  9 Ταµβίσκου Ευτυχία 

 

O ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Γιώγας προσήλθε στη συνεδρίαση 

µετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική 

υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

άρχισαν να συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

 Το Τµήµα ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Ν. Πέλλας µε το αριθµ. 

16811/7.12.2015 έγγραφό του προς τους ∆ήµους του Νοµού, µας διαβίβασε το 

αριθµ. πρωτ. 38067/29.10.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και το αριθµ. πρωτ. 88838/26.11.2015 έγγραφο της 

Α.∆.Μ.Θ., αναφορικά µε τον ορισµό αρµόδιου ελεγκτικού οργάνου  από τους 
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∆ήµους για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων και λειτουργίας των 

παιδότοπων. 

Στο άρθρο 10 ¨∆ιαδικασία Ελέγχων-Κυρώσεις¨ της ΚΥΑ 36.873/2.7.2007 

(ΦΕΚ 1.364/τ.Β΄/2.8.2007) ¨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¨, 

ορίζονται τα εξής:  

 «1. Για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των 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 δήµος ή η 

κοινότητα, αρµόδιο ελεγκτικό όργανο είναι η δηµοτική αστυνοµία και σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει, το όργανο που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το 

συµβούλιο του οικείου δήµου ή της κοινότητας και αποτελείται από υπαλλήλους 

ή και αιρετούς. Τον υγειονοµικό έλεγχο στους παιδότοπους της παρούσας 

ασκούν τα όργανα που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία ενώ τον 

έλεγχο της τήρησης των όρων ασφαλείας των παιχνιδοκατασκευών και των 

παιχνιδιών, ασκεί ο αναγνωρισµένος φορέας για την αξιολόγηση της 

συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις ασφαλείας της παιχνιδοκατασκευής και των 

παιχνιδιών. 

2. Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας καθώς και η µη 

συµµόρφωση προς τις παρατηρήσεις των αρµοδίων ελεγκτικών οργάνων εντός 

της τασσόµενης από αυτά προθεσµίας, συνεπάγεται την προσωρινή αφαίρεση 

της άδειας λειτουργίας του παιδότοπου για διάστηµα 10-60 ηµερών. 

Οποιαδήποτε διάπραξη άλλης παράβασης εντός τριετίας από την αρχική, 

συνεπάγεται την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

παιδότοπου. 

3. 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 παίχνιδοκατασκευές και τα παιχνίδια.  
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Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση της αρµόδιας για την 

χορήγηση της άδειας αρχής. Ειδικότερα, όταν η άδεια χορηγείται από τον 

∆ήµαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας, οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται µετά από 

απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συµβουλίου». 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αριθµ. 150/2015 απόφαση, αποφάσισε τη 

µη επανασύσταση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας στο ∆ήµο µας, οπότε απαιτείται ο 

ορισµός ελεγκτικού οργάνου σύµφωνα µε την παρ. 1 του ανωτέρου άρθρου. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε ως τακτικά µέλη της επιτροπής, τον 

υπάλληλο του ∆ήµου ΠΕ ∆ιοικητικού κ. Χρήστο Τζιµπιλή και τον ∆ηµοτικό 

Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Μιχαήλ Σαµλίδη µε αναπληρωτές αυτών τον 

υπάλληλο του ∆ήµου ΠΕ ∆ιοικητικού κ. Χρήστο Ούρδα και τον ∆ηµοτικό 

Σύµβουλο κ. Ιωάννη Χατζόγλου, αντίστοιχα  και ζήτησε από τις παρατάξεις της 

µειοψηφίας να προτείνουν ένα τακτικό και αναπληρωµατικό µέλος. Ο επικεφαλής 

της µείζονος µειοψηφίας κ. Ιωάννης Σόντρας πρότεινε ως τακτικό µέλος τον 

∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Χρήστο ∆ασκάλου και ως αναπληρωµατικό την ∆ηµοτική 

Σύµβουλο κα Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και 

τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Συγκροτεί επιτροπή ως αρµόδιο όργανο για τη διενέργεια ελέγχου 

τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων που λειτουργούν στα διοικητικά 

όρια του ∆ήµου µας και τη βεβαίωση των παραβάσεων των διατάξεων της  ΚΥΑ 

36.873/2.7.2007 (ΦΕΚ1364/τ.Β΄/2.8.2007), από τα παρακάτω τακτικά και 

αναπληρωµατικά µέλη: 

• τον υπάλληλο του ∆ήµου ΠΕ ∆ιοικητικού κ. Χρήστο Τζιµπιλή µε 

αναπληρωτή του τον υπάλληλο του ∆ήµου ΠΕ ∆ιοικητικού κ. 

Χρήστο Ούρδα 

• τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Μιχαήλ Σαµλίδη µε αναπληρωτή του τον 

∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Ιωάννη Χατζόγλου 

• τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Χρήστο ∆ασκάλου µε αναπληρώτρια 

του την ∆ηµοτική Σύµβουλο κα Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου 
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Πρόεδρος ορίζεται ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Σαµλίδης και 

αναπληρωτής του ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Χατζόγλου.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  343/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  13.1.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Λαµπρόπουλος 

Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης,  Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος,  

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής 

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου  

Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Αναπλ. Προϊστάµενο ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης κ. Γ. ∆ιγγόλη 

   

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

- Οριζόµενους υπαλλήλους & δηµοτικούς συµβούλους 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

 - Εντεταλµένη ∆ηµοτική Σύµβουλο κα Ε. Ταµβίσκου 
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