ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 10ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 127
Στη Λευκάδα σήµερα στις 27 του µηνός Μαρτίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00
ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ.
πρωτ. 5379/23-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1. Αραβανής Βασίλειος
2. Γαζής Πάνος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
5. Κούρτης Φίλιππος
5.
6.
6. Σέρβος Κων/νος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
7.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
8. Βλάχος Κων/νος
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
9.
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
11.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Ευστάθιος απουσίαζε κατά την
11. Κατηφόρης Χρήστος
12. Φίλιππας Γεώργιος
12. ψηφοφορία του 1ου θέµατος της Η.∆. και επανήλθε
13. πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
13. Θερµός Ευάγγελος
14. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14.
Οι ∆.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας και Γρηγόρη
15. Βλάχος Ευστάθιος
15. Ασπασία αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
16. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16. 6ου θέµατος της Η.∆.
17. Γιαννιώτης Οδυσσέας
17.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε
18. Τριλίβας Χρήστος
18. πριν την συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
19. Καρφάκη Μαριάννα
19.
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε
20. πριν την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
20. Κατωπόδη Ευανθία
21. Γρηγόρη Ασπασία
21.
Η ∆.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησε
22. Βικέντιος Νικόλαος
22. πριν την συζήτηση του 11ου θέµατος της Η.∆.
23. Σκληρός Παναγιώτης
23.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Σκληρός
24. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
24. Παναγιώτης αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
25. 13ου θέµατος της Η.∆.
25. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
26. Ζουριδάκης Ευτύχιος
26.
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος απουσίαζε κατά
ου
27. Σκληρός Φίλιππος
27. την ψηφοφορία του 17 θέµατος της Η.∆. και
28. Καββαδάς Θωµάς
28. επανήλθε πριν την συζήτηση του 18ου θέµατος
29. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
29. της Η.∆.
30. Γληγόρης Κων/νος
30.
31. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα ένα (31) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 8ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 10/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. ορισµού αρµοδίου οργάνου για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας
των παιδότοπων.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Η λειτουργία των παιδότοπων διέπεται από την αριθµ. 36873/02.07.2007 ΚΥΑ « 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» (
ΦΕΚ 1364/Β΄/02/08/2007) των Υπ. Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης , Ανάπτυξης
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Με βάση το άρθρο 10 της εν λόγω ΚΥΑ, ισχύει ότι: «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 αιρετού.
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. 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.»
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 ( ΦΕΚ 26/Α΄/23.12.2008), στις
αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας περιλαµβάνεται εκτός των άλλων και ο έλεγχος στην τήρηση
των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία παιδότοπων.
Στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι : « Οι αρµοδιότητες της παραγράφου 1 που δεν
περιλαµβάνονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 µπορούν να ασκηθούν, µεµονωµένα ή στο
σύνολο τους, και από ∆ηµοτική Αστυνοµία που στελεχώνεται µε λιγότερους από πενήντα (50)
δηµοτικούς αστυνοµικούς. Για την άσκηση τους εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας,
η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από απόφαση του δηµοτικού ή
κοινοτικού συµβουλίου. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης οι αρµοδιότητες αυτές εξακολουθούν
να ασκούνται από την ΕΛ.ΑΣ.»
Στο ∆ήµο Λευκάδας και ειδικότερα στο Αυτοτελές τµήµα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας εργάζονται 6
υπάλληλοι, οι οποίοι τοποθετήθηκαν µε την υπ. αριθµ. 14191/01.07.2015 απόφαση ∆ηµάρχου
Λευκάδας, λόγω επανασύστασης των θέσεων ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, βάση του άρθρου 19 του Ν.
4325/2015 και της υπ. αριθµ. 14/2015 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
Εκ των ανωτέρω και έχοντας υπόψη
• το υπ. αριθµ. 226332/16.12.2016 έγγραφο Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου αναφορικά µε τον ορισµό αρµόδιου οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου
τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων
• το υπ. αριθµ. 21850/03.08.2016 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης,
από το οποίο προκύπτει ότι στη περίπτωση που ο αριθµός των δηµοτικών αστυνοµικών είναι
κάτω των 50 ατόµων εφαρµόζονται τα οριζόµενα στη παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008.
• Το υπ. αριθµ. 63/18.01.2017 έγγραφο του Αυτοτελούς τµήµατος της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του
∆ήµου µας
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Εισηγούµαι όπως, η αρµοδιότητα ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στη παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008, µεταβιβασθεί στη ∆ηµοτική Αστυνοµία.
Για την άσκηση της ανωτέρω αρµοδιότητας, η απόφαση του ∆.Σ. θα πρέπει να αποσταλεί στην
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, προκειµένου να εκδοθεί απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα αυτής.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι έξι (26) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισε ο κ. Καββαδάς Θωµάς.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Τη µεταβίβαση της αρµοδιότητας ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008, στη ∆ηµοτική Αστυνοµία.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 127/2017.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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