
                                         Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 13o  έτους  2019 

========================= 

 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 13η) 

 

   Στις Σέρρες, σήμερα 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των  άρθρων 73  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 

77 του Ν. 4555/2018 “Κλεισθένης Ι”και ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου, με χρονολογία:13/19-09-2019. 

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι: 

1. Κωνσταντίνος Δινάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 2. Πάνου 

Σωτηρία, 3.Τουρτούρας Ιωάννης, 4.Ρίζος Σάββας, 5.Ταΐρης Γεώργιος, 6.Δρίγκα 

Χρυσούλα, (Αντιπρόεδρος) 7.Καρυπίδης Παύλος, 8.Γκότσης Ηλίας. 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ:1. Μερετούδης Δημήτριος 

   Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η    76/2019 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναβολή σχετικά με το θέμα:«Λειτουργία παιδοτόπου χωρίς την 

απαιτούμενη άδεια» 

 

    Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο  5o θέμα ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής έθεσε υπόψη των μελών της υπ΄ αριθμ.25722/03-09-2019  εισήγηση  του Τμ. 

Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Σερρών, 

που έχει ως εξής: 

                 

Σας γνωρίζουμε ότι η αριθ. πρωτ. 23527/6-8-2019 εισήγησή μας προς την 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με την λειτουργία παιδοτόπου χωρίς την 

απαιτούμενη άδεια μας επιστράφηκε προκειμένου να κατατεθεί εκ νέου προς 

συζήτηση στην νέα Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

 

Σας επανυποβάλουμε την εισήγησή μας η οποία έχει ως κάτωθι :   

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1 της ΚΥΑ 43650/2019 «ΦΕΚ 

2213/Β΄/8-6-2019» για την ίδρυση και λειτουργία παιδοτόπων απαιτείται άδεια, η 

οποία εκδίδεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 της παρούσας, από 

τον δήμαρχο κατόπιν χορήγησης προέγκρισης από τo κατά τόπο Συμβούλιο 

Κοινότητας. 

Για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των παραβάσεων των διατάξεων της ανωτέρω 

ΚΥΑ 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, αρμόδιο ελεγκτικό όργανο 

είναι η δημοτική αστυνομία και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, το όργανο που 



ορίζεται για το σκοπό αυτό από το δημοτικό συμβούλιο και αποτελείται από 

υπαλλήλους ή και αιρετούς.  

Με την αριθ.  376/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών 

συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων της 

λειτουργίας των παιδοτόπων. 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 3 της παραπάνω ΚΥΑ, 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. Αν 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. Αν η άδεια χορηγείται από τον Δήμαρχο οι ανωτέρω κυρώσεις 

επιβάλλονται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Σύμφωνα με το από 31-8-2019 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας ελέγχων 

παιδοτόπων το κατάστημα – παιδότοπος με την επωνυμία «SPORTS VILLAGE» 

που βρίσκεται επί στο 1ο χλμ Σερρών - Δράμας, λειτουργεί βάσει της υπ΄ αριθ. 

188/2006 άδεια ως επιχείρηση «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» και στερείται άδειας 

λειτουργίας παιδοτόπου.  

Ιδιοκτήτης : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΑΒΟΣ Ο.Ε., 

ΑΦΜ0039444197. 

   

Μετά όλα τα παραπάνω παρακαλούμε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με 

την επιβολή του προστίμου και τη σφράγιση του χώρου των παιχνιδοκατασκευών.  

 

 Στην συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τις 

διατάξεις του άρθρου 73 του  Ν. 3852/2010,    
      
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Αναβάλλεται η συζήτηση επί του θέματος «Λειτουργία παιδοτόπου χωρίς την 

απαιτούμενη άδεια», σχετικά με το κατάστημα – παιδότοπος με την επωνυμία 

«SPORTS VILLAGE» που βρίσκεται επί στο 1ο χλμ Σερρών – Δράμας, των 

ιδιοκτητών ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΑΒΟΣ Ο.Ε., προκειμένου 

να είναι παρών οι ενδιαφερόμενοι, και επιπλέον να μας έχει κατατεθεί μετά από 

σχετικό έγγραφο μας, γνωμοδότηση από την Νομική Υπηρεσία.                                           

                                             

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. 
                            

                  

        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΝΑΚΗΣ 

 

 



                                                                                             ΤΑ ΜΕΛH   

 

                                                                                      

                                                                                         1. Πάνου Σωτηρία  

  

                                                                                         2. Τουρτούρας Ιωάννης 

 

                                                                                         3.Ρίζος Σάββας, 

 

                                                                                         4. Ταΐρης Γεώργιος 

 

                                                                                         5. Δρίγκα Χρυσούλα 

 

                                                                                         6. Καρυπίδης Παύλος 

 

                                                                                         7. Γκότσης Ηλίας 

 

                                                                                         

 

                                                                             

                                                                          

                                                                                 

     Σέρρες 25-09-2019 

 

       Πιστό Αντίγραφο 

 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΝΑΚΗΣ 

 

  Μ. Ε. Δ. 

 

   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.   

 

        

 

                   

    ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σέρρες  25-09-2019 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                           

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Αρ. Πρωτ.: 25722 

 

 

 

       Π Ρ Ο Σ 

 

Τμήμα Αδειοδοτήσεων &Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων  

(Ενταύθα) 
 

    Σας αποστέλλουμε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, την 

αριθμ76/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αναβολή σχετικά με το θέμα: 

“Λειτουργία παιδοτόπου χωρίς την απαιτούμενη άδεια”, και παρακαλούμε για τις 

περαιτέρω ενέργειές σας. 

 

 

             

                                                                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

                                                                                                   κ. κ. ε.                                                                        

                                  

                                                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.  

 

                                                                                           

 

 

 

                                                                                      ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ     ΕΥΓΕΝΙΑ 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

«SPORTS VILLAGE» ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΑΒΟΣ Ο.Ε 

1ο χλμ Σερρών - Δράμας 

Σέρρες 

 

 



ΑΠΟΦΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 
 

 

 

Αρ. Πρωτ.:25722 

                                                                                               

 

 

                                                                                      Αριθμός Απόφασης 

                                                                                 76/ 2019 

 

 

Συνεδρίαση: 13/25-09-2019 

 

 

 

 

 

   ΘΕΜΑ: Αναβολή σχετικά με το θέμα:«Λειτουργία παιδοτόπου χωρίς την 

απαιτούμενη άδεια» 

 


