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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  11/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  191/2014 
 
«Περί συγκροτήσεως Επιτροπής διενέργειας ελέγχου σε παιδότοπους». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της 
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε 
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 11/27-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα δέκα πέντε  (15) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
2. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 2. Τσαφατίνου Κατερίνα       Αντιδήμαρχος 
3. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος  3. Ιατρόπουλος Δημήτριος 
4. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος 4. Λύρας Χαράλαμπος 
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος 5. Μαρούσης Χαράλαμπος 
6. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος 6. Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
7. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος 7. Νικολινάκος Παναγιώτης 
8. Αλειφέρη Παναγιώτα 8. Παπαδάκης Γεώργιος 
9. Βουνελάκης Γεώργιος        9. Χαραμής Αντώνιος 
10. Κολλιάκος Ιωάννης 10. Μέντης Γεώργιος 
11. Πετράκης Χρήστος 11. Δουμάνης Δαμιανός 
12. Σπυριδάκος Βασίλειος 12. Κρυπωτός Παναγιώτης 
13. Σταθάκης Παναγιώτης   
14. Τσάκος Πέτρος   
15. Δημητρόπουλος Δημοσθένης   

    Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων 
Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Βαρβαρέσσος  Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Σκαρμούτσος 
Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκης  Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   

Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο (14ο) θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα  Πριφτάκη Παναγιώτα,  η οποία είπε τα 
εξής: 

Σύμφωνα  με το άρθρο 10 της  Κ.Υ.Α. 36873/2007 ΦΕΚ1364//Β/2.8.2007 ορίζεται 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 αιρετούς. 
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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 παιχνιδοκατασκευές και τα παιχνίδια. 

Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση της αρμόδιας για την χορήγηση της άδειας 
αρχής. Ειδικότερα, όταν η άδεια χορηγείται από το Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας, οι ανωτέρω 
κυρώσεις επιβάλλονται μετά από απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού 
Συμβουλίου. 

Δεδομένου ότι η  Δημοτική Αστυνομία έχει καταργηθεί   
Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

Τη λήψη σχετικής απόφασης ορισμού αρμόδιου οργάνου ελέγχου των παιδότοπων που θα 
αποτελείται από τους δημοτ. υπαλλήλους: 

- Πανάγο Άγγελο με αναπληρωτή την Κότσιφα Αλεξία.  
- Καρκαλέτση Άγγελο με αναπληρωτή τον Σταθάκη Παρασκευά. 
Και τους αιρετούς κ. Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη  Αντιδήμαρχο ΔΕ Μολάων με αναπληρωτή τον 

κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο Αντιδήμαρχο ΔΕ Βοιών. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της κας  Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη 
το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, την Κ.Υ. Α36873/2007 Β΄1364 (ΦΕΚ1364/Β/2.8.2007)  
τις διατάξεις του άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010  και μετά από  διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  
  Ορίζει όργανο για τον υγειονομικό έλεγχο των παιδότοπων, ως εξής: 

1.    Πανάγο Άγγελο με αναπληρωτή την Κότσιφα Αλεξία  
2.    Καρκαλέτση Άγγελο με αναπληρωτή τον Σταθάκη Παρασκευά υπαλλήλους του Δήμου και 
3. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο με αναπληρωτή τον κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο 

Αντιδημάρχους. 
   

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  191/2014. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας         Τα  Μέλη 

Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χριστάκος Σταύρος Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος 

Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος 

Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσάκος Πέτρος 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
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