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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

95/2017 

από το πρακτικό της 10
ης

/ 22.06.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 4
ο
 : Ορισμός αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων 

λειτουργίας των παιδότοπων. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 22.06.2017, ώρα 7:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 4470/18.06.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αναστασίου Ιωάννης 3. Αργυρούλης Ιωάννης 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης
1
 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

14. Μπάτσικας Βασίλειος 15. Μπεϊνάς Αντώνιος 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σμυρλής Βασίλειος 

18. Ολύμπιος Αθανάσιος 19. Ριζούλης Στέφανος 

20. Σιμούλης Θωμάς 21. Σουλιώτης Θεόδωρος 

22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Αγγελακόπουλος Ρίζος 25. Μασούρας Γεώργιος 

26. Σκαπέτης Αντώνιος 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), 

Νικόλαος Κολοβός (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), 

Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 

Αλέξανδρος Ντελής. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 4
ο
 : Ορισμός αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων 

λειτουργίας των παιδότοπων. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε η αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς 

Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Χριστίνα Γιαννουλέα, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

Το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Λάρισας της Απ.Δ/σης Θεσσαλίας- Στερεάς 

Ελλάδας με το υπ’ αριθμ. 16704/207843/26-11-2015 έγγραφό του μας ζήτησε να  ορίσουμε ειδικό όργανο 

ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων. Με απόφασή του το  ΔΣ Δήμου Αγιάς (αρ. απόφ.  

13/2016)  όρισε  τριμελή επιτροπή για το έτος 2016, επομένως πρέπει να ορίσουμε εκ νέου επιτροπή μέχρι 

το πέρας  της τρέχουσας θητείας της δημοτικής αρχής 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της με αρ. 36873/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1364 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»:  

«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».  

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να ορίσετε το ειδικό όργανο ελέγχου τήρησης των όρων 

λειτουργίας των παιδότοπων του Δήμου Αγιάς μέχρι το πέρας της τρέχουσας θητείας της δημοτικής αρχής 

ως εξής:  

1. Γιαννουλέα Χριστίνα, Δημοτική Σύμβουλος,  με αναπληρωτή τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο της κάθε ΔΕ 

στην οποία ανήκει ο παιδότοπος 

2. Κατσίκα Ελένη, δημοτική υπάλληλος με αναπληρωτή τον Καραφέρια Νικόλαο, δημοτικό υπάλληλο 

3. Ευμορφία Ντουλούλη, δημοτική υπάλληλος, με αναπληρωτή  τον Θεόδωρο Γκασδράνη δημοτικό 

υπάλληλο 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση της αρμόδιας δημοτικής Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό του 

Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 

- τις διατάξεις των άρθρων 65 του ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Κ.Υ.Α. 36873/2007 (Β΄ 1364), 

- το υπ’ αριθμ. 16704/207843/26-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

Νομικών Προσώπων Λάρισας της Απ. Δ/σης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Ορίζουμε, μέχρι το πέρας της τρέχουσας θητείας της δημοτικής αρχής, το ειδικό όργανο ελέγχου 

τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων του Δήμου Αγιάς, ως εξής:  

 

α. Τακτικά Μέλη:  

1. Χριστίνα Γιαννουλέα αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του 

Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

2. Ελένη Κατσίκα, δημοτική υπάλληλος, ΠΕ 9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ. 

3. Ευμορφία Ντουλούλη, δημοτική υπάλληλος, ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΩΝ. 

 

β. Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος της κάθε Δημοτικής Ενότητας στην οποία ανήκει ο παιδότοπος 

2. Νικόλαος Καραφέριας, δημοτικός υπάλληλος, ΤΕ23 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ-ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ  

3. Θεόδωρος Γκασδράνης, δημοτικός υπάλληλος, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 95/2017. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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