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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10ης / 2020 Έκτακτης Συνεδρίασης του Συμβουλίου 

Κοινότητας Μεσολογγίου 
 

Αριθμ. Απόφασης : 30 / 2020 
  
Σήμερα την 3η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα             
και ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθε το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε έκτακτη           
συνεδρίαση ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕΣ 96/03-08-2020 έγγραφη        
πρόσκληση της Προέδρου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο            
των έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα οχτώ  (8) μέλη δηλαδή: 
 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΔΑΣΚΑΛΗ   ΟΛΓΑ  ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΑΛΑΖΙΑ–ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ 
ΑΝΔΡΙΑΝΗ   

ΦΟΥΝΤΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ     
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ      
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΝΟΣ     
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΦΡΙΚΑΣΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 
  
Ο ειδικός Γραμματέας ορισθείς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1289/2019 απόφαση          
Δημάρχου Δημοτικός υπάλληλος Ντρέλιας Αριστείδης συμμετείχε στην συνεδρίαση        
διατηρώντας τα πρακτικά.  
Εξαιτίας της πανδημίας του κορονοιου που βιώνει ολόκληρη η ανθρωπότητα, η           
συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς.  
Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης          
και εισάγει το Ημερησίας Διατάξεως θέμα: «Αίτηση για προέγκριση παιδότοπου          
εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος» 
Η Πρόεδρος ξεκίνησε ως εξής: Έχει κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία τοπικής           
οικονομικής ανάπτυξης, γραφείο αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών       
δραστηριοτήτων, η υπ’αριθμ. 13338/27-7-2020 αίτηση με θέμα την χορήγηση         
προέγκρισης, η οποία απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΦΕΚ Β            
2213/08.06.2019, για την διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας         
παιδότοπου, ο οποίος θα λειτουργεί εντός επιχείρησης. Η Υπηρεσία εισηγείται την           
λήψη απόφασης εκ μέρους του Συμβουλίου μας με την υπ’αριθμ. 13338/29-07-2020           
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εισήγησή της, στην οποία επισυνάπτει το ΦΕΚ Β’2213/08.06.2019 καθώς και          
βεβαίωση μη οφειλής προς τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου του αιτούντος.  

Η Πρόεδρος στην συνέχεια εισηγήθηκε το εξής: Με βάση το ΦΕΚ Β’2213/08.06.2019            
ορίζονται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις και έγγραφα για την δημιουργία          
παιδότοπου. Το άρθρο 9 παράγραφος 2 ρητά ορίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά           
που χρειάζεται να προσκομιστούν στην αρμόδια υπηρεσία και στην αδειοδοτούσα          
για το κατάστημα αρχή, ώστε να δοθεί η τελική άδεια για την λειτουργία του              
παιδότοπου. Για το στάδιο της προέγκρισης δεν απαιτούνται τα έγγραφα αυτά,           
απαιτείται όμως να προσκομιστούν για την έκδοση της τελικής άδειας εντός           
συγκεκριμένης προθεσμίας. Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο για τη          
λήψη σχετικής απόφασης. Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεσολογγίου μετά από          
διαλογική συζήτηση και σκέψη 

ΟΜΟΦΩΝΑ    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
1. Γνωμοδοτεί θετικά για την προέγκριση της υπ’αριθμ. 13338/27-7-2020        

αίτησης με θέμα την χορήγηση προέγκρισης για λειτουργία        
παιδότοπου. Προϋπόθεση για την τελική άδεια λειτουργίας αποτελεί η         
προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου         
9 του ΦΕΚ Β’2213/08.06.2019. Αρμόδια για τον έλεγχο αρχή αποτελεί          
η υπηρεσία τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, γραφείο αδειοδοτήσεων       
και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ιεράς Πόλεως        
Μεσολογγίου και ο αρμόδιος για το θέμα Αντιδήμαρχος.  

2. Η απόφαση να σταλεί στον Δήμαρχο, στους αρμόδιους        
Αντιδημάρχους, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και τις αρμόδιες        
υπηρεσίες του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου προς γνώση τους.  

 
 
               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   30 / 2020. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΔΑΣΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Ιερή Πόλη Μεσολογγίου  03 – 08 – 2020 
Ο  Ειδ. Γραμματέας 

 
 

ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
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