ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 9ης/2014 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 81/2014
Στη Λευκάδα σήµερα ∆ευτέρα 21 Ιουλίου 2014 και ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
του ∆ήµου Λευκάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 19736/17.7.2014 πρόσκληση του Προέδρου της που
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
Βλάχος Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Νικητάκης Μάρκος
Αραβανής Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Στραγαλινός Βασίλειος
2.
Καρβούνης Σπυρίδων
3.
Μεσσήνης Ιωάννης
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Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα
βρέθηκαν παρόντα τα παραπάνω έξι (6) µέλη:

(9) τακτικών µελών

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
Χαλκιοπούλου Αιµιλία, υπάλληλο του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 5ο: Ενηµέρωση και απόφαση Ε.Π.Ζ. σχετικά µε την άδεια λειτουργίας του παιδότοπου
που λειτουργούσε στον προαύλιο χώρο του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ «SHE GULL» του κ.
Γκρίτση Σωτήριου. (Σχετ: η αρ.58/14 απόφαση ΕΠΖ)
Εισηγητής κ. Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος

Το θέµα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Αναστάσιος Γαζής, ο οποίος διάβασε
στην επιτροπή την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε την αρ. 58/2014 αποφασή σας, αναβάλατε τη λήψη απόφασης σχετικά µε την
σφράγιση του παιδοτόπου χωρίς άδεια και την επιβολή προστίµου, του κ.Γκρίτση Σωτήριου,
που λειτουργούσε στον προαύλιο χώρο του καταστήµατός του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ «SHE GULL» στη
Λυγιά Λευκάδας, εως ότου η Επιτροπή Ελέγχου Παιδοτόπων του ∆ήµου, φέρει το πόρισµά της
από έλεγχο που θα διενεργήσει στην ανωτέρω επιχείρηση.
Κατόπιν του πορίσµατος της Επιτροπής Ελέγχου Παιδοτόπων και της σχετικής εισήγησης της
Υπηρεσίας µας, µε την αρ.76/2014 αποφασίστηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής α) η
σφράγιση του παιδότοπου και β) η αναστολή της επιβολής του προστίµου ύψους 10.000,00 €
και η εξέτασή του σε επόµενη συνεδρίαση, καθώς ο κ. Γκρίτσης Σωτήριος βρίσκεται στη
διαδικασία της αδειοδότησης του παιδοτόπου.
Στη συνέχεια η υπηρεσία µας µε το αρ.18569 /4-7-2014 έγγραφό της προς το Α.Τ. Λευκάδας,
αρµοδίως ζήτησε τη σφράγιση του παιδοτόπου.
Κατόπιν των παραπάνω και αφού ο κ. Γκρίτσης Σωτήριος κατέθεσε πλήρη φάκελο για την
αδειοδότηση του Παιδοτόπου, χορηγήθηκε σχετική άδεια µε αρ.18846/2014 έγγραφο της
υπηρεσίας µας και αποσφραγίστηκε ο εν λόγω παιδότοπος.

Παρακαλούµε για τη σχετική σας απόφαση, αναφορικά µε το σκέλος της επιβολής του
προστίµου που είχε αναβληθεί στην προηγούµενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής(76/2014).»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Αναστάσιος Γαζής, είπε ότι η ανωτέρω επιχείρηση
κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά και χορηγήθηκε η σχετική άδεια µε αρ.18846/2014 έγγραφο της
υπηρεσίας και αποσφραγίστηκε ο εν λόγω παιδότοπος, να µην προβούµε στην επιβολή του
προστίµου, που αναβάλλαµε µε την αρ. 76/2014 προηγούµενη απόφασή µας.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Ε.Π.Ζ. οµόφωνα αποδέχεται την
πρόταση του Προέδρου της και αποφασίζει:
Να µη επιβάλλει πρόστιµο στην επιχείρηση του κ .Γκρίτση Σωτήριου, που λειτουργούσε
στον προαύλιο χώρο του καταστήµατός του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ «SHE GULL», παιδότοπο, χωρίς την
απαιτούµενη άδεια, διότι ο κ. Γκρίτσης Σωτήριος κατέθεσε πλήρη φάκελο για την αδειοδότηση
του Παιδοτόπου, χορηγήθηκε σχετική άδεια µε αρ.18846/2014 έγγραφο της υπηρεσίας µας και
αποσφραγίστηκε ο εν λόγω παιδότοπος.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 81/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΓΑΖΗΣ
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