ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 13/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 193
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
15799/6.6.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Απουσίαζαν

Αραβανής Ελευθέριος
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση -Σκιαδά Ζωή
Ρόκκος Στυλιανός
Αραβανής Ανδρέας
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Βικέντιος Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Μελάς Βασίλειος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Νικητάκης Μάρκος
Φίλιππας Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Ροντογιάννης Κων/νος
Βλάχος Σπυρίδων
Αραβανής Σπυρίδων

1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Γεωργάκης Βασίλειος
6. Μεσσήνη Κερασούλα
7. Σώλος Φώτιος
8. Γιαννούτσος Πέτρος
9. Βεργίνης Ξενοφών
10. Στραγαλινός Βασίλειος
11. Μαργέλης Γεώργιος
12.Γαβρίλης ∆ηµήτριος
13. Λάζαρη Πηνελόπη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (19) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 12ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 13/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για την αντικατάσταση µέλους επιτροπής και ορισµού αναπληρωµατικών µελών
αυτής, για τον έλεγχο και την βεβαίωση παραβάσεων που αφορούν στη λειτουργία των
παιδότοπων.
Εισηγητής:Στυλιανός Ρόκκος, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούµενος το θέµα είπε στο ∆.Σ.
«Έχοντας υπόψη:
1.Τις δ/ξεις του άρθρου 10 της ΚΥΑ 36873/2007 ΦΕΚ 1364/Β «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.
2. Την αρ. 350/17-10-2012 απόφαση ∆.Σ. Λευκάδας για συγκρότηση επιτροπής ως αρµοδίου
οργάνου για τον έλεγχο και τη βεβαίωση παραβάσεων που αφορούν στη λειτουργία των
παιδότοπων.
3. Το Αρ. Πρωτ.:οικ.17449/30-4-2014 έγγραφο του Τµήµατος Οργάνωσης και Λειτουργίας
Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών περί διενέργειας έκτακτων ελέγχων σε παιδότοπους,
παιδικές χαρές και παιδικούς σταθµούς.
Σας γνωρίζουµε τα εξής:
Με την αρ. 350/17-10-2012 απόφασή του το ∆.Σ. Λευκάδας αποφάσισε τη συγκρότηση
Επιτροπής αποτελούµενης από τον Αντιδήµαρχο κ. Στυλιανό Ρόκκο και τους ∆ηµοτικούς
Υπαλλήλους κα Μικρώνη Κωνσταντία και κ. ∆ερλερέ Κωνσταντίνο, ως αρµόδιου οργάνου για
τους ελέγχους και τις κυρώσεις στους Παιδότοπους που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του
∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 36873/2007 ΦΕΚ
1364/Β.
∆εδοµένου ότι ο κ. ∆ερλερές Κωνσταντίνος δεν είναι πλέον υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας
παρακαλείται το ∆.Σ. να τον αντικαταστήσει επιλέγοντας άλλο µέλος προκειµένου η
συγκεκριµένη επιτροπή να προβεί σε διενέργεια απαραίτητων ελέγχων σε παιδικούς σταθµούς
στα όρια του ∆ήµου Λευκάδας. Επίσης προκειµένου να µην δηµιουργηθεί ξανά κάποιο κόλληµα
να οριστούν αναπληρωµατικά µέλη των τακτικών µελών της επιτροπής.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση και δεδοµένου ότι η επιτροπή που
θα συσταθεί θα διενεργήσει ελέγχους στους παιδικούς σταθµούς τα αποτελέσµατα των
οποίων πρέπει αφού συγκεντρωθούν από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση να
αποσταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών έως 30/6/2014 (Αρ.Πρωτ: οικ. 17449/30.4.2014
έγγραφο του Τµήµατος Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου
Εσωτερικών), το ∆.Σ. οµόφωνα αποφασίζει:
Την τροποποίηση της αρ. 350/2012 απόφασης του ∆.Σ. και συγκεκριµένα, την
αντικατάσταση του µέλους της Επιτροπής Ελέγχου Παιδότοπων κ. Κων/νου ∆ερλερέ, πρώην
υπαλλήλου του ∆ήµου Λευκάδας, µε την υπάλληλο του ∆ήµου κα Ευτυχία Σάντα.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 350/2012 απόφαση του ∆.Σ.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.193/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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