ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 19ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 248/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 4 του µηνός Ιουλίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ.
∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 13214/29-6-2018 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Αρβανίτης Σπυρίδων
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Κακλαµάνη Αναστασία
6
Σέρβος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
10
Θερµός Ευάγγελος
10
Σκληρός Φίλιππος
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
Γληγόρης Κων/νος
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
16
Κατωπόδη Ευανθία
16
17
Βικέντιος Νικόλαος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Μήτσουρας Πέτρος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Αραβανής Βασίλειος
19
20
Καββαδάς Θωµάς
20
21
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
21
22
Ζουριδάκης Ευτύχιος
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι
δύο (22) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 19ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για παραχώρηση της χρήσης Μηχανηµάτων για την δεµατοποίηση των απορριµµάτων.
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλµένος Σύµβουλος

1

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του ∆ηµ. Συµβουλίου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, µε
είκοσι µία (21) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος σχετικά µε
παραχώρηση της χρήσης µηχανηµάτων για την δεµατοποίηση των απορριµµάτων, λόγω του κατεπείγοντος,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο Εντεταλµένος Σύµβουλος, κ. Ευστάθιος Βλάχος, είπε τα εξής:
«Εν όψη της δεµατοποίησης των αστικών αποβλήτων του ∆ήµου Λευκάδας από τον ανάδοχο που θα
προκύψει από τους διαγωνισµούς που έχουν ήδη προκηρυχθεί, θα πρέπει να γίνει παραχώρηση της χρήσεως του
δεµατοποιητή καθώς και των συνοδών µηχανηµάτων που είναι απαραίτητα για την εργασία δεµατοποίησης.
- Ο ∆ήµος δεν έχει την δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών δεµατοποίησης, επειδή δεν διαθέτει το ανάλογο
προσωπικό που απαιτείται.
- Η δυνατότητα παραχώρησης προκύπτει από την προκήρυξη.
Τα µηχανήµατα που θα παραχωρηθούν είναι τα εξής:
1. ΜΕ 136726 (πολυµηχάνηµα)
2. ΜΕ 136727 (φορτωτής)
Λόγω του µεγάλου όγκου των απορριµµάτων και της ανάγκης της καθηµερινής δεµατοποίησης, ίσως να
χρειαστεί να παραχωρηθεί η χρήση από τα ΜΕ 89366 ή ΜΕ 34192 µηχανήµατα του ∆ήµου Λευκάδας προκειµένου
το ΜΕ 136726 (πολυµηχάνηµα) να χρησιµοποιείται µόνο ως µηχάνηµα ταξινόµησης των δεµάτων (αλλαγή
εξάρτησης), µέχρι την επισκευή του δεύτερου πολυµηχανήµατος ΜΕ 29212 που θα παραχωρηθεί για να
αντικαταστήσει του ανωτέρω.
Κατόπιν αυτού και λόγω της άµεσης ανάγκης δεµατοποίησης των απορριµµάτων εισηγούµαι την
παραχώρηση της χρήσης των παραπάνω µηχανηµάτων στον ανάδοχο εκτέλεσης των εργασιών δεµατοποίησης.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαεννέα (19) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Καββαδάς Θωµάς και Φρεµεντίτης Χριστόφορος.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την παραχώρηση της χρήσης των µηχανηµάτων, που αναφέρονται στην εισήγηση, στον ανάδοχο εκτέλεσης
των εργασιών δεµατοποίησης των αστικών απορριµµάτων.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 248/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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