ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 26/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 339
Στη Λευκάδα σήμερα στις 11 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 31934/711-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε
και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
Α΄87).
Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος

1. Καρβούνης Σπυρίδων

2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Αραβανής Ανδρέας
6. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Καρτάνος Ιωάννης
10. Βικέντιος Νικόλαος
11.Γεωργάκης Βασίλειος
12.Αραβανής Σπυρίδων
13.Σώλος Φώτιος
14.Γιαννούτσος Πέτρος
15.Καββαδάς Αθανάσιος
16.Μελάς Βασίλειος
17.Γαβρίλης Δημήτριος
18.Δρακονταειδής Κων/νος
19.Νικητάκης Μάρκος
20.Φίλιππας Γεώργιος
21.ΡοντογιάννηςΚων/νος
22.Βλάχος Σπυρίδων
23.Μπραντζουκάκης Ν.
24.Μαργέλης Γεώργιος
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

2. Πεντεσπίτης Νικόλαος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σίδερης Αντώνιος
5. Μεσσήνη Κερασούλα
6. Βεργίνης Ξενοφών
7. Στραγαλινός Βασίλειος
8. Λάζαρη Πηνελόπη
9. Μεσσήνης Ιωάννης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (25) μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 26/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση μελέτης «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων», την
έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας-ΠελοποννήσουΙονίων Νήσων 2007-2013» και ορισμός υπεύθυνου πράξης.
Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, Δήμαρχος
Λευκάδας
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Ο Δήμαρχος κ. Κώστας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Η μελέτη "προμήθεια υπογείων κάδων απορριμμάτων" αφορά την προμήθεια &
εγκατάσταση υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων χωρ. 3m³ περίπου έκαστος
(συνολικά 16 τεμ), προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος
συλλογής απορριμμάτων στον Δήμο ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης
των απορριμμάτων σε σημεία της πόλεως που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες με
χρήση τυποποιημένων τροχήλατων κάδων ή σε σημεία που απαιτούν αισθητική και
αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους.
Με την αριθμ. 26η πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2007-2013,
γίνεται γνωστό ότι στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας –
Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013 και συγκεκριμένα τον άξονα Προτεραιότητας «09Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» καλούνται οι φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις
έργων/πράξεων Κατηγορίας «Απορρίμματα» με προκειμένου να ενταχθούν και να
χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του ανωτέρω άξονα.
Εισηγούμαστε
α)

την έγκριση την μελέτης "προμήθειας υπογείων κάδων απορριμμάτων" προϋπολογισμού
236.160,00 €

β)

Την υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια
υπόγειων κάδων απορριμμάτων" με ένα υποέργο:
Α/Α

1.
γ)

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Προμήθεια
απορριμμάτων

ΕΙΔΟΣ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

υπόγειων

κάδων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
236.160,00

τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης

Α. ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Η προηγούμενη μελέτη ολοκληρώθηκε ικανοποιητικά και είναι θετικό ότι
σήμερα έρχεται μια μελέτη για την προμήθεια 16 κάδων. Καλό θα είναι εκεί που θα
τοποθετηθούν οι κάδοι η Τ.Υ. να κάνει μελέτη πριν τοποθετηθούν.
Κ. ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Νομίζω ότι θέλει εξαιρετική μελέτη το ζήτημα των θέσεων τοποθέτησης
των κάδων.
Α. ΓΑΖΗΣ: Θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της επέκτασης τέτοιων κάδων στα δύο
τουλάχιστον τουριστικά χωριά Νυδρί και Βασιλική.
Γ. ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Θα πρέπει να δούμε το θέμα της επέκτασης τέτοιων κάδων στις δύο μεγάλες
τουλάχιστον τουριστικές περιοχές του Δήμου.
Β. ΜΕΛΑΣ: Το έργο των υπόγειων κάδων είναι από τα πιο θετικά που έχουν εκτελεστεί σε
αυτή την δημοτική περίοδο.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση
Ομόφωνα αποφασίζει
α) την έγκριση την μελέτης "προμήθειας υπογείων κάδων απορριμμάτων" προϋπολογισμού
236.160,00 €
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β)Την υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια υπόγειων
κάδων απορριμμάτων" με ένα υποέργο:
Α/Α
1.

γ)

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Προμήθεια
απορριμμάτων

ΕΙΔΟΣ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

υπόγειων

κάδων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

236.160,00

τον ορισμό του Αρέθα Σπυρίδωνος, δημοτικού υπαλλήλου, ως υπεύθυνου της ανωτέρω
πράξης
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 339/13.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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