ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 292
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
20:00, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ.
πρωτ. 24542/19-11-2015 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. Γεωργάκης Γεώργιος
Λώλη Γεωργία
1.
Γαζής Πάνος
2. Νικητάκης Μάρκος
2.
3. Περδικάρης Αθανάσιος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
3.
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
5. Κούρτης Φίλιππος
Καββαδάς Αθανάσιος
5.
6. Σέρβος Κων/νος
Γράψας Αθανάσιος
6.
7. Πολίτης Σπυρίδων
7.
8. Βλάχος Κων/νος
8.
9. Γκογκάκης Γρηγόρης
9.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
11. Κατηφόρης Χρήστος
11.
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
12. Φίλιππας Γεώργιος
12.
13. Θερµός Ευάγγελος
13.
14. Κοντογεώργης Ηλίας
14.
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν την
15. Βλάχος Ευστάθιος
15.
έναρξη της Η.∆. και µετά την συζήτηση των δύο
16. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16.
θεµάτων Ε.Η.∆.
17. Τριλίβας Χρήστος
17.
18. Μαργέλης Σπυροπάνος
18.
Οι ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, Κοντογεώργης Ηλίας
19. Κατωπόδη Ευανθία
19.
Καρφάκη Μαριάννα και Γληγόρης Κων/νος,
20. Καρφάκη Μαριάννα
20.
ου
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος
21. Βικέντιος Νικόλαος
21.
της Η.∆.
22. Σκληρός Παναγιώτης
22.
23. Αραβανής Βασίλειος
23.
Ο ∆.Σ. Μαργέλης Σπυροπάνος, αποχώρησε πριν
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24.
ου
την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
25. Σκληρός Φίλιππος
25.
26. Καββαδάς Θωµάς
26.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
27. Γληγόρης Κων/νος
27.
ου
την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
28.
28.
29.
29.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν
30.
30.
ου
την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 5ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 25ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για σύσταση επιτροπής παροχής γνώµης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την
καταστροφή αντικειµένων που δεν έχουν καµία αξία (άρθρο 199 παρ.6 Ν. 3463/06).
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλµένος Σύµβουλος

1

Ο εντεταλµένος σύµβουλος, κ. Γρηγόρης Γκογκάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµ.
Συµβούλιο:
«Σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 199 του ∆ΚΚ (ν. 3463/06) αντικείµενα που δεν έχουν καµία
αξία καταστρέφονται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από
γνώµη επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις συµβούλους που ορίζονται από το δηµοτικό ή
κοινοτικό συµβούλιο και από τους οποίους ο ένας προέρχεται από τη µειοψηφία. Αν κατά την κρίση
του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου για τη διατύπωση της γνώµης της επιτροπής
απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, τις οποίες δεν διαθέτει, η επιτροπή συγκροτείται από δύο συµβούλους
και έναν τεχνικό υπάλληλο του ∆ήµου ή της Κοινότητας.
Στα πλαίσια της ορθολογικής οργάνωσης & διαχείρισης των αρχείων των υπηρεσιών µας, της
εξοικονόµησης χώρου και της βέλτιστης διαχείρισης του υλικού είναι αναγκαία η εκκαθάριση του αρχείου
από υλικά και αντικείµενα που δεν χρησιµοποιούνται, δεν χρειάζονται και δεν έχουν καµία αξία.
Για το σκοπό αυτό εισηγούµαι:
1. την σύσταση της ανωτέρω επιτροπής, η οποία να αποτελείται από δύο δηµοτικούς συµβούλους, εκ
των οποίων ο ένας να προέρχεται από την µειοψηφία και από έναν τεχνικό υπάλληλο του ∆ήµου µας,
προκειµένου να παράσχει γνώµη προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την καταστροφή των αντικειµένων
που δεν έχουν καµία αξία,
2. Οι τεχνικοί υπάλληλοι που θα υποστηρίξουν το έργο της επιτροπής θα οριστούν µε απόφαση του
∆ηµάρχου ανάλογα µε την περίπτωση.
3. Η επιτροπή να έχει διάρκεια έως το τέλος της δηµοτικής περιόδου.»
Στη συνέχεια πρότεινε τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Βικέντιο Νικόλαο, εκ της µειοψηφίας και τον δηµοτικό
σύµβουλο κ. Γκογκάκη Γρηγόρη.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι (20)
ψήφους αποφασίζει:
1. την σύσταση
της ανωτέρω επιτροπής, αποτελούµενη από τους δηµοτικούς συµβούλους, κ.
Γκογκάκη Γρηγόριο (από την πλειοψηφία) και Βικέντιο Νικόλαο (από την µειοψηφία) και από έναν
τεχνικό υπάλληλο του ∆ήµου µας, προκειµένου να παράσχει γνώµη προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για
την καταστροφή των αντικειµένων που δεν έχουν καµία αξία.
2. Οι τεχνικοί υπάλληλοι που θα υποστηρίξουν το έργο της επιτροπής να οριστούν µε απόφαση του
∆ηµάρχου ανάλογα µε την περίπτωση.
3. Η επιτροπή να έχει διάρκεια έως το τέλος της δηµοτικής περιόδου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.292/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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