ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 303
Στη Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
19.00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
26913/19-9-2013 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 -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Αραβανής Σπυρίδων
Σώλος Φώτιος
Γεωργάκης Βασίλειος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Φίλιππας Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Ροντογιάννης Κωνσταντίνος

Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνης Ιωάννης
Μεσσήνη Κερασούλα
Γιαννούτσος Πέτρος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Λάζαρη Πηνελόπη
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Μακρυγιώργου Νίκη
Βεργίνης Ξενοφών
Σίδερης Αντώνιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καββαδάς Αθανάσιος
Βλάχος Σπυρίδων

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

Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 26 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 23ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 22/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.

Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ακαταλληλότητας των
οχηµάτων του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος.
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Το θέµα εισηγείται ο κ.∆ήµαρχος.
Ο ∆ήµαρχος κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
Επειδή υπάρχουν στο ∆ήµο µας οχήµατα τα οποία είναι εκτός λειτουργίας, πρέπει να
προβούµε στη σύσταση επιτροπής για την αξιολόγηση των παραπάνω οχηµάτων και
σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Του Ν.∆. 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α) «Περί κανονισµού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων
οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου», όπως ισχύει, ρυθµίζονται συν τοις άλλοις και τα θέµατα µε τα
δηµοτικά οχήµατα.
β) Του Π.∆. 320/83 (ΦΕΚ 119/Α) και του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ237/Α), µεταξύ των άλλων
µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες απόφασης για τη θέση και την άρση της κυκλοφορίας των
δηµοτικών οχηµάτων από τον Υπουργό στους Νοµάρχες ή στους Περιφερειάρχες αντίστοιχα
και κατά περίπτωση.
γ) Της Υ.Α. 6400/2060/84 (ΦΕΚ 387/Β) «Περί διαδικασίας αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης της
κυκλοφορίας κ.λπ. αυτοκινήτων των Υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.∆. 2396/53 και
δικύκλων», προβλέπεται η ύπαρξη ειδικής Επιτροπής η οποία, στην περίπτωση άρσης
κυκλοφορίας οχήµατος, συντάσσει πρακτικό ακαταλληλότητας ή ασύµφορου κυκλοφορίας.
δ) Του άρθρου 199 παρ 6 του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) στο οποίο ορίζεται ότι για την καταστροφή
αντικειµένων τα οποία δεν έχουν αξία συγκροτείται επιτροπή από τρεις δηµοτικούς
συµβούλους, από τους οποίους ο ένας να προέρχεται από τη µειοψηφία. «… Αν κατά την
κρίση του δηµοτικού συµβουλίου για τη διατύπωση της γνώµης της επιτροπής απαιτούνται
τεχνικές γνώσεις, τις οποίες δεν διαθέτει, η επιτροπή συγκροτείται από δηµοτικούς
συµβούλους και ένα τεχνικό υπάλληλο…»
Κατόπιν αυτών και προκειµένου ο ∆ήµος µας να είναι σε θέση, όποτε κριθεί, να εκκινεί
διαδικασίες άρσης κυκλοφορίας οχηµάτων του, παρακαλούµε όπως προχωρήσετε σε σύσταση
«Επιτροπής

Αξιολόγησης

Καταλληλότητας

Οχηµάτων»,

µε

τα

κάτωθι

προτεινόµενα

χαρακτηριστικά:
- Θα είναι τουλάχιστον τριµελής.
- Θα απαρτίζεται από δύο δηµοτικούς συµβούλους και έναν µόνιµο τεχνικό υπάλληλο
του ∆ήµου µας. Στην απόφαση θα καθορίζονται και οι αναπληρωτές αυτών.
- Η διάρκεια της επιτροπής θα είναι από τη λήψη της παρούσας απόφασης και έως το
τέλος της δηµοτικής περιόδου και για κάθε περίπτωση που θα απαιτηθεί.
- Το έργο της θα είναι η σύνταξη πρακτικών επιθεώρησης για κάθε όχηµα του ∆ήµου,
στο οποία θα καθορίζεται η καταλληλότητα ή ακαταλληλότητα αυτού για την επιτέλεση έργου,
σύµφωνα και µε την κατάσταση του οχήµατος, το δελτίο τεχνικού του ελέγχου (ΚΤΕΟ), αν
υπάρχει, αλλά και την άποψη της Υπηρεσίας. Σηµειώνεται ότι, τα πρακτικά επιθεώρησης για τα
οχήµατα που θα κριθούν ως ακατάλληλα ή ασύµφορα για κυκλοφορία, αφού εγκριθούν από το
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∆ηµοτικό Συµβούλιο, θα διαβιβαστούν από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, στο Γενικό
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων,
ώστε να εκδοθεί απόφαση άρσης της κυκλοφορίας τους.
Εισηγούµαστε
Τη συγκρότηση «Επιτροπής Αξιολόγησης Ακαταλληλότητας Οχηµάτων», η οποία θα
είναι τριµελής και θα έχει ως µέλη :
- ∆ύο δηµοτικούς συµβούλους (µε τους αναπληρωτές τους) και
- Ένα τεχνικό υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας (µε τον αναπληρωτή του)
Τον ορισµό Προέδρου της Επιτροπής.
Η διάρκεια της θητείας της παραπάνω επιτροπής θα είναι µέχρι τη λήξη της δηµοτικής
περιόδου.
Στη συνέχεια ο κ.∆ήµαρχος πρότεινε τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.Ρόκκο Στυλιανό,
ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον κ.Σούνδια Πραξιτέλη και τον κ.Αραβανή Σπυρίδωνα µε
αναπληρωτή του τον κ.Αραβανή Ανδρέα και την υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
κα Πάντζου Ζωή µε αναπληρώτριά της την κα Κότσιφα Άννα.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
Τη συγκρότηση «Επιτροπής Αξιολόγησης Ακαταλληλότητας Οχηµάτων», η οποία θα
είναι τριµελής και θα έχει ως µέλη :
−

Τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.Ρόκκο Στυλιανό, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του
τον κ.Σούνδια Πραξιτέλη και τον κ.Αραβανή Σπυρίδωνα µε αναπληρωτή του τον
κ.Αραβανή Ανδρέα.

−

Την υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου κα Πάντζου Ζωή µε
αναπληρώτριά της την κα Κότσιφα Άννα.

Η διάρκεια της θητείας της παραπάνω επιτροπής θα είναι µέχρι τη λήξη της δηµοτικής
περιόδου.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 303/13.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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