Α π ό σ π α σ μ α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Από το πρακτικό της με αριθ:12/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:123/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 9η του
μήνα Μαίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 11079/4.5.2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Μεσσήνη Κερασούλα
7) Mαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος
9) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
9ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.12-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για έγκριση αύξησης των ποσοτήτων
κατά 50% για την εργασία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
Εισηγ: κ. Ελευθ.Αραβανής-Πρόεδρος Επιτροπής
Ο Εισηγητής και Πρόεδρος της Επιτροπής ανάφερε τα εξής:
« Με την υπ.αρ. 12877/16-5-2011 σύμβαση για την εργασία ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΑΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. μεταξύ των:Δήμου
Λευκάδας και της ανάδοχης εταιρείας ΚΟΝΤΟΠΡΙΑ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ
Ο.Ε.΄ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ο ανάδοχος προχώρησε σε αναδιευθέτηση του
χώρου απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας, με την χρήση ενός ερπυστριοφόρου
προωθητήρα με τον χειριστή του. Οι εργασίες ολκληρώνονται εντός του
προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος των 300 ημερών.
Ο Δήμος σύμφωνα με το άρθρο 3 της σύμβασης, ζητά την αύξηση κατά 50% των
ποσοτήτων για την ανωτέρω εργασία.Η αύξηση αυτή κρίνεται απολύτως απαραίτητη
για την διάστρωση των απορριμμάτων αφού υπάρχει συνεχής και αδιάλειπτη
αποκομιδή, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η συνεχής διάστρωσή τους για
την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο Δήμος έχει υποβάλλει εδώ και 10 μήνες
πρόταση για την επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, για

εγκατάσταση Σ.Μ.Α. και για κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων
και αναμένει την έγκριση των προτάσεων.
Με την αρ.134/012 απόφαση του Δ.Σ. για μεταφορά υπολοίπων έργων έτους 2011
και αναμόρφωση του προυπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2012, αναγράφεται το
ποσό των 24.619,68€ στον Κ.Α. 20/7336.003 πρ/σμού 2012, για τις Εργασίες
αναδιευθέτησης απορριμμάτων Δ.Λευκάδας.
Για τους λόγους αυτούς εισηγούμαι για την έγκριση της αύξησης των ποσοτήτων
κατά 50% για την παραπάνω εργασία ».
Κατόπιν κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την έγκριση της αύξησης των
ποσοτήτων κατά 50%
για τις Εργασίες αναδιευθέτησης απορριμμάτων
Δ.Λευκάδας.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Με επτά (7) ψήφους υπέρ και δύο (2) παρών, των κ.Μπραντζουκάκη και Μαργέλη,
εγκρίνει την αύξηση των ποσοτήτων κατά 50% για τις Εργασίες αναδιευθέτησης
απορριμμάτων Δ.Λευκάδας και το κόστος βαρύνει τον Κ.Α. 20/7336.003 πρ/σμού
2012 στον οποίο αναγράφεται το ποσό των 24.619,68€.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 123/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

