ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμ.:8 ην /2015 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής
κοινότητας Τσουκαλάδων του Δήμου Λευκάδας
Αριθμ. Απόφασης : 22/2015
Στις Τσουκαλάδες και στο τοπικό Γραφείο Τσουκαλάδων σήμερα την 2η του μήνα
Ιουνίου του έτους 2015,ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μμ. ήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο
της Τοπικής Κοινότητας Τσουκαλάδων μετά την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του,
που επιδόθηκε σε καθένα από τους συμβούλους σύμφωνα με τα άρθρα 88,90 του Ν.3852/10
(ΦΕΚ 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών
ευρέθησαν παρόντα τρία (3) μέλη, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βεργίνης Αποστόλης
2. Ροντογιάννης Αναστάσιος
3.Σταματέλος Ευάγγελος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας του Τ.Σ Κονιδάρη Νικολέττα για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης
ΘΕΜΑ 2ο :Απόφαση σχετικά με την καθαριότητα στο χωριό μας.
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ εισηγούμενος το 2ο θέμα είπε τα εξής:
Η εικόνα που παρουσιάζει το χωριό μας στο θέμα της καθαριότητας δε μας τιμά
ιδιαίτερα. Πέρα όμως από την ατομική ευθύνη του καθενός μας οι παραλείψεις και η
αντιμετώπιση από το τμήμα καθαριότητας του Δήμου επιβαρύνουν τουλάχιστον την εικόνα.
Κάδοι εντός του χωριού χωρίς καπάκια ,κάδοι υπερφορτωμένοι, κάδοι που αδειάζουν μια
φορά τη βδομάδα (κάθε Τετάρτη που ανεβαίνει το “μικρό” ) ,δίπλα από τους κάδους κλαδιά
,χορτάρια και άλλα αντικείμενα για βδομάδες παρά την ενημέρωση στο τμήμα καθαριότητας.
π.χ.είχαμε ειδοποιήσει από την Παρασκευή πριν της Φανερωμένης για τέτοια περίπτωση στο
κεντρικότερο σημείο του χωριού μας και ακόμη εκεί βρίσκονται. Ύστερα μάλιστα από το
κάλεσμα για εθελοντικό καθαρισμό του χωριού μας.
Έχει αρχίσει και η τουριστική περίοδο και πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για την
βελτίωση της εικόνας του χωριού μας. Πρέπει να ενισχύσουμε τους κάδους απορριμμάτων
αλλά και αυτούς της ανακύκλωσης. Προτείνω λοιπόν:
1. Να τοποθετηθεί δεύτερος κάδος στα Ροντογιαννάτα (Δίπλα από παλιό
καφενείο.)
2. Στο δρόμο προς Σφακιώτες καθώς όλος ο όγκος των σκουπιδιών από τα
Γερμανικά κλπ κατεβαίνει στο κεντρικό δρόμο.
3. Δεύτερος κάδος στο δρόμο προς παραλία Καμίνια. Ο ένας που αδειάζει πολύ
αραιά ,δεν φτάνει καθώς μαζεύονται και τα σκουπίδια από τις τουριστικές
μονάδες.
4.Να τοποθετηθεί μεγάλος κάδος στην παραλία στα Καμίνια ,αφού οι δύο μικροί
που υπάρχουν δεν επαρκούν. (Οι κάδοι είναι ακόμη γεμάτοι από πέρισυ.)
5. Να αντικατασταθούν όλοι οι χωρίς καπάκι κάδοι εντός του χωριού.
6. Να πλένονται τακτικά.
7. Να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης και έξω από το νεκροταφείο.
8. Μικροί κάδοι στις πλατείες και στο δρόμο το κεντρικό που είναι οι ταβέρνες.
9. Η Σκούπα να προγραμματίζεται για να περνάει από όλους τους δρόμους του
χωριού.
10. Να καθαριστεί (καθάρισμα ,σκούπισμα ,άσπρισμα) και το υπόλοιπο μέρος
του χωριού που δεν προλάβαμε την ημέρα της εθελοντικής καθαριότητας.

11. Να τοποθετήσουμε πινακίδες που να προτρέπουν στην καθαριότητα και
απαγορευτικές για άδειασμα μπαζών.
12. Να βοηθάμε την υπηρεσία του Δήμου στην προσπάθεια για την καθαριότητα
του χωριού μας.
Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου
αποφασίζει ομόφωνα:
Ζητά από τον Δήμο Λευκάδας :
1. Να τοποθετηθεί δεύτερος κάδος στα Ροντογιαννάτα (Δίπλα από παλιό καφενείο.)
2. Ένας κάδος στο δρόμο προς Σφακιώτες καθώς όλος ο όγκος των σκουπιδιών από τα
Γερμανικά κλπ κατεβαίνει στο κεντρικό δρόμο.
3. Δεύτερος κάδος στο δρόμο προς παραλία Καμίνια. Ο ένας που αδειάζει πολύ αραιά
,δεν φτάνει καθώς μαζεύονται και τα σκουπίδια από τις τουριστικές μονάδες
4. Να τοποθετηθεί μεγάλος κάδος στην παραλία στα Καμίνια ,αφού οι δύο μικροί
που υπάρχουν δεν επαρκούν.
5. Να αντικατασταθούν όλοι οι χωρίς καπάκι κάδοι εντός του χωριού.
6. Να πλένονται τακτικά.
7. Να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης και έξω από το νεκροταφείο.
8. Μικροί κάδοι στις πλατείες και στο δρόμο το κεντρικό που είναι οι ταβέρνες.
9. Η Σκούπα να προγραμματίζεται για να περνάει από όλους τους δρόμους του χωριού.
10. Να καθαριστεί (καθάρισμα ,σκούπισμα ,άσπρισμα) και το υπόλοιπο μέρος του
χωριού που δεν προλάβαμε την ημέρα της εθελοντικής καθαριότητας.
11. Να τοποθετήσουμε πινακίδες που να προτρέπουν στην καθαριότητα και
απαγορευτικές για άδειασμα μπαζων.
12. Να βοηθάμε την υπηρεσία του Δήμου στην προσπάθεια για την καθαριότητα του
χωριού μας.
Η Απόφαση αυτή πήρε αρ. 22/2015
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται
O Πρόεδρος
Βεργίνης Αποστόλης
Ακριβές Απόσπασμα
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου
Αποστόλης Βεργίνης

Τα μέλη
Όλα τα παρόντα μέλη
Ο/Η Γραμματέας

