ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 18ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 215
Στη Λευκάδα σήμερα στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 15:00, ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα
από την με αρ. πρωτ. 19426/9-9-2015 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).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερμός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταματέλου Δήμητρα
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Γκογκάκης Γρηγόρης
Σέρβος Κων/νος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Λώλη Γεωργία
Καββαδάς Αθανάσιος
Γράψας Αθανάσιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
Η Δ.Σ. κα Σταματέλου Δήμητρα, αποχώρησε
πριν
την λήψη απόφασης του 3ου θέματος Ε.Η.Δ.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Ζουριδάκης Ευτ. Βλάχος Κων/νος,
Αραβανής Βασ. Κοντογεώργης Ηλίας, Γαζής
Πάνος και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν
πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Καρφάκη Μαριάννα και Σκληρός
Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
του 5ου θέματος της Η.Δ.
Ο κ. Γληγόρης, επέστρεψε πριν την συζήτηση
του 7ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε πάλι
πριν τη συζήτηση του 9 θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Μαργέλης Σπυροπάνος αποχώρησε
Πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης της αρ. 18ης/15 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.
Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη σύμβασης παροχής των εργασιών περισυλλογής και σταυλισμού
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών και αιγοπροβάτων) λόγω αδυναμίας εκτέλεσης από
το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, κατέθεσε για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το
ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας, διάταξης.
Ο κ. Δήμαρχος συμφώνησε με την συζήτηση του θέματος.
Ακολούθησε ψηφοφορία από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Υπέρ της συζήτησης του θέματος ψήφισαν δέκα οκτώ (18) δημοτικοί σύμβουλοι.
Κατά ψήφισαν επτά (7) οι κ.κ. Μαργέλης Σπυροπάνος, Κατωπόδη Ευανθία, Καρφάκη Μαριάννα,
Βικέντιος Νικόλαος, Σκληρός Παναγιώτης, Αραβανής Βασίλειος και Ζουριδάκης Ευτύχιος.
Λευκό ψήφισε ο κ. Κοντογεώργης Ηλίας
Μετά την παραπάνω ψηφοφορία, το Δημ. Συμβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει την
συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος σχετικά με σύναψη σύμβασης παροχής των
εργασιών περισυλλογής και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών και
αιγοπροβάτων) λόγω αδυναμίας εκτέλεσης από το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, ο οποίος είπε τα εξής:
«Έχοντας υπόψη :
1. Τις παρ. 2 και 4, του άρθρου 17, του Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/12-3-2012, τεύχος Α΄), σύμφωνα με
τις οποίες : «Οι Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά,
φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση
των διαδικασιών για την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον
ιδιοκτήτη τους»… «Για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, συγκροτούνται
συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στο χειρισμό παραγωγικών ζώων».
3. Την Κ.Α. 006495.021 «Περισυλλογή και σταυλισμός ανεπιτήρητων ζώων», ποσού 5.000,00€.
4. Το γεγονός ότι στο Αυτοτελές Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης- του Δήμου μας,
υπηρετούν τέσσερις υπάλληλοι των οποίων οι ειδικότητες δεν δικαιολογούν την ενασχόλησή τους
με τις εργασίες περισυλλογής και σταυλισμού των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, ενώ το
προσωπικό με ειδικότητα ΥΕ - Εργατών Γενικών Καθηκόντων που υπηρετεί στην υπηρεσία
Καθαριότητας, δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας, πόσο
μάλλον, για την κάλυψη των αναγκών της περισυλλογής ανεπιτήρητων ζώων.
5. Το γεγονός ότι στο Δήμο μας δεν υπηρετούν άτομα εκπαιδευμένα και έμπειρα στο χειρισμό
παραγωγικών ζώων,
Εισηγούμαστε
1. Τη σύναψη σύμβασης παροχής των εργασιών περισυλλογής και σταυλισμού ανεπιτήρητων
παραγωγικών ζώων (βοοειδών και αιγοπροβάτων) λόγω αδυναμίας εκτέλεσης από το προσωπικό
του Δήμου Λευκάδας.
Επειδή στο Δήμο μας, δεν υπηρετεί υπάλληλος με την ειδικότητα του κτηνιάτρου, η επίβλεψη και ο
έλεγχος της περισυλλογής και του σταυλισμού των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, θα γίνουν
από κτηνίατρο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
2. Την ανάθεση κάθε παραπέρα ενέργειας στον κ. Δήμαρχο Λευκάδας.
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δημοτικοί σύμβουλοι.
Παρών δήλωσε ο κ. Γληγόρης Κων/νος.
Μετά την παραπάνω ψηφοφορία και διαλογική συζήτηση, το Δημ. Συμβούλιο κατά
πλειοψηφία αποφασίζει:
Εισηγούμαστε
1. Τη σύναψη σύμβασης παροχής των εργασιών περισυλλογής και σταυλισμού ανεπιτήρητων
παραγωγικών ζώων (βοοειδών και αιγοπροβάτων) λόγω αδυναμίας εκτέλεσης από το προσωπικό
του Δήμου Λευκάδας.
Επειδή στο Δήμο μας, δεν υπηρετεί υπάλληλος με την ειδικότητα του κτηνιάτρου, η επίβλεψη και ο
έλεγχος της περισυλλογής και του σταυλισμού των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, θα γίνουν
από κτηνίατρο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
2. Την ανάθεση κάθε παραπέρα ενέργειας στον κ. Δήμαρχο Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 215/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη
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ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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