ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το Πρακτικό της 3ης/2013 έκτακτης συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ: 19/2013
τη Λευκάδα σήμερα Σετάρτη 20 Μαρτίου 2013 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Λευκάδας συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας, ύστερα από την 3η/19-03-2013 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΣΕ
Γαζής Αναστάσιος - Πρόεδρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Καρβούνης πυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Μεσσήνης Ιωάννης
Νικητάκης Μάρκος
Ρόκκος τυλιανός

ΑΠΟΝΣΕ
1. τραγαλινός Βασίλειος
2. Αραβανής Γεράσιμος

Σα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. ταματέλου Ανθούλα, υπάλληλο του Δήμου.
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Θέμα: “Έγκριση θέσεων τοποθέτησης υπογειοποιημένων κάδων απορριμμάτων”
Εισηγητής: κ. Ανδρέας Γεωργακόπουλος
Προϊστάμενος Σμήματος Καθαριότητας
Ανακύκλωσης & υντήρησης Πρασίνου
Ο κ. Γεωργακόπουλος εισηγήθηκε το παραπάνω θέμα αναφέροντας ότι:
Προκειμένου να αναπτυχθεί από το Σμήμα Καθαριότητας Ανακύκλωσης και υντήρησης
Πρασίνου του Δήμου ένα πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος συλλογής, ώστε να
καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων (οικιακών &
ανακυκλώσιμων) σε σημεία της πόλης που απαιτούν αισθητική αναβάθμιση του
περιβάλλοντος χώρου (π.χ. πλατείες, πεζόδρομοι, σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος
κ.λ.π.), προτάθηκε και εγκρίθηκε η εφαρμογή προγράμματος προμήθειας και
εγκατάστασης 20τεμ. υπόγειων κάδων σύμφωνα με μελέτη της Σεχνικής Τπηρεσίας του
Δήμου. Με την προμήθεια & εγκατάσταση του προτεινόμενου συστήματος υπόγειων
κάδων αναμένονται τα παρακάτω οφέλη:
- Αναβαθμίζεται η αισθητική εικόνα του χώρου χάρις στην υπόγεια εγκατάσταση των
κάδων.
- Αυξάνεται η αποθηκευτική ικανότητα καθώς ένας υπόγειος κάδος αντικαθιστά 2 έως 3
κοινούς τροχήλατους κάδους.
- Αποτρέπεται ριζικά η έκθεση των απορριμμάτων στην κοινή θέα και ελέγχεται με
βέλτιστο τρόπο το πρόβλημα δυσοσμιών χάρις στην στεγανότητα του συστήματος.

- Επιτυγχάνονται χαμηλή στάθμη θορύβου και αποτελεσματική αντιμετώπιση οσμών
Έχοντας υπόψη:
1. Σην αριθμ. 163/23-05-2012 απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου για την έγκριση της
μελέτης « Τπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης».
2. Σο αριθμ. 34.4.1/25-09-2012 πρακτικό του Δ.. του Πράσινου Σαμείου για την
έγκριση της ένταξης του ανωτέρω έργου στο Φρηματοδοτικό πρόγραμμα « Αστική
Αναζωογόνηση 2012-2015»
3. Σην αριθ. 325/2012 απόφαση του Δημοτικού υμβούλιο για την έγκριση της
διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την « Προμήθεια υπόγειων κάδων
απορριμμάτων» προϋπολογισμού 319.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α.
4. Σην υπ. αριθ. 312/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία
κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
5. Σην αριθ.πρωτ. 970/21-12-2012 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου , με την οποία εγκρίθηκαν τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού
6. Σην αριθ. 5/2012 πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού υνεδρίου στο νομό
Λευκάδας με την οποία ελέγχθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κατά το στάδιο του
προσυμβατικού ελέγχου και ανακοινώθηκαν με την υπ. αριθμ. 33041/31-12-2012
ανακοίνωση αυτού, στο όνομα της εταιρείας «Κ. ΚΟΤΒΑΚΗ & ΙΑ Ε.Ε.»
7. Σην αριθ. Πρωτ. 675/10-1-2013, σύμβαση του Δήμου Λευκάδας με την εταιρεία
«Κ.ΚΟΤΒΑΚΗ & ΙΑ Ε.Ε».
Εισηγούμαστε την έγκριση για την τοποθέτηση των κάδων στις παρακάτω θέσεις:
1. τάση ΚΣΕΛ/Μαρίνα
2. Πλατεία Ζαμπελίων (ΟΣΕ)
3. Πλατεία Μαρκά
4. Γιαννουλάτου & 8ης Μεραρχίας (Πολ. Κέντρο)
5. ικελιανού & Λαυράνου
6. ικελιανού & τεφανίτση
7. Παναγούλη (Περίπτερο)
8. Μποσκέτο Πάρκο Ποιητών
9. Πλ. Ηρώων (Παιδική Φαρά)
10. Γολέμη/πλατεία έναντι Marina store
11. Γολέμη/Λιμεναρχείο/Pirates
12. Γολέμη/Λιμεναρχείο/Marfin bank
13. Γολέμη & Μεγανησίου
14. Ηρ.Πολυτεχνείου/Εμπορική Σράπεζα
15. Άγιος Μηνάς (Παλιό ΚΣΕΛ)
16. Εκκλησία Αγ. Μηνά
Η ακριβής τοποθέτηση των κάδων στα ανωτέρω σημεία εγκατάστασης θα καθοριστεί
από την υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους τεχνικές δυσκολίες που μπορεί να
υπάρξουν (σωληνώσεις υδροδότησης& αποχέτευσης και καλωδιώσεις τηλεφωνίας ή
ηλεκτροδότησης, θέσεις που βρίσκονται κοντά στο παραλιακό μέτωπο κ.λ.π.).

Ο κ. Νικητάκης συμφωνεί με τα παραπάνω προτείνοντας να τοποθετηθεί ένας
κάδος στη διαδρομή Άγιος Μηνάς – 8ης Μεραρχίας – ικελιανού. Επίσης να γίνει
ενημέρωση και διαφήμιση για τους νέους κάδους.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, μετά από
διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ ΟΜΟΥΩΝΑ
Εγκρίνει τις παρακάτω θέσεις υπογειοποιμένων κάδων απορριμμάτων:
1. τάση ΚΣΕΛ/Μαρίνα
2. Πλατεία Ζαμπελίων (ΟΣΕ)
3. Πλατεία Μαρκά
4. Γιαννουλάτου & 8ης Μεραρχίας (Πολ. Κέντρο)
5. ικελιανού & Λαυράνου
6. ικελιανού & τεφανίτση
7. Παναγούλη (Περίπτερο)
8. Μποσκέτο Πάρκο Ποιητών
9. Πλ. Ηρώων (Παιδική Φαρά)
10. Γολέμη/πλατεία έναντι Marina store
11. Γολέμη/Λιμεναρχείο/Pirates
12. Γολέμη/Λιμεναρχείο/Marfin bank
13. Γολέμη & Μεγανησίου
14. Ηρ.Πολυτεχνείου/Εμπορική Σράπεζα
15. Άγιος Μηνάς (Παλιό ΚΣΕΛ)
16. Εκκλησία Αγ. Μηνά
λαμβάνοντας υπόψη η υπηρεσία που θα τοποθετήσει τους κάδους τις επιμέρους τεχνικές
δυσκολίες που μπορεί να υπάρξουν (σωληνώσεις υδροδότησης& αποχέτευσης και
καλωδιώσεις τηλεφωνίας ή ηλεκτροδότησης, θέσεις που βρίσκονται κοντά στο παραλιακό
μέτωπο κ.λ.π.)
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 19/2013 και θα αποσταλεί στο Δημοτικό
υμβούλιο του Δήμου Λευκάδας.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΣΑ

ΜΕΛΗ

ΟΠΩ ΑΝΑΥΕΡΟΝΣΑΙ
ΑΝΑΣΑΙΟ Ι. ΓΑΖΗ

ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Ακριβές αντίγραφο
Λευκάδα,

Η γραμματέας
Μαρούλη τυλιανή

