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Θέµα: Συζήτηση και Γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε τον Κανονισµό Καθαριότητας του ∆ήµου
Λευκάδας
Στη Λευκάδα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου σήµερα στις 9 του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 ήλθε σε τακτική επαναλαµβανόµενη
συνεδρίαση (λόγω έλλειψης απαρτίας της 3ης συνεδρίασης) η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης,
ύστερα από την αριθµ. 2368/30.1.12 πρόσκληση του προέδρου που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε
µε αποδεικτικό στα µέλη της, σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι επτά (27) µέλη
της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ήταν:
Παρόντες
1. κ. Ρόκκος Στυλιανός, πρόεδρος
2. κ. Βαγενάς Γεώργιος αναπληρωµατικό µέλος, από ΄΄ Α.Σ. Τηλυκράτης Λευκάδας ΄΄
3. κ. Σέρβος Κων/νος, από ΄΄ Επιµελητήριο Λευκάδας ΄΄
4. κ. Καρφάκης Γεώργιος, δηµότης
5. κ. Σκλαβενίτης Σπυρίδων, δηµότης
6. κ. Μάλφας Πρόδροµος, από ΄΄ Σύλλογο Πολυτέκνων Λευκάδας – Βόνιτσας ΄΄
7. κ. Ζαβιτσάνος Στέλιος από ΄΄ Μουσικοχορευτικό όµιλο ΝΕΑ ΧΟΡΩ∆ΙΑ 1964 ΄΄
8. κ. Γαζής ∆ιονύσιος, αναπληρωµατικό µέλος από ΄΄ Οµοσπονδία Συλλόγων Επιχειρηµατιών
Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων ∆ιαµερισµάτων Ν. Λευκάδας ΄΄
9. κ. Λιβιτσάνος Ιωάννης, από ΄΄ Ένωση Ξενοδόχων Λευκάδας ΄΄
10. κ. Κοντοπρίας ∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό µέλος από Πολιτιστικό Σύλλογο Νυδριού και
Περιχώρων ΄΄ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΄΄
Απόντες
1. κα Λάζαρη Ευφροσύνη, από ΄΄ ∆ικηγορικό Σύλλογο ΄΄
2. κ. Κούρτης Φίλιππος από ΄΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Λευκάδας ΄΄
3. κ. Σπανός Νικόλαος, από Εκπολιτιστικό – Εξωραϊστικό και Φυσιολατρικό Σύλλογο Απανταχού
Καστιωτών και Φίλων του Καστού ΄΄ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ΄΄
4. κα. Καββαδά Μαρία, από Σωµατείο Ατόµων µε Αναπηρία Ν. Λευκάδας ΄΄ Η ΕΛΠΙ∆Α ΄΄
5. κ. Αργυρός Γεώργιος, από Σύλλογο Αιλιωτών ΄΄ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΄΄
6. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, από Εκπολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο Νυδριού ΄΄ Ο∆ΥΣΣΕΥΣ΄΄
7. κ. Γέργος Απόστολος, από ΄΄ Ιατρικό Σύλλογο Λευκάδας ΄΄
8. κα Ρούσσου Μαρία από Μουσικοφιλολογικό όµιλο Λευκάδας ΄΄ ΟΡΦΕΥΣ ΄΄
9. κ. Κατωπόδης Ευστάθιος, δηµότης
10. κ. Ζαβιτσάνος Σπυρίδων, δηµότης
11. κ. Φραγκούλης Επαµεινώνδας, από ΄΄ Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, τµήµα Ηπείρου Ν.Ε.
Λευκάδας ΄΄
12. κ. Μαραγκάκης Μιχάλης, δηµότης
13. κ. Ρεκατσίνας Παντελής,δηµότης

14. κ.
15. κ.
16. κ.
17. κ.

Κοκκίνης Χρήστος, από τον Εµπορικό και Επαγγελµατικό σύλλογο ∆.Ε. Ελλοµένου
Γράψας Κων/νος, δηµότης
Σταύρακας Σοφοκλής, δηµότης
Κοµεντινός Θωµάς, δηµότης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Χαλκιοπούλου Γεωργία, υπάλληλο του ∆ήµου.
Με την έναρξη της συνεδρίασης το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής
∆ιαβούλευσης, ο οποίος ενώπιον των παρευρισκοµένων µελών είπε ότι το σχέδιο του Κανονισµού
Καθαριότητας είναι ένα πλαίσιο αρχών για να γνωρίζουν οι πολίτες αλλά και ο ∆ήµος τις
υποχρεώσεις που έχουν, αποτελεί µια σηµαντική προσπάθεια των υπηρεσιών του ∆ήµου και ότι
πριν τη ψήφιση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η ∆.Ε. ∆ιαβούλευσης καλείται να γνωµοδοτήσει
για το ανωτέρω σχέδιο.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Βασίλειος Γεωργάκης, εντεταλµένος σύµβουλος
,υπεύθυνος για την καθαριότητα του ∆ήµου.
Ο κ. Γεωργάκης ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής για το σχέδιο του Κανονισµού, την
κατάρτισή του σύµφωνα µε τις σχετικές δ/ξεις, συµπληρώνοντας ότι προτεραιότητα της
∆ηµοτικής αρχής είναι ένας καθαρός ∆ήµος, ένα περιβάλλον όµορφο και υγιές για τους
επισκέπτες και απολαυστικό για τους κατοίκους της και τέλος έδωσε διευκρινιστικές απαντήσεις
σε ερωτήµατα που τέθηκαν από τα µέλη της επιτροπής.
Στη συνέχεια ακoλούθησε διαλογική συζήτηση και τα µέλη της Επιτροπής αφού εξέφρασαν τις
απόψεις και τις παρατηρήσεις τους επί του σχεδίου, κατέληξαν στις παρακάτω προτάσεις:
Ο κ. Μάλφας Πρόδροµος εκπρόσωπος από το ΄΄ Σύλλογο πολυτέκνων Λευκάδας –
Βόνιτσας ΄΄ πρότεινε να γίνουν οι κάτωθι ενέργειες:
• Αγορά µικρού αυτοκινήτου (σκούπας) για την καθαριότητα των στενών σοκακιών
της παλιάς Λευκάδας
• Να δοθεί κίνητρο (π.χ. κουπόνια) στους πολίτες της Λευκάδας, ώστε
να
ανακυκλώνουν διάφορα αντικείµενα, όπως συµβαίνει στις µεγάλες πόλεις
Ο κ. Βαγενάς Γεώργιος εκπρόσωπος από ΄΄ Α.Σ. Τηλυκράτης Λευκάδας ΄΄ πρότεινε:
• Να υπάρχουν συγκεκριµένοι χώροι διαφήµισης Επιχειρήσεων και Οργανώσεων
• Να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στην ανακύκλωση
• Να υπάρχουν συγκεκριµένες ηµέρες όπου οι πολίτες θα βγάζουν τα ογκώδη
αντικείµενα στο δρόµο
Ο κ. Γαζής εκπρόσωπος από ΄΄ Οµοσπονδία Συλλόγων Επιχειρηµατιών Ενοικιαζόµενων
∆ωµατίων ∆ιαµερισµάτων Ν. Λευκάδας ΄΄ πρότεινε:
• Να καθαριστούν τα διάφορα σηµεία του νησιού που έχουν γίνει σκουπιδότοποι (
από µπάζα, σκουπίδια, που πετά ο καθένας είτε είναι πολίτης είτε επιχειρηµατίας )
• Να επιβληθούν πρόστιµα, γιατί έτσι θα κρατηθεί η Λευκάδας καθαρή
• Να αποµακρυνθούν οι διαφηµιστικές πινακίδες από την είσοδο του νησιού
Ο κ. Σέρβος Κων/νος εκπρόσωπος από ΄΄ Επιµελητήριο Λευκάδας ΄΄ πρότεινε:
• Να παρθούν µέτρα και να εφαρµοστούν από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία για τα
διαφηµιστικά φυλλάδια των επιχειρήσεων
• Να γίνει µια καλή καµπάνια ( µε έντυπο υλικό, ηµερίδες) από το ∆ήµο για την
σωστή ενηµέρωση των πολιτών
για το θέµα της ανακύκλωσης και των
σκουπιδιών.
Μετά τα παραπάνω τα παρόντα µέλη της επιτροπής ∆ιαβούλευσης
γνωµοδοτούν Θετικά
επί του σχεδίου του Κανονισµού Καθαριότητας για το ∆ήµο Λευκάδας, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας γνωµοδότησης, λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω
προτάσεις.
Μετά το τέλος της συνεδρίασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο, υπογράφεται από τον ίδιο και από τα µέλη της
∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης.
Η γνωµοδότηση αυτή πήρε αριθµ. 2/12
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

