Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:12/2011
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:105/2011
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 12 του
µήνα Οκτωβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 , ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά την αριθ.πρωτ.30601/7-10-2011
έγγραφη πρόσκληση της 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2) Γεωργάκης Βασίλειος
3) Μεσσήνη Κερασούλα
4)Σούνδιας Πραξιτέλης
5) Μελάς Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Σίδερης Αντώνιος
2) Στραγαλινός Βασίλειος
3) Γαβρίλης ∆ηµήτρης
4)Μεσσήνης Ιωάννης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 5ο Η.∆.: Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την ανακύκλωση των
λαµπτήρων φωτισµού από την εταιρεία Φωτοκύκλωση Α.Ε.
Εισηγήτρια: κα. Σκιαδά-Πετούση Ζωή
Πρόεδρος Επιτροπής

Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή:
Η ανακύκλωση των λαµπτήρων φωτισµού είναι επιβεβληµένη λόγω των επικίνδυνων
στοιχείων που περιέχουν (υδράργυρος).
Η Εταιρεία Φωτοκύκλωση Α.Ε. τοποθετεί δωρεάν ειδικούς κάδους συλλογής.
Συγκεντρώνει το ανακυκλωµένο υλικό χωρίς καµία επιβάρυνση, µε µόνη υποχρέωση
του ∆ήµου να ενηµερώνει για την έγκυρη αποκοµιδή.
Επισυνάπτω σχέδιο σύµβασης, και
προτείνω στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να αποφασίσει θετικά για την σύµβαση µε
την Εταιρεία Φωτοκύκλωση Α.Ε.
Η απόφαση της Επιτροπής θα επικυρωθεί από το ∆.Σ.
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της τα παραπάνω ,
µετά από διαλογική συζήτηση,

Οµόφωνα αποφάσισε
Γνωµοδοτεί θετικά για την σύµβαση µε την Εταιρεία Φωτοκύκλωση Α.Ε., σχετικά
µε την ανακύκλωση των λαµπτήρων.

Η Επιτροπή θα εισηγηθεί την απόφαση αυτή στο ∆.Σ.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

