ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 11/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 138
Στη Λευκάδα σήµερα στις 9 του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00
µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
8976/4.4.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Απουσίαζαν

Αραβανής Ελευθέριος
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση -Σκιαδά Ζωή
Ρόκκος Στυλιανός
Αραβανής Ανδρέας
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Βικέντιος Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Γεωργάκης Βασίλειος
Αραβανής Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Καββαδάς Αθανάσιος
Μελάς Βασίλειος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Νικητάκης Μάρκος
Φίλιππας Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Ροντογιάννης Κων/νος
Βλάχος Σπυρίδων
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Βεργίνης Ξενοφών
Στραγαλινός Βασίλειος
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μαργέλης Γεώργιος
Καρβούνης Σπυρίδων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (27) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 29ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 11/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση

∆.Σ.

για

αποδοχή

δωρεάν

παραχώρησης

της

χρήσης

απορριµµατοφόρων οχηµάτων τύπου πρέσας του ΣΥ.∆Ι.Σ.Α. Ν. Λευκάδας.
Εισηγητής: Βασίλειος Γεωργάκης, Εντεταλµένος Σύµβουλος
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δυο

Ο κ. Βασίλειος Γεωργάκης, εντεταλµένος σύµβουλος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε
στο ∆.Σ. την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
« Ο Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ιδρύθηκε το 2002
αποφάσεις των

µετά από σχετικές

∆ηµοτικών Συµβουλίων των τέως ∆ήµων του νησιού, ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ,

ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΡΥΑΣ και ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ µε βάση τις διατάξεις του άρθ. 206
του Π.∆. 410/95 ( Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων) και συστάθηκε µε απόφαση της Γεν.
Γραµµατέας της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών µε την επωνυµία ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ( απόφ. 1360/13.5.2002 ΦΕΚ Β
721/2002)
Το 2008 διευρύνθηκε µε την συµµετοχή και των ∆ήµου Μεγανησίου και των πρώην
Κοινοτήτων Καλάµου και Καστού ( απόφ. Γ.Γ. Περιφέρειας Ι.Ν. 1820/4.9.2008 ΦΕΚ Β΄
1975/2008)
Το 2009 µε βάση την κείµενη νοµοθεσία για την υλοποίηση των στόχων και των
δράσεων του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων µετατράπηκε σε
Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.∆.Σ.Α.) και µετονοµάστηκε « ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΡΕΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΥ

ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»

και

συντοµογραφικά

«ΣΥ.∆Ι.Σ.Α. Ν. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ¨» (απόφ. Γ.Γ. Περιφέρειας Ι.Ν. 1174/11.5.2009 ΦΕΚ Β΄1049/2009).
Με βάση το Καταστατικό του ( άρθ. 8) «ο Σύνδεσµος για την προώθηση των σκοπών
του δηµιουργεί υπηρεσία µε το απαραίτητο επιστηµονικό, διοικητικό και τεχνικό
Προσωπικό». Πλην µέχρι σήµερα δεν πραγµατοποιήθηκε η δηµιουργία αυτής της Υπηρεσίας.
Και µε τις σηµερινές συνθήκες είναι αδύνατη η δηµιουργία τέτοιας Υπηρεσίας.
Το έτος 2008 ο Σύνδεσµος ήρθε σε συνεργασία µε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ, η οποία υλοποιεί πρόγραµµα Συλλογικής Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης µε βάση τον νόµο 2939/2001 «περί Συσκευασιών και Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων» από την οποία και έλαβε ∆ΩΡΕΑΝ ένα απορριµµατοφόρο
τύπου πρέσας όχηµα 14Μ3 µε σηµερινό αριθ. κυκλ ΚΗΗ 1555 και 260 κάδους µπλέ 1100
λίτρων για την προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιµων απορριµµάτων. Το 2010 ο Σύνδεσµος
προέβη στην αγορά µε το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ ενός ακόµα απορριµµατοφόρου οχήµατος
τύπου πρέσας 14 Μ3.µε σηµερινό αριθ. κυκλ. ΚΗΗ 1560, που µεταφέρει κοινά οικιακά
απορρίµµατα.
Η προηγούµενη ∆ιοίκηση του Συνδέσµου για την λειτουργία του απορριµµατοφόρου της
ανακύκλωσης ΚΗΗ 1555 προσελάµβανε προσωπικό (2 εργάτες) µε σχέση εργασίας ορισµένου
χρόνου µε ασφάλεια ΙΚΑ και ένα (1) οδηγό µε µπλοκάκι. Από δε 1.11.2010 ο Σύνδεσµος
στερείται παντελώς προσωπικού οιασδήποτε σχέσης εργασίας.
Από την 1.1.2011 µε την δηµιουργία του Καλλικρατικού ∆ήµου Λευκάδας , ο Σύνδεσµος
εξακολουθεί να υφίσταται νοµικά αφενός λόγω του ότι η εδαφική περιφέρειά του είναι
µεγαλύτερη της εδαφικής περιφέρειας των ∆ήµων και Κοινοτήτων που συνενώθηκαν στον νέο
∆ήµο ( λόγω της συµµετοχής και του ∆ήµου Μεγανησίου – άρθ. 104 Ν. 3852/10 ΦΕΚ
Α΄87/7.6.10), αφ’ ετέρου διότι, δυνάµει του άρθ. 206 παρ. 6 του Ν. 3852/10 , « στους
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νησιωτικούς ∆ήµους Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίου, οι διατάξεις των παραγράφων 4 έως 9
του άρθρου 104 του παρόντος εφαρµόζονται στο πλαίσιο λειτουργίας ενός ΦΟ.∆.Σ.Α. ανά
περιφερειακή ενότητα.», αλλά και του άρθ.14 παρ. 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85/11.4.12)
«Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση
Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» « Οι δήµοι των περιφερειών Ιονίων Νήσων και Βορείου και
Νοτίου Αιγαίου, ή οι υφιστάµενοι σύνδεσµοι, επιχειρήσεις και άλλα νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ
που ασκούν αρµοδιότητες ΦΟ.∆.Σ.Α., είναι πλέον αρµόδιοι µόνον για την διαχείριση των
εγκαταστάσεων στερών αποβλήτων που λειτουργούν στα διοικητικά τους όρια, σύµφωνα µε το
ΠΕΣ∆Α της περιφέρειάς τους και για όσα θέµατα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί
φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων δεν ανήκουν στην αρµοδιότητα του ΦΟ∆ΣΑ νήσων».
Στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που εγκρίθηκε από την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ Β΄732/13.3.2012)
στην Ενότητα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΖΩΗΣ – Η ∆ιεύθυνση

Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος περιλαµβάνει και Τµήµα Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και
Συντήρησης Πρασίνου µε αρµοδιότητες που προβλέπονται στο Καταστατικό του Συνδέσµου και
στον παραπάνω Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85/11.4.12)
΄Οπως ανέφερα παραπάνω ο Σύνδεσµος δεν έχει καθόλου Προσωπικό. Tο πρόγραµµα
αποκοµιδής των ανακυκλώσιµων οικιακών απορριµµάτων καταρτίζεται από το Τµήµα
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου του ∆ήµου Λευκάδας. Tο προσωπικό
που απασχολείται στην δράση αυτή ( αποκοµιδή και απόθεση στο χώρο συγκέντρωσης)γέµισµα των 2 κονταίινερς για την προώθηση στο Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών
(Κ∆ΑΥ) Ιωαννίνων, ανήκει στον ∆ήµο, ο οποίος καλύπτει την µισθοδοσία του και τις
ασφαλιστικές εισφορές και υποχρεώσεις , Ο Σύνδεσµος έχει την διαχείριση των 2
απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων (πληρωµή καυσίµων-

αγορά ανταλλακτικών-πληρωµή

συνεργείων-ασφαλίστρων-τελών κυκλοφορίας κλπ) που είναι γραφειοκρατικές διαδικασίες και
χρειάζονται προσωπικό.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου µε την αριθ. 4/2014 Οµόφωνη απόφασή
ενέκρινε την ∆ΩΡΕΑΝ παραχώρηση στον ∆ήµο Λευκάδας της χρήσης των δύο

(2)

απορριµµατοφόρων οχηµάτων ΚΗΗ 1555 και ΚΗΗ 1560 τύπου πρέσας ιδιοκτησίας του για τον
καλύτερο συντονισµό της όλης εργασίας προσωρινής αποθήκευσης αποκοµιδής και διαχείρισης
των στερεών οικιακών αποβλήτων. Ο ∆ήµος θα αναλάβει και όλα τα έξοδα κίνησης και
συντήρησης των οχηµάτων , -καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά, έξοδα επισκευών κλπ –
ασφάλειας και τελών κυκλοφορίας, για όλο το διάστηµα της παραχώρησης.
Τα δύο (2) αυτά απορριµµατοφόρα

α)έχουν κρατικές πινακίδες σύµφωνα µε τις

διατάξεις της ΚΥΑ 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β΄/04.02.2010) των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών µε θέµα «Καθορισµός
δικαιούχων χρήσης κρατικών αυτοκινήτων», β) υπάγονται στον «Κανονισµό χρήσης

και

κίνησης αυτοκινήτων, οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
των εν γένει Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» Ν.∆. 2396/1953 ΦΕΚ 117 Α΄/8.5.1953),
και επί πλέον «επιτρέπεται η διάθεση για χρήση αυτοκινήτων υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα
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σε

άλλες

υπηρεσίες

ύστερα

από

αιτιολογηµένο

αίτηµα

και

σύµφωνη

γνώµη

των

ενδιαφεροµένων υπηρεσιών προς κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών τους ως
κατωτέρω : …………
ε) Από ∆ήµο ή κοινότητα σε άλλο δήµο ή κοινότητα ή στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση του
ίδιου Νοµού….», άρθρο 18 ως άνω ΚΥΑ 129/2534/2010.
Εισηγούµαι την αποδοχή της χρήσης των δύο απορριµµατοφόρων του Συνδέσµου ΚΗΗ 1555
και 1560 και παρακαλώ για την έγκριση της εισήγησης».
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. οµόφωνα αποδέχεται την
πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:
Την αποδοχή δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δυο απορριµµατοφόρων οχηµάτων
(KHH 1555 και 1560), τύπου πρέσας, του ΣΥ.∆Ι.Σ.Α. Ν. Λευκάδας, όπως αναλυτικά αναφέρεται
στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 138/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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