ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 32/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 381
Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 15.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
31225/14-10-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού 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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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Ανδρέας
Γιαννούτσος Πέτρος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γεωργάκης Βασίλειος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Γαζής Αναστάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Ζουριδάκης Ευτύχιος
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Αραβανής Γεράσιμος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μικρώνης Ζώης
Κονιδάρης Κυριάκος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Στραγαλινός Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτριος
Λάζαρη Πηνελόπη
Βεργίνης Ξενοφών
Καββαδάς Αθανάσιος
Μαργέλης Γεώργιος
Μελάς Βασίλειος
Μεσσήνης Ιωάννης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 26ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 32/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΕΛΕΓΧΟΥ
ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ» σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν.3979/166-2011 και με προϋπολογισμό δαπάνης 24.000,00 €.
Εισηγήτρια: κ.Σκιαδά-Πετούση Ζωή-Αντιδήμαρχος
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Η Αντιδήμαρχος, κα Ζωή Σκιαδά-Πετούση, εισηγούμενη το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Σύμφωνα με τον Ν.3979/16-06-2011 άρθρο 61, απαιτείται «για την παροχή
συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων κλπ να ακολουθείται η
διαδικασία για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις
διατάξεις του Π.Δ/τος 60/2007 (Α’ 64) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 & 273 του
Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006).
Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια
μέσα του Δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών, η
διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας παρέχονται».
Ο Δήμος Λευκάδας δεν διαθέτει ούτε ερπυστριοφόρο προωθητή ούτε διπλωματούχο
χειριστή για να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες συλλογής – μεταφοράς – διάστρωσης των
απορριμμάτων εντός των χωματερών των Δ.Ε. Ελλομένου και Σφακιωτών. Η ανωτέρω εργασία
είναι εξαιρετικά επείγουσα λόγω του αυξημένου κινδύνου αυτανάφλεξης των απορριμμάτων.
Επίσης η άναρχη συγκέντρωσή τους λόγω της ανοργάνωτης εναπόθεσής τους, από τ’
απορριμματοφόρα εγκυμονεί περεταίρω κινδύνους για την δημόσια υγεία. Η διάστρωση των
απορριμμάτων είναι απαραίτητη για την διαμόρφωση νέων χώρων που απαιτούνται για την
συλλογή των και την λειτουργικότητα των χωματερών. Η εργασία θα διαρκέσει 20 ημέρες από
την υπογραφή της σύμβασης.
Παρακαλώ για την έγκριση της Εισήγησης.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
Την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ
ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ» σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν.3979/16-6-2011 και με
προϋπολογισμό δαπάνης 24.000,00 €.
Ο Δήμος Λευκάδας δεν διαθέτει ούτε ερπυστριοφόρο προωθητή ούτε διπλωματούχο
χειριστή για να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες συλλογής – μεταφοράς – διάστρωσης των
απορριμμάτων εντός των χωματερών των Δ.Ε. Ελλομένου και Σφακιωτών. Η ανωτέρω εργασία
είναι εξαιρετικά επείγουσα λόγω του αυξημένου κινδύνου αυτανάφλεξης των απορριμμάτων.
Επίσης η άναρχη συγκέντρωσή τους λόγω της ανοργάνωτης εναπόθεσής τους, από τ’
απορριμματοφόρα εγκυμονεί περεταίρω κινδύνους για την δημόσια υγεία. Η διάστρωση των
απορριμμάτων είναι απαραίτητη για την διαμόρφωση νέων χώρων που απαιτούνται για την
συλλογή των και την λειτουργικότητα των χωματερών.
Η εργασία θα διαρκέσει 20 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 381/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη
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ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

