ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 10ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 120
Στη Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός Ιουνίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα
από την µε αρ. πρωτ. 10756/4-6-15 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, 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
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος
Σκληρός Παναγιώτης
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Κοντογεώργης Ηλίας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Φίλιππος
Γράψας Αθανάσιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.

Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε
ου
πριν την ψηφοφορία του 1 θέµατος Ε.Η.∆.
Η ∆.Σ. κα Σταµατέλου ∆ήµητρα, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση το 2 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. κα Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση το 8 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Σπυροπάνος Μαργέλης, Καρφάκη
Μαριάννα, Βικέντιος Νικόλαος, Καββαδάς
Αθανάσιος και Σκληρός Παναγιώτης,
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11ου
θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 1 εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 10ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ).
Εισηγητής: Βλάχος Ευστάθιος, εντεταλµένος σύµβουλος
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Ύστερα από πρόταση του εντεταλµένου συµβούλου, κ. Βλάχου Ευστάθιου και την
σύµφωνη γνώµη του ∆ηµάρχου κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα, µε
είκοσι έξι (26) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης, σχετικά µε εφαρµογή
ολοκληρωµένου προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ).
Στη συνέχεια ο κ. Βλάχος Ευστάθιος είπε τα εξής:
«Σύµφωνα µε τον Ν.2939/01 εναρµονίζεται η εθνική νοµοθεσία µε τη σχετική νοµοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ειδικότερα των
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), έτσι ώστε να µειώνονται κατά το
δυνατόν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό οι ΟΤΑ έχουν υποχρέωση για την εναλλακτική διαχείριση των δηµοτικών
στερεών αποβλήτων συµµετέχοντες στην κατάρτιση σχετικών προγραµµάτων συνεργαζόµενοι µε
τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης και άλλους αρµόδιους φορείς.
Προς υλοποίηση του στόχου της ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ, σύµφωνα µε την 105134/04 Υπουργική
απόφαση συστήθηκε η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» η οποία ξεκίνησε την
εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος συλλογής, µεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης,
απορρύπανσης, αξιοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ σε όλη την Ελλάδα, είναι δε το
µοναδικό συλλογικό σύστηµα ανακύκλωσης ΑΗΗΕ αδειοδοτηµένο στην Ελλάδα για όλες τις
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και λαµπτήρες και φωτιστικά είδη.
Από την εν λόγω εταιρεία µας γίνεται πρόταση συνεργασίας µε την οποία ο ∆ήµος θα πρέπει να
συλλέξει από τα όριά του τα ΑΗΗΕ που προκύπτουν.
Η µεταφορά των ΑΗΗΕ θα γίνεται από τα αυτοκίνητα του ∆ήµου που χρησιµοποιούνται για την
αποκοµιδή των ογκωδών αντικειµένων ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση ή από τους ίδιους
τους δηµότες προς ένα ασφαλές φυλασσόµενο σηµείο που ο ∆ήµος θα υποδείξει.
Θεωρούµε ότι η προαναφερόµενη πρόταση θα βοηθήσει στην ελάττωση των ογκωδών
απορριµµάτων που τώρα µεταφέρονται στο ΧΥΤΑ, θα συµβάλλει στην προστασία του
περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας καθώς και στην επίτευξη του εθνικού στόχου 4 Kg ΑΗΗΕ
οικιακής προέλευσης ανά κάτοικο & ανά χρόνο.
Η εταιρεία για κάθε τόνο των ΑΗΗΕ που θα παραλαµβάνει από το ∆ήµο θα καταβάλλει τα ποσά
που αναφέρονται στη σύµβαση.
Κατόπιν τούτου εισηγούµαι στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου στο
πρόγραµµα ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ, και συγκεκριµένα:
α. Να εγκρίνει την εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης των
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) του ∆ήµου µε τη συνεργασία της
εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω.
β. Να εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης συνεργασίας.»
Ο κ. ∆ήµαρχος στη συνέχεια είπε: Προτείνω να κάνουµε δεκτή την παρατήρηση του κ.
Μαργέλη και στη θέση της λέξης «δύναται» στις παρ. 5.1. και 5.5 της σύµβασης, να βάλουµε την
λέξη «υποχρεούται» και να ψηφισθεί το θέµα και να υπογραφεί η σύµβαση.
Υπέρ της πρότασης της εισήγησης και της πρότασης του κ. Μαργέλη που αποδέχθηκε και
ο κ. ∆ήµαρχος, ψήφισαν είκοσι ένας (21) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Παρόν δήλωσαν τέσσερις (4), οι κ.κ. Αραβανής Βασίλειος, Καββαδάς Αθανάσιος, Γληγόρος
Κων/νος και Σταµατέλου ∆ήµητρα.
Μετά την παραπάνω ψηφοφορία, και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά
πλειοψηφία αποφασίζει:
Α. Εγκρίνει την εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης
των
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) του ∆ήµου µε τη συνεργασία της
εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω
εισήγηση.
Β. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο, κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης
συνεργασίας, στην οποία στα άρθρα 5.1 και 5.5 αντικαθίσταται η λέξη «δύναται» µε την λέξη
«υποχρεούται».
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.120/2015.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2

