
                                                             Λευκάδα 5/5/2016        
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΘΕΜΑ:  Ενηµέρωση συζήτηση για το ζήτηµα των απορριµµάτων και 
λήψη µέτρων ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου. 
 

1. Ελεγχόµενη είσοδο οχηµάτων στο ΧΑ∆Α µε  χρήση µπάρας και 
παρουσία φύλακα το απόγευµα. Σκοπός ο περιορισµός της 
ανεξέλεγκτης ρίψης απορριµµάτων από ιδιώτες που καθιστούν 
αδύνατη την όποια διευθέτηση τους. Ο στοιχειώδης διαχωρισµός τους ( 
κλαδιά, µπάζα , ογκώδη κ.λ.π.) που θα βοηθήσει στον τεµαχισµό τους 
µε στόχο την κατά το δυνατόν µείωση του όγκου τους. Έλεγχος του 
χώρου για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

2. Εκµίσθωση λειοτεµαχιστή µε σκοπό τον περιορισµό του όγκου των 
ογκωδών απορριµµάτων  και εξοικονόµηση χώρου. Η συνεχής 
συσσώρευση ογκωδών αντικειµένων και απόκλαδων δηµιουργεί 
σοβαρό πρόβληµα στον ήδη περιορισµένο χώρο του ΧΑ∆Α.  

3. Έναρξη λειτουργίας του Σ.Μ.Α Νοτίου Λευκάδας ώστε τα 
απορριµµατοφόρα από τα δροµολόγια της Νότιας Λευκάδας να µην 
χρειάζεται να αδειάζουν στο ΧΑ∆Α στη Λευκάδα. Στόχος η 
εξοικονόµηση χρόνου και καυσίµων. ( Ο χρόνος µεταφοράς των 
απορριµµάτων είναι δυσανάλογος µε το χρόνο αποκοµιδής ). 

4. Πρόσληψη µε δίµηνη σύµβαση 8-9 ατόµων από πόρους του ∆ήµου για 
να καλυφθούν οι ανάγκες της θερινής περιόδου µε δεδοµένο ότι δεν θα 
απασχοληθούν φέτος στο ∆ήµο εργαζόµενοι µε κοινωφελή εργασία 
όπως έγινε την περσινή περίοδο για πέντε µήνες.  

5. Προµήθεια κάδων απορριµµάτων. 
6. Έργο καθαρισµού µε διαξονικό ελκυστήρα ( καταστροφέα ) των 

κοινόχρηστων χώρων των ∆ηµοτικών  Ενοτήτων. Στα πλαίσια της 
προσπάθειας για την βελτίωση της εικόνας του ∆ήµου  µας, την 
τήρηση της καθαριότητας, και την αποφυγή κινδύνου εκδήλωσης και 
επέκτασης πυρκαγιάς από τα ξερά χόρτα κατά τους θερινούς µήνες και 
µε δεδοµένο την µη πρόσληψη χειριστών διαξονικού ελκυστήρα. 

7. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δωρεάς από την Ελληνική Εταιρεία 
Ανακύκλωσης Α.Ε. ενός απορριµµατοφόρου οχήµατος το οποίο θα 
τεθεί το συντοµότερο δυνατόν σε κυκλοφορία ώστε σε συνδυασµό µε 
την δωρεάν προµήθεια 70 κάδων ανακύκλωσης να µας δώσει τη 
δυνατότητα να αυξήσουµε τη συχνότητα της αποκοµιδής των 
ανακυκλώσιµων υλικών.  

8. Προµήθεια και εγκατάσταση µέσω Λιµενικού Ταµείου τεσσάρων  
υπόγειων κάδων απορριµµάτων στο Λιµάνι του Νυδριού. 
( ∆ηµοπράτηση ∆ευτέρα 13/5/2016). 
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