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Από το αριθ.6/22-4-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 97

Περίληψη
Έγκριση λύσης της από 17/04/2018 προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ και του Δήμου Ξάνθης με τίτλο:
«Λειτουργική
αναβάθμιση
συστήματος
συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων
κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση
μεθοδολογίας Διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες
Δήμου Ξάνθης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 22 Απριλίου 2019 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ.9652/18-4-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει
και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 25
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
14. Παρτσαλίδου Δέσποινα
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
15. Πυρνάρη Ειρήνη
3. Γιαννώτα Θεοδώρα
16. Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης
4. Γουναρίδης Στυλιανός
17. Σδρέβανος Μαρίνος
5. Ηλιάδης Θωμάς
18. Ταρενίδης Παναγιώτης
6. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
19. Τσαρεκτσή Τζενάν
7. Ιγιαννίδης Στέφανος
20. Τσεγγελίδης Ιωάννης
8. Καρά Αχμέτ
21. Τσιακίρογλου Σωτήριος
9. Λομβαρδέας Μιχαήλ
22. Φανουράκης Εμμανουήλ
10. Μπεκήρ Ογλού Σουά
23. Χαριτωνίδου Ειρήνη
11. Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
24. Χασάν Ογλού Ορχάν
12. Μποζ Ραμαδάν
25. Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
13. Παπαδόπουλος Κυριάκος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αγκόρτσας Απόστολος
9. Λύρατζης Πασχάλης
2. Γκιρτζίκη Αλεξία
10. Μούρκας Χρήστος
3. Δημούδη Χρυσούλα
11. Μιχαλοπούλου Αλίκη
4. Καμαρίδης Ιπποκράτης
12. Μπαντάκ Σιαμπάν
5. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
13. Μυλωνάς Γεώργιος
6. Κιρατζή Ερκάν
14. Τριανταφυλλίδης Κων/νος
7. Κυριακίδης Αλέξανδρος
15. Τσέπελης Εμμανουήλ
8. Κολλάρος Γεώργιος
16. Χασάν Ογλού Φερτούν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και ο εκπρόσωπος της
ΤΚ Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής.
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Τζενάν
Τσαρεκτσή, μετά την ψήφιση του 3ου θέματος και Αναστάσιος Θεοδωρίδης πριν την ψήφιση του 6ου θέματος
της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.8289/4-4-2019 εισήγηση
της Δνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής:
«Στις 17-04-2018 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ η προγραμματική
σύμβαση με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης
συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας
Διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ξάνθης».
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Στην ανωτέρω σύμβαση υπολογίστηκε ο τρόπος κάλυψης των αναφυόμενων δαπανών, ήτοι του
λειτουργικού κόστους της σύμβασης, με κριτήριο προσδιορισμού την εκτιμώμενη ποσότητα αποβλήτων
συσκευασίας, καθώς στην περίπτωση των αποβλήτων συσκευασίας, οι επιμέρους εργασίες διαχείρισης αυτών
εντάσσονται σε αυτοτελές σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, η διαδικασία του οποίου εκκινεί ήδη κατά το
στάδιο συλλογής και μεταφοράς τους, υπό την έννοια ότι τα απόβλητα συσκευασίας συλλέγονται από σημεία
(κάδους) διάφορα εκείνων, από όπου συλλέγονται τα λοιπά στερεά απόβλητα, μεταφέρονται και
υποβάλλονται στη διαδικασία επεξεργασίας που έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο του συστήματος, στο οποίο
συμμετέχει ο συγκεκριμένος ΟΤΑ.
Ήδη το Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με την αριθ. 141-1/23-08-2018 απόφασή του αποφάσισε,
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η ΚΥΑ 2527/2009, το αρ. 9 του Ν. 3854/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, τα άρθρα 237 επ. του Ν. 4555/18 και το άρθρο 9 του Ν. 2939/2001, την επιβολή από 01-01-2019 σε
όλους τους Δήμους της ΠΑΜΘ-μέλη του Φορέα ετήσιας εισφοράς, η οποία περιλαμβάνει-μεταξύ άλλων- και
το συμπεριληφθέν στην ανωτέρω προγραμματική σύμβαση κόστος διαχείρισης της λειτουργίας συστήματος
εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων στον Δήμο Ξάνθης, προκειμένου να καταστεί πλήρως λειτουργικό
το σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων που προβλέπεται στο εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ.
Μετά τη θέση σε ισχύ της ανωτέρω αριθ. 141-1/23-08-2018 απόφασης, από τη 01-01-2019 η από 1704-2018 προγραμματική σύμβαση δεν δύναται να επεκταθεί σε χρονική διάρκεια πέραν τις 31-12-2018 καθώς
με τον τρόπο αυτό τροποποιείται ουσιώδης όρος της, ο οποίος αφορά το προσδιοριζόμενο κόστος λειτουργίας
της.
Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εγκρίνει τη
λύση της από 17/04/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ και του Δήμου Ξάνθης με τίτλο:
«Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων
προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ξάνθης»».
Επακολούθησε συζήτηση η οποία βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο
αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Εμμανουήλ Φανουράκη ο οποίος
στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων είπε: «Το μικρό οικονομικό αντικείμενο θα έπρεπε να το πληρώνει η
ΔΙΑΑΜΑΘ στον Δήμο κι όχι ο Δήμος στη ΔΙΑΑΜΑΘ. Τα κέρδη της ΔΙΑΑΜΑΘ είναι τεράστια κι ο δήμος
δυστυχώς με όλη αυτήν τη συμπεριφορά του, αποδεικνύει την ανικανότητα της πολιτικής διαχείρισης της
ανακύκλωσης των σκουπιδιών. Πουθενά μέσα στην προγραμματική, δεν λέει ότι η ΔΙΑΑΜΑΘ είναι
υποχρεωμένη να δέχεται τα ανακυκλώσιμα υλικά. Όσοι έχετε ασχοληθεί κι έχετε πάει στη χωματερή, θα δείτε
πολλούς μπλε κάδους να πετιούνται και να μην ανακυκλώνονται. Γιατί το αποφασίζει η ΔΙΑΑΜΑΘ.
Σύμφωνα με τον 4555/2018 ο δήμος μπορούσε κι είναι υποχρέωση στο 50% να αναλάβει τη διαχείριση και τη
διακομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών. Δεν έχει γίνει καμία οικονομοτεχνική μελέτη και να δείξει ότι ο
δήμος μπορεί να το κάνει αυτό ή να μην το κάνει. Δεν έχει ασχοληθεί κανένας πολιτικός άρχοντας μ’ αυτό.
Και δεν έχει να κάνει με την υπηρεσία. Εύχομαι κι ελπίζω τα επόμενα χρόνια να ασχοληθεί κάποιος σοβαρά
με την ανακύκλωση στο δήμος Ξάνθης και να μην είμαστε έρμαιο καμίας ΔΙΑΑΜΑΘ. Καταψηφίζουμε».
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Νικόλαο Ανταμπούφη ο οποίος
στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων είπε: «Εκείνο που μεσολάβησε από τον περασμένο Αύγουστο που η
ΔΙΑΑΜΑΘ έβγαλε την απόφαση που έβγαλε, μέχρι σήμερα, είναι το γεγονός ότι φτάσαμε στις ημερομηνίες
λήξης για σχήματα, για φορείς στην περιφέρειά μας εκτός της ΔΙΑΑΜΑΘ και μιλάω συγκεκριμένα για τον
ΣΔΑΝΞ. Υπενθυμίζω ότι τον Νοέμβριο το συμβούλιό μας, έβγαλε μια ομόφωνη απόφαση όπου στον
σχεδιασμό του είχε την υποστήριξη του ΣΔΑΝΞ και τη μετεξέλιξή του, ως φορέα διαχείρισης. Κάτι που από
τη μεριά της ΔΙΑΑΜΑΘ δεν έγινε δεκτό και με αυτήν της την απόφαση και με βάση το νομοθετικό πλαίσιο
που υπάρχει ουσιαστικά μπλοκάρει την από δω και πέρα λειτουργία του ΣΔΑΝΞ. Εκείνο που άλλαξε, το
χρηματικό ποσό των 2500 έχει μπει περίπου τυπικά για να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε, να
προχωρήσουμε, στην λύση της προηγούμενης σύμβασης και να πάμε σε καινούρια. Αν ψάξετε και τα δύο
κείμενα, και στη λύση της προηγούμενης και στην προγραμματική την καινούρια, η λέξη ΣΔΑΝΞ δεν
αναφέρεται πουθενά. Πρόκειται για μία προγραμματική, η οποία έρχεται κατά τη δικιά μου τη γνώμη να
προκαταβάλει συνεργασίες απευθείας του κάθε δήμου με τη ΔΙΑΑΜΑΘ έτσι ώστε να δεσμεύσει με όσο το
δυνατόν περισσότερες προγραμματικές και να δρομολογήσει de facto αυτές τις συνεργασίες παραμερίζοντας
τον ΣΔΑΝΞ. Αυτό είναι ενάντια στην ομόφωνη απόφαση που εμείς πήραμε. Γι’ αυτόν τον λόγο νομίζω ότι
πρώτα απ’ όλα θα έπρεπε να γίνει μια πολύ πιο συστηματική συζήτηση εδώ πέρα μέσα για το συγκεκριμένο
θέμα, μια και πιστεύω ότι δεν είναι αθώες αυτές οι αναφορές. Εάν δει κανείς τις εισηγήσεις για την
προγραμματική που προτείνεται θα διαπιστώσει ότι αυτό που προβλέπεται είναι την αποκομιδή, να το έχει ο
ΔΞ ή κάποιος τρίτος που ορίζεται από τον ΔΞ. γιατί δεν μπορεί να μπει ο ΔΞ ή ο ΣΔΑΝΞ ή εάν αυτοί οι δύο
δεν μπορούν τότε να πάμε σε κάποιον τρίτο. Όπου βεβαίως αυτός ο τρίτος που είναι ουδέτερο και
υποκρύπτεται είναι σαφώς ιδιώτης. Κι αυτό ανοίγει την πόρτα και ένα σωρό άλλα πράγματα. Κι επιτρέψτε
μου επίσης να πώ ότι στο 7ο θέμα θα διαπιστώσει κανείς ότι στο κεφάλαιο που λέει ο ΔΞ αναλαμβάνει, να
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υπάρχουν μία σελίδα όροι, καθώς επίσης και στο κομμάτι που λέει στην τεχνική περιγραφή 1 ½ σελίδα όροι
και εκείνο για το οποίο είναι υπεύθυνη η ΔΙΑΑΜΑθ, είναι 2,5 ακριβώς γραμμές, που λέει ότι θα επιβλέπει
γενικά και γι’ αυτό εδώ θα πληρώσουμε αυτά τα 38000. Κι αν θυμάστε είχαμε διαφωνήσει με αυτήν την
προγραμματική και την προηγούμενη φορά, συνεπώς και σε αυτήν την περίπτωση θα διαφωνήσουμε και
καταψηφίζουμε».
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση καθώς
και το με αρ. πρωτ. 9300/27-03-2019 έγγραφο της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, τη λύση της από 17/04/2018 προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ και του Δήμου Ξάνθης με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου
2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ξάνθης» για τους
λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Εμμανουήλ Φανουράκης, Νικόλαος Ανταμπούφης, Αχμέτ
Καρά, Ειρήνη Χαριτωνίδου, Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης Ρεκάρης, για τους λόγους που αναφέρονται στο
ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
Η δημοτική σύμβουλος Ειρήνη Πυρνάρη, ψήφισε Λευκό.
................................................................................................................................................................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 23-4-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία – Άννα Ανδρέου

