ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.8/31-3-2020 πρακτικό τακτικής, διά περιφοράς, συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 43

Περίληψη
Μη έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης με
τίτλο: «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση του
υποέργου 1 με τίτλο: «Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών
βιοαποβλήτων»
της Πράξης με τίτλο: «Διαχείριση
Βιοαποβλήτων στους ΟΤΑ της ΠΑΜΘ»

Στην Ξάνθη, σήμερα 31 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθε σε τακτική, διά περιφοράς
συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.8776/27-3-2020 έγγραφη
πρόσκληση τού προέδρου Ιωάννη Μπούτου και υπό την προεδρία τού ιδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την
αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις
προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της
ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 39
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
21. Μπαντάκ Σιαμπάν
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
22. Μπεκήρ Ογλού Σουά
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
23. Παπά Σοφία
4. Ασκαρίδης Ηλίας
24. Παπαδάκης Θεοφάνης
5. Βογιατζής Κωνσταντίνος
25. Παπαδόπουλος Βασίλειος
6. Γεωργιάδης Δημοσθένης
26. Παπαδόπουλος Κυριάκος
7. Γουναρίδης Στυλιανός
27. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
8. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
28. Παπαχρόνης Ιωάννης
9. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
29. Παυλίδου Ελισάβετ
10. Ελευθεριάδης Απόστολος
30. Σαββίδης Ματθαίος
11. Ζερενίδης Ιωάννης
31. Σταυρακάρας Παναγιώτης
12. Ηλιάδης Θωμάς
32. Ταρενίδης Παναγιώτης
13. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
33. Τοπ Σινάν
14. Ιγιαννίδης Στέφανος
34. Τσακιρίδης Αφεντούλης
15. Καλογερής Γεώργιος
35. Τσαρεκτσή Τζενάν
16. Καμαρίδης Ιπποκράτης
36. Φανουράκης Εμμανουήλ
17. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
37. Χαριτωνίδου Ειρήνη
18. Καφφετζής Κωνσταντίνος
38. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
19. Λύρατζης Πασχάλης
39. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
20. Μελισσόπουλος Σάββας
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σπανίδης Μιχαήλ
2. Χασάν Ογλού Φερτούν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση δεν παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης
Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της διά περιφοράς συνεδρίασης, του Δημοτικού
Συμβουλίου, έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.7274/6-32020 εισήγηση, του Αντιδημάρχου Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψιν την με αρ.πρωτ.7516/09-03-2020 αναφορά του κ. Μπαμπάτσου Αθανάσιου
προϊστάμενου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης.
Εισηγούμαι
Θετικά για την έγκριση του σχεδίου της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Ξάνθης και της
Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρίας ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Αν. Μακεδονίας Θράκης (∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ.
Α.Α.Ε.) με τίτλο "Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση του Υποέργου 1 µε τίτλο: «Προµήθεια
µέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» της Πράξης µε τίτλο: «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ»"».

Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Στέφανος
Ιγιαννίδης, Παναγιώτης Ταρενίδης, Ματθαίος Σαββίδης, Θωμάς Ηλιάδης, Ελισάβετ Παυλίδου, Στυλιανός
Γουναρίδης και Αναστάσιος Θεοδωρίδης, σύμφωνα με την από 31-3-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους:
«Καταψηφίζουμε την εισήγηση στο σύνολό της, διότι, α) πέραν του γεγονότος ότι η αναφορά του
υπηρεσιακού υπαλλήλου είναι ανυπόγραφη εν αντιθέσει με το έγγραφο της Περιφέρειας το οποίο, ορθώς
στο πάνω μέρος του έχει σφραγίδα με την ένδειξη ότι είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, έχει παρέλθει η 16η
Μαρ 2020, καταλυτική ημερομηνία υποβολής των στοιχείων που ζητούσε η Περιφέρεια με το υπ΄αριθμ.
ΑΠ 3706 πε/25-02-2020 έγγραφό της και διότι β) για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα έπρεπε πρώτα να συζητηθεί
και να ληφθεί απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο, για την επιλογή του τρόπου αντιμετώπισης του
ζητήματος της διαχείρισης των βιοαποβλήτων (Δήμος Ξάνθης ή ΣΔΑΝΞ ή ενδεχομένως άλλη πρόταση) και
διότι γ) δεν λαμβάνονται υπόψη όλες οι προγενέστερες σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για
την ΔΙΑΜΑΘ που είναι εν ισχύ, με την τελευταία μάλιστα προ 8κταμήνου περίπου και διότι δ) δεν έχουν
αναπτυχθεί μέχρι σήμερα οι καφέ κάδοι των 1100 λίτρων, που έχει ήδη προμηθευτεί και παραλάβει ο
Δήμος μας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού που εκπόνησε κατά την
προηγούμενη Δημοτική περίοδο και πριν την ανάληψη θητείας της νέας Δημοτικής αρχής και διότι ε) η
λήψη απόφασης του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να γίνεται με την διαδικασία της «δια
περιφοράς» συνεδρίασης δεδομένου του ύψους του κόστους για το Δήμο, που ανέρχεται στο ποσό των
758.440€ συνολικά, στο συνολικό ποσό των 9.154.671€ που η «κοινή επιτροπή παρακολούθησης του
έργου» (Άρθρο 7) θα ελέγχει».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Σάββας Μελισσόπουλος, Παναγιώτης Σταυρακάρας, Σινάν Τοπ, Ειρήνη
Χαριτωνίδου, Θεοφάνης Παπαδάκης, Τζενάν Τσαρεκτσή, Γεώργιος Καλογερής και Τιμούρ Χουσεϊν Ογλού
σύμφωνα με την από 31-3-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους: «Κατά ως προς την εισήγηση στο σύνολό της,
διότι δεν έχει συζητηθεί το ζήτημα ευρέως - σε όλες τις παραμέτρους του και σε προγενέστερο χρόνο – και
δεν έχει δηλαδή ληφθεί από το Δημοτικό μας Συμβούλιο κατ ΄ αρχήν απόφαση συμμετοχής στη
συγκεκριμένη Προγραμματική που θα υλοποιήσει η ΔΙΑΜΑΘ. Σήμερα καλούμαστε να ψηφίσουμε μία
προγραμματική πρόταση, σε ένα δια περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς τη δυνατότητα ερωτήσεων και
τοποθετήσεων και χωρίς τελικά να είμαστε βέβαιοι εάν αυτή η λύση αυτή που μας εισηγείστε είναι η πιο
συμφέρουσα για το Δήμο και τους δημότες μας.»
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Πασχάλης Λύρατζης, Σοφία Παπά και Κωνσταντίνος Καφετζής, σύμφωνα
με την από 31-3-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους: «Κατά στην εισήγηση στο σύνολό της, διότι δεν έχει
συζητηθεί το ζήτημα ευρέως - σε όλες τις παραμέτρους του και σε προγενέστερο χρόνο και δεν έχει
δηλαδή ληφθεί από το Δημοτικό μας Συμβούλιο καταρχήν απόφαση συμμετοχής στη συγκεκριμένη
Προγραμματική που θα υλοποιήσει η ΔΙΑΜΑΘ. Σήμερα καλούμαστε να ψηφίσουμε μία προγραμματική
πρόταση, σε ένα δια περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς τη δυνατότητα ερωτήσεων και τοποθετήσεων
και χωρίς τελικά να είμαστε βέβαιοι εάν αυτή η λύση αυτή που μας εισηγείστε είναι η πιο συμφέρουσα για
το Δήμο και τους δημότες μας».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Ιωάννης Παπαχρόνης, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Δημοσθένης Γεωργιάδης,
Χαράλαμπος Διαφωνίδης, Αφεντούλης Τσακιρίδης, σύμφωνα με την από 31-3-2020 ηλεκτρονική δήλωσή
τους: «Κατά της εισήγησης, λόγω αδυναμίας, αναλυτικής, ενημέρωσης και διεξαγωγής διαλόγου, σε ένα
εξόχως σοβαρό θέμα»
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Γεώργιος Χατζηθεδώρου, Βασιλική Ανδρονίκη Παπαϊωάννου και
Νικόλαος Ανταμπούφης, με την από 31-3-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους: «Όχι, διότι δεν έχει συζητηθεί
το ζήτημα ευρέως, δεν έχει ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο καμία απόφαση συμμετοχής στη
συγκεκριμένη Προγραμματική, που καλείται να υλοποιήσει η ΔΙΑΜΑΘ και δεν γνωρίζουμε αν αυτό το
έργο μπορεί να υλοποιηθεί από τον ΣΔΑΝΞ. Επίσης δεν είμαστε βέβαιοι εάν η λύση αυτή είναι η πιο
συμφέρουσα για τον Δήμο και τους δημότες»
Ο δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Βογιατζής, σύμφωνα με την από 31-3-2020 ηλεκτρονική δήλωσή
του: «Καταψηφίζω, λόγω της σοβαρότητας του θέματος πρέπει να τεθεί σε κανονική συνεδρίαση και όχι σε
συνεδρίαση δια περιφοράς. Είμαστε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των αστικών
απορριμμάτων.
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Δεν εγκρίνει το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της
Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Αν. Μακεδονίας Θράκης (∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ.
Α.Α.Ε.) με τίτλο "Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση του Υποέργου 1 µε τίτλο: «Προμήθεια
μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» της Πράξης µε τίτλο: «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ».
Υπέρ της προγραμματικής σύμβασης, ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Εμμανουήλ Φανουράκης,
Απόστολος Ελευθεριάδης, Παναγιώτης Αμβροσιάδης, Ηλίας Ασκαρίδης, Σουά Μπεκήρ Ογλού, Σιαμπάν
Μπαντάκ, Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν, Ιπποκράτης Καμαρίδης, Ιωάννης Ζερενίδης, Ιωάννης Μπούτος.

Κατά της προγραμματικής σύμβασης, ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Σάββας Μελισσόπουλος,
Παναγιώτης Σταυρακάρας, Σινάν Τοπ, Ειρήνη Χαριτωνίδου, Θεοφάνης Παπαδάκης, Τζενάν Τσαρεκτσή,
Γεώργιος Καλογερής, Τιμούρ Χουσεϊν Ογλού, Πασχάλης Λύρατζης, Σοφία Παπά, Κωνσταντίνος Καφετζής
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Στέφανος Ιγιαννίδης, Παναγιώτης Ταρενίδης,
Ματθαίος Σαββίδης, Θωμάς Ηλιάδης, Ελισάβετ Παυλίδου, Στυλιανός Γουναρίδης, Αναστάσιος
Θεοδωρίδης, Ιωάννης Παπαχρόνης, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Χαράλαμπος
Διαφωνίδης, Αφεντούλης Τσακιρίδης και Κωνσταντίνος Βογιατζής για τους λόγους που αναφέρονται στο
ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης
…………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ιωάννης Μπούτος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 9-4-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία Άννα
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