ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.13/1-6-2020 πρακτικό τακτικής, διά περιφοράς, συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 58

Περίληψη
Μη έγκριση προγραμματικής σύμβασης 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»

Στην Ξάνθη, σήμερα 1 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 17:00 – 19:00 ώρα λήξης, συνήλθε
σε τακτική, διά περιφοράς συνεδρίαση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ.12092/28-5-2020 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», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/3328229-05-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις
προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 36
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
19. Μελισσόπουλος Σάββας
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
20. Μπαντάκ Σιαμπάν
3. Ασκαρίδης Ηλίας
21. Μπεκήρ Ογλού Σουά
4. Βογιατζής Κωνσταντίνος
22. Παπά Σοφία
5. Γεωργιάδης Δημοσθένης
23. Παπαδάκης Θεοφάνης
6. Γουναρίδης Στυλιανός
24. Παπαδόπουλος Βασίλειος
7. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
25. Παπαδόπουλος Κυριάκος
8. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
26. Παπαχρόνης Ιωάννης
9. Ελευθεριάδης Απόστολος
27. Παυλίδου Ελισάβετ
10. Ζερενίδης Ιωάννης
28. Σαββίδης Ματθαίος
11. Ηλιάδης Θωμάς
29. Σπανίδης Μιχαήλ
12. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
30. Σταυρακάρας Παναγιώτης
13. Ιγιαννίδης Στέφανος
31. Ταρενίδης Παναγιώτης
14. Καλογερής Γεώργιος
32. Τοπ Σινάν
15. Καμαρίδης Ιπποκράτης
33. Τσακιρίδης Αφεντούλης
16. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
34. Τσαρεκτσή Τζενάν
17. Καφφετζής Κωνσταντίνος
35. Φανουράκης Εμμανουήλ
18. Λύρατζης Πασχάλης
36. Χαριτωνίδου Ειρήνη
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ανταμπούφης Νικόλαος
4. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
2. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
5. Χασάν Ογλού Φερτούν
3. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση)
Στη συνεδρίαση 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.11362/205-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψιν την με αρ.πρωτ.11361/20-05-20 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 1-6-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους,
καταψηφίζουν, διότι: «α) το θέμα έχει ξαναέρθει για συζήτηση-ψήφιση στο δια περιφοράς Δημοτικό
Συμβούλιο της 31 Μαρ 2020 (9ο θέμα) και είχε καταψηφιστεί β) στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δεν υπάρχει αναρτημένη
απόφαση, από την συνεδρίαση εκείνη του θέματος γ) η λήψη απόφασης του θέματος στο Δημοτικό
Συμβούλιο, δεδομένου της σοβαρότητας του δεν μπορεί να γίνεται με την διαδικασία της «δια περιφοράς»
συνεδρίασης δ) για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα έπρεπε κατ’ αρχήν 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) ε) Δεν λαμβάνονται υπόψη όλες οι
προγενέστερες σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την ΔΙΑΜΑΘ που είναι εν ισχύ, με την
προτελευταία μάλιστα προ δεκαμήνου και την τελευταία προ διμήνου στ) 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 ζ) 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, σύμφωνα με την από 1-62020 ηλεκτρονική δήλωσή τους, καταψηφίζουν διότι: «με τον τρόπο που διενεργείται η σημερινή
συνεδρίαση και θα ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση δεν επιτρέπει την υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων
από τους Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά και αναλυτικότερης ενημέρωσης εκ μέρους του εισηγητή, για μία
σειρά από ζητήματα ή ερωτήματα που θα επιθυμούσαμε να θέσουμε σχετικά με το κατά πόσο είναι απόλυτα
συμφέρουσα για το Δήμο μας μια τέτοια Προγραμματική Σύμβαση».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Ιωάννης Παπαχρόνης, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Χαράλαμπος Διαφωνίδης,
Αφεντούλη Τσακιρίδης, Βασίλειο Παπαδόπουλος και Μιχαήλ Σπανίδης, σύμφωνα με την από 1-6-2020
ηλεκτρονική δήλωσή τους, καταψηφίζουν διότι: «α) στη δια της περιφοράς συνεδρίαση, σε αντίθεση με την
τηλεδιάσκεψη, δε δίδεται η δυνατότητα συζήτησης και κατά συνέπεια η ευκαιρία σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους να υποβάλλουν ερωτήματα και να τοποθετηθούν με αποτέλεσμα να εξαχθούν τα βέλτιστα και
ουσιώδη συμπεράσματα, β) πρόκειται για ένα θέμα υψίστης σημασίας, το οποίο καταψηφίσαμε στη
συνεδρίαση του Δ.Σ. της 31ης Μαρτίου 2020, ακριβώς διότι έπρεπε να συζητηθεί ώστε να επωφεληθούν οι
Δημότες τα μέγιστα, γ) δεν είναι γνωστό πόσο στοίχησε εν συνόλω η αποκομιδή των απορριμμάτων στο
Δήμο Ξάνθης το 2019 και πόσο θα στοιχίσει στην πράξη εν συνόλω η αποκομιδή των απορριμμάτων στο
Δήμο Ξάνθης τα έτη 2020, 2021, 2022, 2023 και 2024, δ) τα προϋπολογιζόμενα έξοδα σχετικά με την
αποκομιδή των απορριμμάτων από το 2020 και μετά αυξάνονται δραματικά, ε) ως παράταξη δεν είχαμε
υπερψηφίσει το Μεσοπρόθεσμο 2021-2024 θεωρώντας πολύ ριψοκίνδυνη οποιαδήποτε προσέγγιση,
ιδιαίτερα μετά την αστάθεια που προκλήθηκε ελέω COVID-19 και στ) δεν είναι γνωστά τα έγγραφα που
αποδεικνύουν τις τεχνικές προδιαγραφές των μέσων αποκομιδής απορριμμάτων που στοχεύει να καλύψει η
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε. μέσω της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πασχάλης Λύρατζης, Σοφία Παπά και Κωνσταντίνος Καφφετζής, σύμφωνα
με την από 1-6-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους, καταψηφίζουν διότι: «με τον τρόπο που διενεργείται η
σημερινή συνεδρίαση και θα ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση δεν επιτρέπει την υποβολή διευκρινιστικών
ερωτήσεων από τους Δημοτικούς Συμβούλους αλλά και αναλυτικότερης ενημέρωσης εκ μέρους του
εισηγητή, για μία σειρά από ζητήματα ή ερωτήματα που θα επιθυμούσαμε να θέσουμε σχετικά με το κατά
πόσο είναι απόλυτα συμφέρουσα για το Δήμο μας μια τέτοια Προγραμματική Σύμβαση.».
Ο δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Βογιατζής, σύμφωνα με την από 1-6-2020 ηλεκτρονική
δήλωσή του, καταψηφίζει, διότι: «η αγορά των καφέ κάδων, που περιλαμβάνονται στην υλοποίηση του
έργου «προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» στα πλαίσια της «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ». Διαφωνούμε ριζικά με την διαχείριση των απορριμμάτων
όταν μετά την ψήφιση του «αναπτυξιακού» πολυνομοσχεδίου τον Οκτώβρη του 2019, η κυβέρνηση
υλοποιεί με ταχύτητα την ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων που αποτελεί κεντρικό στόχο της Ε.Ε. και του
μεγάλου κεφαλαίου και εφαρμόζεται ως Δημοτική Αρχή και στον Δήμο Ξάνθης.. Στην Περιφέρεια Αν.
Μακεδονίας-Θράκης η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.
Α.Α.Ε.) προχωράει σε Διεθνή Διαγωνισμό για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ». Δηλαδή παραχωρεί τη μεταφορά
απορριμμάτων σε εργολάβο και συγκεκριμένα: των σύμμεικτων απορριμμάτων από τους Σταθμούς
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) προς τις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), των
ανακυκλώσιμων υλικών από τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) προς τα κατά τόπους
Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), των υπολειμμάτων επεξεργασίας από τις κατά τόπους
Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) προς τους κατά τόπους Χώρους Υγειονομικής Ταφής
(ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ), των υπολειμμάτων διαλογής από τα κατά τόπους Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων
Υλικών(ΚΔΑΥ) προς τους κατά τόπους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ). Επίσης, δίνουν
τμήμα της συντήρησης των οχημάτων των παραπάνω μεταφορών αλλά και της λειτουργίας των ΣΜΑ στον
εργολάβο. Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. θα προσφέρει στον εργολάβο τα 32 οχήματα που διαθέτει ενώ ο ίδιος θα πρέπει

να διαθέσει μόνο 4 οχήματα. Ενώ όλοι οι δημότες της Περιφέρειας μέσω της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ., θα πληρώνουν
και για την αλλαγή των ελαστικών των οχημάτων. Χρόνια τώρα όλες οι κυβερνήσεις, οι Τοπικές και
Περιφερειακές διοικήσεις υλοποίησαν απαρέγκλιτα την πολιτική της Ε.Ε. και του κεφαλαίου και οδήγησαν
συστηματικά στην απαξίωση υποδομών και εξοπλισμού στην έλλειψη προσωπικού και στην
ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών. Και τώρα, πατάνε πάνω στις ελλείψεις και τα προβλήματα που αυτοί
δημιούργησαν και φέρνουν ως λύση τους εργολάβους! Η Λαϊκή Συσπείρωση με τοποθετήσεις στην
Περιφέρεια και στους Δήμους έχει αναδείξει το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και εγκαίρως έχει
προειδοποιήσει για τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης μέσω ΣΔΙΤ και εργολάβων. Καταγγέλλουμε την
απόφαση της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. που προχωρά στην πλήρη παράδοση τόσο της κατασκευής όσο και της
διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στους επιχειρηματικούς ομίλους. Για το τεράστιο
αυτό θέμα η «Λαϊκή Συσπείρωση» αγωνίζεται για: Διαμόρφωση εθνικού σχεδίου ασφαλούς διαχείρισης των
αποβλήτων από Ενιαίο Κρατικό Φορέα, ο οποίος θα λειτουργήσει με γνώμονα την προστασία της υγείας και
του περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός να υλοποιηθεί από το κράτος και όχι από ιδιώτες και θα χρηματοδοτηθεί
από τον κρατικό προϋπολογισμό. Προτεραιότητες του σχεδιασμού θα είναι: Η πρόληψη παραγωγής
απορριμμάτων, προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή. Επιλογή κατάλληλου μείγματος
σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας (σταθμοί μεταφόρτωσης, μηχανική ανακύκλωση,
κομποστοποίηση). Ασφαλής υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων και πρωτογενών απορριμμάτων που δεν
ανακυκλώνονται. Απαγόρευση κατηγορηματικά της μεθόδου της καύσης. Χωροταξικά ορθολογική
κατανομή των νέων μονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων. Διαχείριση των
επικίνδυνων βιομηχανικών και των ιατρικών αποβλήτων ξεχωριστά από τα αστικά απορρίμματα. Εκπόνηση
και άμεση υλοποίηση ολοκληρωμένου εθνικού (κεντρικού) σχεδιασμού για τα επικίνδυνα απόβλητα.
Χωροθέτηση και επιλογή μεθόδων για τις μονάδες επεξεργασίας και τελικής διάθεσής τους με κριτήριο την
προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και του λαϊκού εισοδήματος και όχι τα συμφέροντα των
μονοπωλιακών ομίλων. Η λύση στο πρόβλημα της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων, ολοκληρωμένη
και μακρόπνοη, με σεβασμό στο περιβάλλον, στην υγεία, στους φυσικούς πόρους, στο λαϊκό εισόδημα,
μόνο στο πλαίσιο ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης με λαϊκή εξουσία και οικονομία μπορεί να εξασφαλιστεί.
Διαφωνούμε με το ΠΕΣΔΑ που υλοποιεί η ΔΙΑΑΜΑΘ στα πλαίσια της πολιτικής της ΕΕ που εφαρμόζουν
πιστά όλες οι κυβερνήσεις ανεξάρτητα από το πρόσημο, αριστερές, δεξιές, συνεργασίας, μονοκομματικές
κτλ που θεωρούν τα απορρίμματα εμπόρευμα, πεδίο δράσης επιχειρηματικών ομίλων, ανταποδοτική
υπηρεσία που πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα, διαχείριση που δεν αποκλείει και την καύση των
απορριμμάτων με την δημιουργία στις ΜΕΑ του δευτερογενούς καυσίμου RDF, για την παραγωγή ηλ.
Ενέργειας που προορίζουν για ηλεκτροβόρες βιομηχανίες (τσιμέντα, λιπάσματα κτλ)».
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
Τη μη έγκριση προγραμματικής σύμβασης 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».
Κατά της προγραμματικής σύμβασης, ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος
Δημαρχόπουλος, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Στέφανος Ιγιαννίδης, Παναγιώτης Ταρενίδης, Ματθαίος
Σαββίδης, Θωμάς Ηλιάδης, Ελισάβετ Παυλίδου, Στυλιανός Γουναρίδης, Αναστάσιος Θεοδωρίδης Σάββας
Μελισσόπουλος, Παναγιώτης Σταυρακάρας, Σινάν Τοπ, Ειρήνη Χαριτωνίδου, Θεοφάνης Παπαδάκης,
Τζενάν Τσαρεκτσή, Γεώργιος Καλογερής, Ιωάννης Παπαχρόνης, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Χαράλαμπος
Διαφωνίδης, Αφεντούλης Τσακιρίδης, Βασίλειο Παπαδόπουλος και Μιχαήλ Σπανίδης, Πασχάλης Λύρατζης,
Σοφία Παπά, Κωνσταντίνος Βογιατζής και Κωνσταντίνος Καφφετζής για τους λόγους που αναφέρονται στο
ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
…………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
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