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Από το αριθ.9/16-3-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 82

Περίληψη
Συγκρότησης επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια
εξοπλισμού στον Δήμο Ξάνθης στο πλαίσιο υλοποίησης της
πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ»

Στην Ξάνθη, σήμερα 16 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης,
συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.5858/12-2-2021 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 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, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ,
την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010
προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
4. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Ελευθεριάδης Απόστολος
5. Φανουράκης Εμμανουήλ
3. Ζερενίδης Ιωάννης
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
3. Παπαχρόνης Ιωάννης
2. Παπαδόπουλος Κυριάκος
4. Σταυρακάρας Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω
τηλεδιάσκεψης και αφού εισηγήθηκε το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών, την
αριθμ.πρωτ.5606/11-3-2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, η
οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψιν: Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) δημοσίευσε την υπ. αρ. πρ. 18214/29-09-2020 Πρόσκληση
AT04 με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».
Μέσω της ανωτέρω πρόσκλησης καλούνται οι Δήμοι της Χώρας προκειμένου να υποβάλλουν
προτάσεις χρηματοδότησης έργων που αφορούν σε υποδομές, προμήθειες και εξοπλισμούς που συμβάλουν
στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της
ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας:
(α) την εφαρμογή Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) Βιοαποβλήτων,
(β) τη δημιουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης», που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων,
(γ) τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και
(δ) την αποκατάσταση των «χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» που δεν εντάχθηκαν
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος Ι του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΡ96465ΧΘ7-Χ7Τ).
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, προβλέπεται, μεταξύ άλλων:
• Η δημιουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης», οι οποίες πρέπει να εξασφαλίζουν την αυτόνομη εφαρμογή
τους χωρίς να απαιτούν, ως προϋπόθεση εφαρμογής τους, είτε την ύπαρξη άλλων αναγκαίων υποδομών
(π.χ. κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών κ.α.), που δεν χρηματοδοτούνται από την παρούσα
πρόσκληση, είτε τη μεταφορά των αποβλήτων αυτών εκτός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου, ώστε
να μεταφερθούν σε σχετικές υποδομές (π.χ. κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών κ.α.). Οι
προτάσεις πρέπει να εξασφαλίζουν το βέλτιστο ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την
εφαρμοζόμενη διαδικασία της ανακύκλωσης.
Σε συνέχεια της ανωτέρω πρόσκλησης, ο Δήμος Ξάνθης προτίθεται να υποβάλει πρόταση για τη
χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΞΑΝΘΗΣ».
Η εν λόγω πράξη αποτελείται από δύο (2) υποέργα:
• Υποέργο 1: Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Ξάνθης
• Υποέργο 2: Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης - ευαισθητοποίησης στο Δήμο Ξάνθης

ΑΔΑ: 62Σ1ΩΚ8-ΞΣΠ
Στην παρ. 5 της εν λόγω πρόσκλησης αναφέρεται ότι το αίτημα χρηματοδότησης θα πρέπει να συνοδεύεται
και από τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας «Συγκεκριμένα θα πρέπει να προσκομισθεί
Πρακτικό επιτροπής διερεύνησης τιμών συνοδευόμενο από Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών ή/και
από σχετικές προσφορές και τιμοκατάλογους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ. (προσφορές από δύο ή τρεις
ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές), εφόσον απαιτείται.»
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και την με αρ. πρωτ. 5605/10-03-2021 αναφορά του κ. Μπαμπάτσου
Αθανάσιου, προϊστάμενου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης:
Εισηγούμαι Θετικά για την συγκρότηση της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή
πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, με τον ορισμό των κάτωθι υπαλλήλων του Δήμου Ξάνθης:
1. Μπαμπάτσο Αθανάσιο, Προϊστάμενο Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, ως πρόεδρο.
2. Τσακμάκη Ιωάννη, ΠΕ Περιβάλλοντος, ως μέλος.
3. Καρακατσάνη Κωνσταντίνο, ΔΕ Δασοπόνων, ως μέλος.
Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να προσκομίσει Πρακτικό Επιτροπής διερεύνησης τιμών, συνοδευόμενο με
όλα όσα προβλέπονται στην ανωτέρω πρόσκληση.
Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση περί συγκρότησης επιτροπής διερεύνησης τιμών για την
προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ»».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη, να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο
υλοποίησης της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ», με τον
ορισμό των κάτωθι υπαλλήλων του Δήμου Ξάνθης:
1. Μπαμπάτσο Αθανάσιο, Προϊστάμενο Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, ως πρόεδρο.
2. Τσακμάκη Ιωάννη, ΠΕ Περιβάλλοντος, ως μέλος.
3. Καρακατσάνη Κωνσταντίνο, ΔΕ Δασοπόνων, ως μέλος.
Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να προσκομίσει Πρακτικό Επιτροπής διερεύνησης τιμών, συνοδευόμενο με
όλα όσα προβλέπονται στην ανωτέρω πρόσκληση
…………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 17-3-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

