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Από το πρακτικό 20/2019 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα  την  30-10-2019,  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  19.00,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο
74 του Ν. 4555/2018, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.22317/25-10-2019 πρόσκληση του
Προέδρου Δ.Σ. κ. Δημητρίου Καραμανίδη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών. 

    ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση υπηρεσίας {Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του
Δήμου Πρέβεζας 2020-21}».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο προεδρεύων σύμβουλος διαπίστωσε  ότι σε σύνολο 33
δημοτικών συμβούλων  ήταν:

                                    Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                            
 1. Δημήτριος Καραμανίδης 18. Ιωσήφ Στύλος

 2. Ιωάννης Δαρδαμάνης 19. Νικόλαος Λουφέκης

 3. Γρηγόριος Κουμπής 20. Ευάγγελος Ροπόκης

 4. Κωνσταντίνος Ακρίβης 21. Φώτιος Ζέρβας

 5. Λεωνίδας Αργυρός 22. Κωνσταντίνος Δήμου 

 6. Αθηνά Κωνσταντάκη 23. Ηλίας Αλεξανδρής  

 7. Γεώργιος Σαριάνογλου 24. Χρήστος – Ευκλείδης Φονταράς 

 8. Νικόλαος Παγγές 25. Βασίλειος Κωστούλας

 9. Χρήστος Μπαΐλης 26. Αθανάσιος Ανωγιάτης

10. Κωνσταντίνος Ματέρης 27. Παναγιώτης Λελοβίτης

11. Κοσμάς Κορωναίος 28. Σταύρος Αμάραντος

12. Ευάγγελος Γιαννουλάτος 29. Ειρήνη Παπαδημητρίου

13. Παύλος Σαραμπασίνας 30. Χρύσανθος Κυριαζής

14. Λάζαρος Πιπιλίδης 31. Κωνσταντίνος Κύρλας

15. Γεώργιος Νίτσας 32. Μιχαήλ Γεωργούλης

16. Αναστάσιος Αμάραντος 33. Χαράλαμπος Κακιούζης

17. Γεώργιος Ντόντης
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  :  Κανένας.

Κατά  την  διάρκεια  της  συνεδρίασης  και  πριν  την  συζήτηση  του  παρόντος  θέματος,
αποχώρησαν οι κ.κ.  Κύρλας, Ζέρβας και Λουφέκης.

Στην  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  ο  κ.  Μπόμπορης  Σταύρος,  υπάλληλος  του  Δήμου
Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών. 

Αριθ. Θέματος     :    29ο  
Αριθ. Απόφασης  : 420/2019



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην
συνέχεια  έθεσε  υπόψη  των  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  την  εισήγηση  της
Διεύθυνσης  Αγροτικής  Ανάπτυξης  Περιβάλλοντος  Καθαριότητας  &  Πρασίνου,  Δήμου
Πρέβεζας, (αρμόδια κα. Πρασσά  ),που έχει ως εξής:
<<Ο Δήμος Πρέβεζας, κατόπιν διενέργειας σχετικού διαγωνισμού, είχε συνάψει
σύμβαση για τη μεταφόρτωση και  μεταφορά των απορριμμάτων στην Μονάδα
Επεξεργασία Απορριμμάτων, στις 10.10.2019 χρονικής διάρκειας 6 μηνών και η
οποία λήγει στις 10.04.2020.
Σύμφωνα με την 148210/9370/30.09.2019 (ΑΔΑ: 6ΔΟ17Λ9-ΙΙΞ) Απόφαση του
Περιφερειάρχη  Ηπείρου  μετατέθηκε  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  του
εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για
τη  δημιουργία  Σταθμών  μεταφόρτωσης  Απορριμμάτων  στην  περιφέρεια
Ηπείρου» ως τις 31.12.2019.
Σύμφωνα  με  την  275/03.10.2019  (ΑΔΑ:  68ΟΛ7Λ9-ΥΨ5)  Απόφαση  του
Περιφερειάρχη  Ηπείρου  τροποποιήθηκε  η  Πράξη  «Δίκτυο  Σταθμών
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου(Α ΦΑΣΗ)» και στο
αντικείμενο  της  τροποποίησης  περιλαμβάνεται  η  τροποποίηση  του
χρονοδιαγράμματος  υλοποίησης  της  πράξης  με  αρχική  ημερομηνία  λήξης
31.12.2019 σε νέα ημερομηνία λήξης την 30.06.2021.
Σύμφωνα  με  το  144363/02.10.2019  έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
ηπείρου Δ. Μακεδονίας γνωστοποιήθηκε η σύσταση του ΦΟΔΣΑ με την επωνυμία
«Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής ενότητας
Περιφέρειας Ηπείρου ως ΦΟΔΣΑ του ν. 4555/2018, η συγχώνευση σε αυτόν των
έως σήμερα υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και η ένταξη
σε αυτόν όλων των δήμων της Περιφέρειας,  ενώ επίκειται  η τροποποίηση της
συστατικής πράξης του Συνδέσμου, ώστε να δύναται να λειτουργεί ως ΦΟΔΣΑ
του ν. 4555/2018, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Μετά λοιπόν τις συνεχείς παρατάσεις του έργου των Σταθμών Μεταφόρτωσης και
δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συγκρότησης και λειτουργίας
του νέου ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας Ηπείρου, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί ο
χρόνος κατά τον οποίο  αυτός θα μπορεί να αναλάβει τις εργασίες μεταφόρτωσης
και  μεταφοράς των ΑΣΑ και  καθώς οι  διαδικασίες  ανάθεσης  συμβάσεων είναι
αρκετά χρονοβόρες, ο Δήμος θα πρέπει να μεριμνήσει για την σε κάθε περίπτωση
απρόσκοπτη μεταφορά των απορριμμάτων του.
Σήμερα, λαμβανομένων υπόψη ότι:

 Η ισχύουσα σύμβαση λήγει τον Απρίλιο του 2020,
 Δεν υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης της εργασίας με ίδια μέσα, καθώς:

i. Ο Δήμος δε διαθέτει τον απαιτούμενο αντίστοιχο εξοπλισμό
ii. Τα απορριμματοφόρα του αδυνατούν να εκτελούν καθημερινά την απόσταση
ως  τη  ΜΕΑ  Ιωαννίνων  λόγω  της  παλαιότητάς  τους  (συχνές  βλάβες,  έλλειψη
διαθεσιμότητας) 

 Ακόμη και  στην περίπτωση που ήταν διαθέσιμος ο απαραίτητος για την
μεταφορά  εξοπλισμός,  δεν   υπάρχει  επαρκές  προσωπικό  (οδηγοί)  στο
Δήμο  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας  αυτής,  καθώς  ενώ  στον  ΟΕΥ
προβλέπονται 20 θέσεις οδηγών, σήμερα υπηρετούν στο Δήμο Πρέβεζας
15 οδηγοί. 

 Τους  κίνδυνους που εγκυμονούν για τη δημόσια υγεία,
και  βάσει  του αρ.  228 του Ν.  4555/2018,   σχετικά  με  τις  αρμοδιότητες  των
δήμων επί Αστικών Στερεών Αποβλήτων, ο Δήμος θα πρέπει εκ νέου να προβεί
στην διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφόρτωσης και
μεταφοράς των απορριμμάτων.
Η διάρκεια της Σύμβασης εκτιμάται σε 12 μήνες και η σχετική ενδεικτική δαπάνη
σε 500.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, 

Εισηγούμαστε
Την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφόρτωση και  μεταφορά απορριμμάτων του
Δήμου Πρέβεζας 2020-21», χρονικής διάρκειας 12 μηνών, κατόπιν διενέργειας



σχετικού  ανοιχτού  διαγωνισμού,  καθώς  όπως  τεκμηριώνεται  στο  ανωτέρω
σκεπτικό δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης με ίδια μέσα. >>

Ο  Πρόεδρος  έδωσε  τον  λόγο  στον   Δήμαρχο  και  στους  δημοτικούς  συμβούλους  να
τοποθετηθούν  επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ.  να αποφασίσουν σχετικά.
………………………………………………………………………………………………….........................................
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

 την εισήγηση της υπηρεσίας,
 το  148210/9370/30.09.2019  (ΑΔΑ:  6ΔΟ17Λ9-ΙΙΞ) Απόφαση  του

Περιφερειάρχη Ηπείρου  με το οποίο μετατέθηκε ο συμβατικός χρόνος παράδοσης
του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας  Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού
για  τη  δημιουργία  Σταθμών  μεταφόρτωσης  Απορριμμάτων  στην  περιφέρεια
Ηπείρου» ως τις 31.12.2019,

 την  275/03.10.2019  (ΑΔΑ:  68ΟΛ7Λ9-ΥΨ5) Απόφαση  του  Περιφερειάρχη
Ηπείρου με την οποία τροποποιήθηκε η Πράξη «Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου(Α ΦΑΣΗ)»,

 το  144363/02.10.2019 έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  ηπείρου  Δ.
Μακεδονίας

 Η ισχύουσα σύμβαση λήγει τον Απρίλιο του   2020,
 ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης της εργασίας με ίδια μέσα, καθώς:

i. Ο Δήμος δε διαθέτει τον απαιτούμενο αντίστοιχο εξοπλισμό,
ii. Τα απορριμματοφόρα του αδυνατούν να εκτελούν καθημερινά την απόσταση ως
την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Α.Σ.Α. στα Ιωάννινα, λόγω της παλαιότητάς τους
(συχνές βλάβες, έλλειψη διαθεσιμότητας), 

 ότι  ακόμη  και  στην  περίπτωση  που  ήταν  διαθέσιμος  ο  απαραίτητος  για  την
μεταφορά εξοπλισμός, δεν  υπάρχει επαρκές προσωπικό (οδηγοί) στο Δήμο για την
εκτέλεση  της  εργασίας  αυτής,  καθώς  ενώ  στον  ΟΕΥ  προβλέπονται  20  θέσεις
οδηγών, σήμερα υπηρετούν στο Δήμο Πρέβεζας 15 οδηγοί, 

 τους  κίνδυνους που εγκυμονούν για τη δημόσια υγεία,
 τις διατάξεις του άρθρου 228 του Ν. 4555/2018,
 τις  διατάξεις  των  άρθρων  75,  93,  95,  96  &  97  του  Ν.3463/2006  ΦΕΚ

Α΄114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός  κώδικας),
 τις διατάξεις  των  άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87

Α΄7.06.2010),όπως ισχύουν,
 τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Την  ανάθεση της  υπηρεσίας  «Μεταφόρτωση  και  μεταφορά  απορριμμάτων  του
Δήμου  Πρέβεζας  2020-21»,  χρονικής  διάρκειας  12  μηνών,  κατόπιν  διενέργειας
σχετικού ανοιχτού διαγωνισμού, καθώς όπως τεκμηριώνεται στο ανωτέρω σκεπτικό δεν
υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης με ίδια μέσα.

Μειοψηφούν:  Οι κ.κ. Αμάραντος Στ., Κυριαζής, Γεωργούλης και η κα Παπαδημητρίου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  420/2019.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ


