
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 604/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 52/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

       Θέμα:  Καθορισμός  τέλους  καθαριότητας στο  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για  το
                  έτος  2019,   και εισήγηση στο Δ.Σ.

   

       Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.22215/19-10-2018 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
      1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος 1. Κακιούζης Χαράλαμπος 
      2.  Νέσσερης Χρήστος 2. Πανταζής Νικόλαος  
      3.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      4   Κατσαούνος Θεόδωρος
      5.  Ματέρης Κωνσταντίνος
      6   Κωστούλας Βασίλειος
      7.  Παππάς Δημήτριο

       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. Κ. Φούντογλου) που έχει ως εξής:
  «…Σας  γνωρίζουμε ότι:
1.  Σύμφωνα  με  την  παρ.  4  του άρθρου  7  της  Κ.Υ.Α.  ΗΠ/50910/2727/16.12.2003 (ΦΕΚ
1909 /22.12.03 τεύχος Β'), ορίζονται τα εξής:
«Υπόχρεοι  φορείς  για  τη  συλλογή  των αποβλήτων από  πλοία  και  πλωτές  εγκαταστάσεις:  
α)  Η προσωρινή  αποθήκευση  των αστικών  αποβλήτων στα λιμάνια  γίνεται  με  ευθύνη  του
φορέα  διαχείρισης  κάθε  λιμανιού,  σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  υγειονομικές
διατάξεις……...  
β) Η συλλογή των αστικών αποβλήτων στα λιμάνια, που προέρχονται από πλοία και πλωτές
εγκαταστάσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος της ποσότητάς τους, γίνεται από τον οικείο φορέα
………δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο-Λιμενικό  Ταμείο),  εφόσον  έχει  τη  δυνατότητα  να  την
πραγματοποιήσει  με  δικά  του  μέσα.  Σε  διαφορετική  περίπτωση,  η  συλλογή  και  μεταφορά
γίνεται  από  τον  οικείο  φορέα  της  παραγράφου  2  του  παρόντος  άρθρου.  
γ) Για τη διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από πλοία και πλωτές εγκαταστάσεις
εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας».

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000211_N0000001855
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000211_N0000001855
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Αρθρο 7
Υπόχρεοι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων
1. Υπόχρεοι φορείς για τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων: 

α. Η συγκέντρωση και τοποθέτηση σε κάδους των στερεών αποβλήτων γίνεται με ευθύνη του 
κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα, σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού 
Κανονισμού και τους σχετικούς κανονισμούς καθαριότητας των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού. Η οργάνωση των μέσων (κάδων) συγκέντρωσης και 
τοποθέτησης των αστικών αποβλήτων γίνεται από τον οικείο ΟΤΑ πρώτου βαθμού. 
Αντιστοίχως, η οργάνωση των μέσων (κάδων) συγκέντρωσης/τοποθέτησης των μη αστικών 
αποβλήτων γίνεται με ευθύνη του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου. 

β. Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων εκτελούνται με ευθύνη των 
οικείων ΟΤΑ πρώτου βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσας 
απόφασης. Οι παραπάνω φορείς μπορούν να μη δέχονται στερεά απόβλητα, εξαιρουμένων των
οικιακών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της ποσότητάς τους ή 
επειδή παράγονται σε χώρους απρόσιτους και απομακρυσμένους, δεν καθιστούν με τις 
υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την πραγματοποίηση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς. 
Στις περιπτώσεις αυτές, η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων, γίνεται με ευθύνη και 
δαπάνες του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου απ' όπου προέρχονται τα απόβλητα, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης και με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες 
υγειονομικές διατάξεις και τους κανονισμούς καθαριότητας των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού 

2. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του τμηματος περιβαλλοντος (Κα Πρασσά Ιφιγένεια) ηι 
οποία εχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την κοστολόγηση της υπηρεσίας διαχείρισης των απορριμμάτων

 χερσαίας ζώνης λιμένα Πρέβεζας

Α. Υφιστάμενη κατάσταση

Η διαχείριση των στερεών οικιακού τύπου αποβλήτων που προέρχονται από τις δραστηριότητες
της χερσαίας ζώνης του λιμένα Πρέβεζας γίνεται από την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου
Πρέβεζας.
Για το σκοπό αυτό έχουν διατεθεί 7 μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων των 1100 λίτρων και 1
πλαστικός κάδος των 330 λίτρων στο λιμάνι, καθώς και 15 μεταλλικοί κάδοι των 1100 - 1300
λίτρων στην παραλία οι οποίοι εξυπηρετούν κατά ένα μέρος τις δραστηριότητες των σκαφών
που ελλιμενίζονται στο χώρο αυτό.
Η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται για το λιμάνι κάθε 2 ημέρες ενώ από την παραλία σε
καθημερινή βάση.
Επιπλέον  των  δρομολογίων  αυτών  εκτελούνται  και  έκτακτα  δρομολόγια  των
απορριμματοφόρων, για τη συλλογή των αποβλήτων  κρουαζιερόπλοιων και άλλων πλοίων.
Τέλος εκτελείται τακτικά καθαρισμός  των χώρων της χερσαίας ζώνης του λιμένα μέσω των
προγραμμάτων οδοκαθαρισμού και συλλογής ογκωδών.

Β. Υπολογισμός συλλεγόμενης ποσότητας απορριμμάτων

Για τον υπολογισμό της ποσότητας των απορριμμάτων γίνεται εκτίμηση με βάση τα εξής:
Λιμάνι
Χωρητικότητα κάδων : 7*1100λτ+330 λτ=8000λτ=8μ3
Πληρότητα κάδου       : 80%
Συχνότητα συλλογής  : ανά 2 ημέρες
Πυκνότητα απορριμ.  :  110 Χλγ/μ3
Παραλία
Χωρητικότητα κάδων : 15*1100λτ =16500λτ=16,5μ3
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Πληρότητα κάδου       : 80%
Συχνότητα συλλογής  : κάθε ημέρα (περίοδος 6 μηνών)
Πυκνότητα απορριμ.  :  110 Χλγ/μ3
Ποσοστό αναλογίας    : 15%
Έκτακτα δρομολόγια
Αριθμός δρομολογίων : 6
Χωρητικότητα απορριμματοφόρου : 8 τν
Συλλεγόμενες ποσότητες

Λιμάνι       : 8μ3*0,8*110 Χλγ/μ3*365/2 = 128,480 τν/έτος
Παραλία   : 16,5μ3*0,8*110*0,15* 180 = 39,204 τν/έτος
Έκτακτα    : 8μ3*6 = 48 τν/έτος
Σύνολο     : 128,480+39,204+48 = 215,684 τν/έτος
Γ. Υπολογισμός κόστους της υπηρεσίας αποκομιδής

Για τον υπολογισμό του κόστους λαμβάνεται υπόψη ότι:
1. Το κόστος συλλογής των απορριμμάτων ανέρχεται  σε 104,1 ευρώ/τν.  σύμφωνα με την
μελέτη «Αναβάθμιση του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας( Ζιώγας
Χαράλαμπος 2006)».
2. Το κόστος μεταφόρτωσης και μεταφοράς ανέρχεται σε 20,2 ευρώ/τν. σύμφωνα με την εν
ισχύ σύμβαση του δήμου Πρέβεζας και της εταιρίας En.Act.ΕΠΕ
3.Το κόστος εναπόθεσης στο ΧΥΤΑ ανέρχεται σε 25 ευρώ/τν.

Έτσι το κόστος διαχείρισης ανά τόνο ανέρχεται σε 104,1+20,2+25=149,3 ευρώ/τν.
Και συνολικά εκτιμάται το ετήσιο κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων της χερσαίας ζώνης
του λιμένα Πρέβεζας σε 149,3 ευρώ/τν. *215,684 τν/έτος≈32.000 ευρώ/έτος.

Προτείνετε 

Η επιβολή  τέλους  καθαριότητας  στο  Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο   για  το  έτος  2019  πόσο
32.000,00€   ανα  έτος  αφου  λάβετε  υπόψιν  σας  ότι  το  Δημ  Λιμενικο  Ταμείο  εισπράττει
ανάλογα έσοδα  καθαριότητας.
     Καλείται η Ο.Ε  να αποφασίσει σχετικά  για την αναπροσαρμογή ή μη του παραπάνω τέλους
για το οικονομικό έτος 2019 …»                                       
    Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά, προτείνοντας η τιμή να   
    παραμείνει ως έχει για το έτος 2019.  
  Οι  κ.  Κωστούλας  και  κ.  Παππάς  δήλωσαν  ότι  θα  τοποθετηθούν  σχετικά   στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθ 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)     
          

    Εκδίδει εισήγηση και την παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το τέλος καθαριότητας στο
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για το οικονομικό έτος 2019  να είναι 32.000,00€, σύμφωνα με την
εισήγηση της υπηρεσίας.

     Οι κ.Κωστούλας και κ.Παππάς δήλωσαν παρών.

             

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  604/2018. 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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