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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 170/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 18/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Ανάκληση των αριθ. 151/2018
Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου.

και

168/2018

αποφάσεων

Στο Αμύνταιο, στις 04 του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 12:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε
σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 7544/30-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε
καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.

Ταμήλιας Αλέξανδρος
Νάτσης Ιωάννης
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Τζίτζιου Ελένη

ΑΠΟΝΤΕΣ
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Κατά τη συζήτηση του πέμπτου (5ου) θέματος, προσήλθε στη συνεδρίαση και
ο δημοτικός σύμβουλος κος ΓΕΩΡΓΟΥ Τρύφων.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, αν απουσιάζει ή
κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της
πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, προεδρεύει ο κος ΤΑΜΗΛΙΑΣ Αλέξανδρος, το μέλος της
πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.
Ο εκτελών χρέη Προέδρου εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας
διάταξης είπε ότι:
Με βάση το εδάφιο ε΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010,
η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη,
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με τη κείμενη
Νομοθεσία.
Με την αριθ. 151/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου,
διατέθηκε η πίστωση για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 1 οχήματος
μεταφοράς κάδων απόρριψης αδρανών υλικών, για τον Δήμο
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 165.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
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24%. Η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον Κ.Α.Ε. 20.7132.001 του
Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αμυνταίου, με πηγή
χρηματοδότησης από πιστώσεις Ε.Α.Π. Δ΄ και Κ.Α.Π. Επενδυτικών Δαπανών
Δήμων.
Με την αριθ. 168/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου,
καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της
Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια 1 οχήματος μεταφοράς
κάδων απόρριψης αδρανών υλικών για τον Δήμο Αμυνταίου”,
προϋπολογισμού 165.000,00€, και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
Σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με θέμα την Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων του εν λόγω χώρου διάθεσης αδρανών μη
επικίνδυνων αποβλήτων, με αριθμό πρωτοκόλλου 16918/905/07-08-2013
(ΑΔΑ: ΒΛΩΕΟΡ1Γ-30Ρ), και συγκεκριμένα στο εδάφιο (Α.1), ορίζονται
αναλυτικά τα εξής: «…στον προς αποκατάσταση αυτό ανενεργό λατομικό
χώρο, θα καταλήγουν αδρανή απόβλητα και λοιπά αδρανή υλικά, βάσει
συγκεκριμένων κωδικών ΕΚΑ, αν και μόνο αν δεν δύναται να υλοποιηθούν
εργασίες αξιοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών αυτών… Όταν και
αν κατασκευαστεί μονάδα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ που θα καλύπτει
γεωγραφικά τον Δήμο Αμυνταίου, ο χώρος θα μετατραπεί σε χώρο
υποδοχής υπολειμμάτων (μη ανακυκλώσιμων) μονάδας επεξεργασίας
ΑΕΚΚ».
Επιπροσθέτως, μέσω της Κ.Υ.Α.50910/2727/2003 - ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003
και συγκεκριμένα στο άρθρο 8 ορίζεται ότι «1.α.1)Για τη συλλογή και
μεταφορά των στερεών αποβλήτων απαιτείται άδεια που χορηγείται από
τον οικείο Νομάρχη, ύστερα από κοινή εισήγηση των αρμοδίων
Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγιεινής του Νομού.» και «1.β Για τη
χορήγηση της άδειας απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον υπόχρεο
φορέα συλλογής και μεταφοράς, η οποία συνοδεύεται από μελέτη
οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος συλλογής και μεταφοράς.».
Με το αριθ. πρωτ. 116/10-05-2018 ( αρ. πρωτ. εισερχ. 7674/01-06-2018), η
εταιρεία ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. κάνει γνωστό στον Δήμο Αμυνταίου ότι στην Π.Ε.
Φλώρινας λειτουργεί μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών,
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην περιοχή Βεύης Φλώρινας, με
την επωνυμία «ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ», βάσει των με ΑΔΑ 71ΑΣ7ΛΨ-ΨΦΩ
Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων της, είναι δε συμβεβλημένη με το
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε..
Κατά συνέπεια, αφενός καθίσταται παράνομη η απόθεση του συνόλου των
αδρανών υλικών, υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων στο ανενεργό λατομείο
στη θέση «Άγιο Πνεύμα» της Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα διότι θα πρέπει να
διατεθούν μόνο τα υπολείμματα της επεξεργασίας από τον υφιστάμενο
αδειοδοτημένο φορέα και αφετέρου δεν υφίσταται η δυνατότητα συλλογής και
μεταφοράς τους από τον Δήμο Αμυνταίου πριν την διενέργεια σχετικής
μελέτης οργάνωσης και λειτουργίας του εν λόγω συστήματος, της οποίας η
βιωσιμότητα θα πρέπει να διερευνηθεί ενδελεχώς, ειδικά αν λάβουμε υπόψη
τις επιπρόσθετες διαδρομές που προκύπτουν λόγω του τρέχοντος νομικού
καθεστώτος οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σαφή επαύξηση του
κόστους κίνησης καθώς και του απαραίτητου προς διάθεση προσωπικού.
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Ως απόρροια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάκληση των αριθ.
151/2018
και 168/2018 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Δ.
Αμυνταίου.
Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην
ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις εδ. ε της παρ.1 του αρθ. 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Την αριθ. 151/2018 απόφαση Ο.Ε.
4. Την αριθ. 168/2018 απόφαση Ο.Ε.
5. Το αριθ. πρωτ. 116/10-05-2018 (αρ. πρωτ. εισερχ. 7674/01-06-2018)
έγγραφο της εταιρείας ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.
6. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη.
Β. Ανακαλεί τις αριθ. 151/2018 και 168/2018 αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής Δ. Αμυνταίου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της
παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 170/2018
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος
α/α

ΤΑΜΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τα Μέλη
1. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
2. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.
3. ΤΖΙΤΖΙΟΥ Ε.

