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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 14/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 243/2016

ΘΕΜΑ : Υποβολή πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης¨ Άξονας προτεραιότητας 14
¨Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Ανταποδοτικής
Χρήσης των Πόρων (Τ.Σ.)¨ με τίτλο ¨Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής
Ενότητας Ν. Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) και εκσυγχρονισμός του
υπάρχοντος βιολογικού ¨ ( κωδ. MIS Α φάση 2007-2013:215826)

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00΄ (7.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου με αριθμό 32933/13-12-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους
Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006
(Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Ουργαντζόγλου Απόστολος
3. Κετικίδης Ιωάννης
4. Αβραμίκας Στέφανος
5. Μπάτσης Χρήστος
6. Γούδης Γεώργιος
7. Σαββίδης Γεώργιος
8. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9. Βέσκος Δημήτριος
10. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11. Δόντσος Χρήστος
12. Γεωργίου Χρήστος
13. Ζαχαριάδης Κων/νος
14. Ρώσσης Ιωάννης
15. Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
16. Χουρσόγλου Χρήστος
17. Πασόης Δημήτριος
18. Καλδερεμτζή Δέσποινα
19. Μπαγκή Αικατέρινη
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20. Ιωαννίδης Ιωάννης
21. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
22. Νικολαϊδης Κων/νος
23. Μπογδάνης Μιχαήλ
24. Ασβεστόπουλος Δημήτριος
25. Αμπάρη Γεωργία
26. Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Παρούτογλου Νικόλαος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Καμαριέρης Κρυστάλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
2. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
3. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
4. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
5. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
6. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
7. Αντωνίου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου
8. Γιουρούκη Μαρία – Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
9. Παππας Χρήστος – Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών
10. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι (20),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση των
πρακτικών.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη,
κ. Μπίνος Αναστάσιος και ο κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Το ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί πριν τα θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης.
Ο κ. Κόγιος Ανδρέας αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης και στην συνέχεια
αποχώρισε πριν την ψήφιση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Αβραμίκας Στέφανος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η κα Καλδερεμτζή Δέσποινα και η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία Κωνσταντίνα αποχώρησαν από την
συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η κα Αμπάρη Γεωργία και η κα Μπαγκή Αικατερίνη αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση
του 7ου θέματος ημερησίας διάταξης και επανήλθαν πριν την συζήτηση του 13ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 22ου θέματος ημερησίας
διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 26ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
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Ο κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 26ου θέματος
ημερησίας διάταξης και επανήλθε πριν την συζήτηση του 29ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
ο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 16 θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο
στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , κ. Γεωργίου Χρήστο, ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα σχετικά.
Σχετική είναι και η αριθμ.πρωτ.: 32763/09-12-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου, την οποία οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έλαβαν γνώση σε ηλεκτρονική μορφή και η οποία έχει ως εξής:
“ ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος-Προαγωγή της
Ανταποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» με τίτλο «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας
(Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού» (κωδ. MIS Α φάσης 2007-2013 :
215826).
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Η πράξη αφορά στην κατασκευή της επέκτασης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Αλμωπίας και στον εκσυγχρονισμό του
βιολογικού και υλοποιείται με τέσσερα (4) υποέργα:
Υποέργο 1: Περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
•
Έργα διαμόρφωσης και εκμετάλλευσης της επέκτασης της λεκάνης του ΧΥΤΑ
•
Έργα στεγανοποίησης
•
Έργα συλλογής – μεταφοράς στραγγισμάτων
•
Εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων
•
Έργα διαχείρισης βιοαερίου
•
Έργα οδοποιίας
•
Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
•
Έργα υποδομής
•
Έργα προσωρινής και τελικής κάλυψης για την Α’ φάση του ΧΥΤΑ
•
Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
Υποέργο 2: αφορά στην προμήθεια ενός ερπυστριοφόρου φορτωτή που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του
ΧΥΤΑ.
Υποέργο 3: αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την παρακολούθηση κατασκευής του έργου σε όλες
τις φάσεις του.
Υποέργο 4: αφορά στις προαπαιτούμενες αρχαιολογικές εργασίες στους χώρους στους οποίους θα εκτελεστούν τα
έργα υποδομής.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ου
ου
ου
Η Α Φάση της Πράξης αφορά στην υλοποίηση του 2 Υποέργου, τμήματος του 3 Υποέργου και του 4 Υποέργου. Η
ου
σύμβαση του 2 Υποέργου υπογράφηκε την 19/10/2012 και ολοκληρώθηκε με την παράδοση του μηχανήματος και
ου
την σύνταξη του από 19/3/2013 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Η σύμβαση του 3 Υποέργου υπογράφηκε την
22/12/2010 και υλοποιείται κανονικά εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Η ολοκλήρωση του
υποέργου προβλέπεται με την ολοκλήρωση κατασκευής του ΧΥΤΑ και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία. Οι
ου
εργασίες του 4 Υποέργου εκτελέστηκαν σε δύο φάσεις. Ξεκίνησαν με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την
Αρχαιολογική Υπηρεσία την 12/5/2010 και ολοκληρώθηκαν την 30/10/2015 με την έκδοση Έκθεσης Περαίωσης.
Το υποέργο 2 στην Α φάση περιλαμβάνει, ως προς το Φυσικό Αντικείμενο την προμήθεια ενός ερπυστριοφόρου
φορτωτή που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του ΧΥΤΑ και ως προς το Οικονομικό Αντικείμενο το σύνολο της
αντιστοιχούσας δαπάνης.
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Το υποέργο 3 στην Α φάση περιλαμβάνει, ως προς το Φυσικό Αντικείμενο την Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού
Συμβούλου για την παρακολούθηση της κατασκευής του έργου σε όλες τις φάσεις του μέχρι την 31/12/2015 και ως
ου
προς το Οικονομικό Αντικείμενο την αποπληρωμή του 12 Λογαριασμού της σύμβασης.
Το υποέργο 4 στην Α φάση περιλαμβάνει, ως προς το Φυσικό Αντικείμενο το σύνολο των αρχαιολογικών εργασιών
και ως προς το Οικονομικό Αντικείμενο το σύνολο της αντιστοιχούσας δαπάνης
•

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου)

Υ/Ε 2: Η προμήθεια του κινητού εξοπλισμού.
Υ/Ε 3: Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Υ/Ε 4: Η Αρχαιολογική επίβλεψη.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Β ΦΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ου
ου
Η Β Φάση της Πράξης αφορά στην υλοποίηση του 1 Υποέργου και στην ολοκλήρωση του 3 Υποέργου και
περιλαμβάνει την κατασκευή της επέκτασης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Αλμωπίας και στον εκσυγχρονισμό του
βιολογικού. Περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα:
Υποέργο 1: Περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
•
Έργα διαμόρφωσης και εκμετάλλευσης της επέκτασης της λεκάνης του ΧΥΤΑ
•
Έργα στεγανοποίησης
•
Έργα συλλογής – μεταφοράς στραγγισμάτων
•
Εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων
•
Έργα διαχείρισης βιοαερίου
•
Έργα οδοποιίας
•
Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
•
Έργα υποδομής
•
Έργα προσωρινής και τελικής κάλυψης για την Α’ φάση του ΧΥΤΑ
•
Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
Υποέργο 3: αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την παρακολούθηση κατασκευής του έργου σε όλες
τις φάσεις του.
Όσον αφορά το υποέργο 1, η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε την 6/3/2015 και έγινε η εγκατάσταση του αναδόχου .
Το υποέργο υλοποιείται κανονικά εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Στην Β φάση
περιλαμβάνεται το σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του υποέργου.
Όσον αφορά στο υποέργο 3 στην Β φάση περιλαμβάνει, ως προς το Φυσικό Αντικείμενο την Παροχή υπηρεσιών
Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση της κατασκευής του έργου σε όλες τις φάσεις του από 1/1/2016 μέχρι
την ολοκλήρωση κατασκευής του ΧΥΤΑ και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία και ως προς το Οικονομικό
ο
Αντικείμενο τις πληρωμές του υποέργου από τον 13 Λογαριασμό και ως την αποπληρωμή της σύμβασης του
υποέργου.
•

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου)

Για το υποέργο 1 τα παραδοτέα αφορούν:
1.
•
•
•
•
•
•

Υποέργο 1: Περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
Έργα διαμόρφωσης και εκμετάλλευσης της επέκτασης της λεκάνης του ΧΥΤΑ
Έργα στεγανοποίησης
Έργα συλλογής – μεταφοράς στραγγισμάτων
Εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων
Έργα διαχείρισης βιοαερίου
Έργα οδοποιίας
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•
•
•
•

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
Έργα υποδομής
Έργα προσωρινής και τελικής κάλυψης για την Α’ φάση του ΧΥΤΑ
Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης

Για το υποέργο 3 τα παραδοτέα αφορούν: αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την παρακολούθηση
κατασκευής του έργου σε όλες τις φάσεις του.
Ο προϋπολογισμός για τη Β φάση της πράξης ανέρχεται στα 5.556.375,57 €, ποσό που αντιστοιχεί σε 5525148,30 €
για το υποέργο 1 και 31.227,27 € για το υποέργο 3.
Προτείνουμε την υποβολή πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη»
Άξονας προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος-Προαγωγή της Ανταποδοτικής Χρήσης
των Πόρων (ΤΣ)» με τίτλο «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α.
ΑΛΜΩΠΙΑΣ) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού» (κωδ. MIS Α φάσης 2007-2013 : 215826»
προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του
Επιχειρησιακού Προγράμματος.”
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν την Υποβολή της πρότασης έργου
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης¨ Άξονας
προτεραιότητας 14 ¨Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Ανταποδοτικής Χρήσης των
Πόρων (Τ.Σ.)¨ με τίτλο «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ)
και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού» (κωδ. MIS Α φάσης 2007-2013 : 215826», σύμφωνα με την
αριθμ.πρωτ.: 32763/09-12-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
•
τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010
•
την αριθμ.πρωτ.: 32763/09-12-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
•
την διαλογική αναλυτική συζήτηση έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με
αρίθ. 14/2016 συνεδρίασης Δ.Σ.

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υποβολή πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος-Προαγωγή
της Ανταποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» με τίτλο «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού» (κωδ. MIS Α φάσης 2007-2013 :
215826) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του
Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 243/2016
……………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 19-12-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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