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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

265/2019 

ΘΕΜΑ 
Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης  για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: 
« Διαχείριση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων  Δήμου Βισαλτίας 
» και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας.  
 

 
Στη Νιγρίτα, σήμερα 13-11-2019  και ώρα  18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Βισαλτίας συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤIKΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την αριθμ.πρωτ.13.290/08-11-2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018). 
           Υπήρξε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο (27) μελών βρέθηκαν παρόντα 
αρχικά (25) και απόντα (2) και ονομαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ,Πρόεδρος 
2. ΤΣΕΛΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, Αντιπρόεδρος 
3. ΝΤΟΛΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,Γραμματέας  
4. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
5. ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 
6. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7. ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΒΑΪΟΣ 
8. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
9. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 
10. ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
11. ΨΑΡΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
12. ΠΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
13. ΚΟΤΣΑΝΠΑΠΑΣ ΧΑΡΙΣΣΗΣ 
14. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
15. ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
16. ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
17. ΡΑΚΙΤΖΗ ΤΙΜΟΘΕΑ 
18. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
19. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
20. ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
21. ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
22. ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
23. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  
24. ΤΣΟΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ  
25. ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
2. ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

 

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος κ.  Αθανάσιος Μασλαρινός , που κλήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της   παρ.6  του  άρθρου 74 του  Ν.4555/2018. 

   Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι 
των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Βισαλτίας.  
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν , Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Αχινού κ.Κεμανιτζόγλου Α.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Δάφνης 
κ.Σίτσογλου Π.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Λευκοτόπου 
κ.Μπακιρτζίδης Π.,η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμπέλων κ.Γκούρμη 
Ε.,ο Πρόεδρος  του Συμβουλίου της Κοινότητας Βέργης κ.Βαρσαμούδης Η.,ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Λυγαριάς κ.Μαλιώκας Η., η Πρόεδρος του Συμβουλίου 
Κοινότητας Νικόκλειας  κ.Κουντούδη Δ., ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Νιγρίτας κ.Πολυχρονίδης Ν. , ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Τερπνής 
κ.Μιχαλάκης Α.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ευκαρπίας κ.Τσιάκαλος 
Χ., ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιβήρων κ.Δεληκωνσταντάς Ι. και ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Καστανοχωρίου κ.Μπουρμπούλας  Μ.    

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-  

Ο δ.σ.κ.ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. προσήλθε κατά τη διάρκεια υποβολής  
ερωτήσεων προς το Δήμαρχο  και τους Αντιδημάρχους .    

 

Μετά τη διαπίστωση  απαρτίας  ο  κ. Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
 

          Κηρύσσοντας ο  κ. Πρόεδρος   την έναρξη της συζήτησης   του 7ου  θέματος  
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Ν.  ο  
οποίος είπε τα εξής : 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Σύμφωνα με   το άρθρο   178 του Ν.4635/ Α΄ 167/30-10-2019  
αντικατάσταση  του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 (Α 138) ορίζεται το εξής: 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 αντικαθίσταται, ως εξής: 
«Άρθρο 61 
Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων 
πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού: 
1. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την 
εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων 
και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών 
κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Με την απόφαση 
καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η 
περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.». 
Υποβλήθηκε η Τεχνική Έκθεση για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: « Διαχείριση 
κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων  Δήμου Βισαλτίας »  που συντάχθηκε από τον 
Γεωπόνο   του Δήμου μας και  θεωρήθηκε στις 06-11-2019   προϋπολογισμού  
δαπάνης  11.586,56  € με  Φ.Π.Α. 24% . 
Η Τεχνική Έκθεση  συντάσσεται στα πλαίσια της σωστής περιβαλλοντικά διαχείρισης 
δηλαδή συλλογής, συσκευασίας, μεταφοράς και τελικής διάθεσης αποβλήτων (κενές 
πλαστικές συσκευασίες φυτοφαρμάκων, ΕΚΑ: 15 01 10*), τα οποία βρίσκονται στο 
Δήμο μας. 
Η εργασία περιλαμβάνει : 

 Με δαπάνη του αναδόχου, θα  γίνεται   φόρτωση των κενών συσκευασιών με 
τα χέρια από προσωπικό της εταιρείας τηρουμένων των κανόνων ασφάλειας 
και υγείας εργαζομένων  σε ειδικούς μεγασάκους κατάλληλους για κενές 
συσκευασίες φυτοφαρμάκων τοποθετημένους σε παλέτες και στη συνέχεια 
φόρτωσή τους με φορτωτή του αναδόχου σε κλειστό φορτηγό. Εναλλακτικά  
θα γίνεται φόρτωση των συσκευασιών με γερανό και αρπάγη (κάδο) από το 
χώρο συγκέντρωσης σε οχήματα του αναδόχου. 

 Τα απόβλητα, κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων, θα συγκεντρώνονται  από τα 
σημεία υδροληψίας και από οποιοδήποτε σημείο έχει γίνει απόθεση και  θα 
υποδεικνύεται  από την Υπηρεσία, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου .    

 Θα γίνεται  σήμανση των συσκευασιών όπως προβλέπεται από την κείμενη 
Νομοθεσία και ζύγιση των αποβλήτων σε πλάστιγγα πλησίον.  
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 Η μεταφορά των αποβλήτων θα γίνεται στην αδειοδοτημένη εγκατάσταση 
αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων της ανάδοχης εταιρείας.  

 Η ζύγιση των αποβλήτων  θα γίνεται στη γεφυροπλάστιγγα της ανάδοχης 
εταιρείας με   έκδοση του αντίστοιχου ζυγολογίου, βάσει του οποίου θα γίνει η 
τιμολόγηση.  

 Με την παραλαβή των αποβλήτων, θα χορηγείται Πιστοποιητικό Παραλαβής 
από την ανάδοχη εταιρεία με το οποίο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, 
η εταιρεία καθίσταται κύρια και υπόχρεη φορέας διαχείρισης για την 
περαιτέρω επεξεργασία και διάθεσή τους. 

 Στο χώρο παραλαβής θα υπάρχει πυροσβεστικός εξοπλισμός, κατάλληλος για 
κατάσβεση κάθε αίτιας ανάφλεξης. Θα εκτελεστούν όλες οι εργασίες που 
απαιτούνται, μόνο από την ειδικευμένη ομάδα εργασίας της ανάδοχης 
εταιρείας. Καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών, η ομάδα εργασίας θα διαθέτει 
τον απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (μάσκες, φόρμες, υποδήματα 
και γάντια). Θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφάλειας που προβλέπονται από 
τις εγκαταστάσεις συλλογής. 

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 11.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%)  και θα βαρύνει τον Κ.Α 20.6277.03 του  προϋπολογισμού έτους 2019 
του Δήμου Βισαλτίας. 
Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι συμφώνησαν ότι  
πρέπει να βρεθεί μία οριστική λύση  ώστε η διαχείριση  των  κενών συσκευασιών 
φυτοφαρμάκων  να γίνεται από το Δήμο. 
Επίσης  υποβλήθηκε μία πρόταση  από την κ.ΠΛΙΑΚΟΥ Ε. η οποία έχει ως εξής : η 
συλλογή  κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων  του  Δήμου Βισαλτίας για τους μήνες 
από Απρίλιο έως Αύγουστο να γίνεται  τρεις (3) φορές και τους υπόλοιπους μήνες μία 
(1) φορά , με την οποία  συμφώνησαν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι .      
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο: 
1.Να διαπιστώσει την  αναγκαιότητα  της υπηρεσίας που αφορά την « Διαχείριση 
κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων  Δήμου Βισαλτίας »  λαμβάνοντας υπόψη ,ότι οι 
κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων που εναποτίθενται μετά τη χρήση τους στα σημεία 
υδροληψίας όλων των οικισμών του Δήμου αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία 
των κατοίκων και το περιβάλλον, καθώς είναι χαρακτηρισμένα ως επικίνδυνα 
απόβλητα και απαιτούν ειδική διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 11 και 13 του Ν. 
4042/2012, από εταιρίες με άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. 
2.Να εγκρίνει την Τεχνική Έκθεση   για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: Διαχείριση 
κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων  Δήμου Βισαλτίας » που συντάχθηκε από τον 
Γεωπόνο   του Δήμου μας και  θεωρήθηκε στις 06-11-2019   προϋπολογισμού  
δαπάνης  11.586,56  € με  Φ.Π.Α. 24% . 
Η Τεχνική Έκθεση  συντάσσεται στα πλαίσια της σωστής περιβαλλοντικά διαχείρισης 
δηλαδή συλλογής, συσκευασίας, μεταφοράς και τελικής διάθεσης αποβλήτων (κενές 
πλαστικές συσκευασίες φυτοφαρμάκων, ΕΚΑ: 15 01 10*), τα οποία βρίσκονται στο 
Δήμο μας. 
3.Να εγκρίνει την απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη της υπηρεσίας « Διαχείριση κενών 
συσκευασιών φυτοφαρμάκων  Δήμου Βισαλτίας ». 
4.Επίσης σήμερα  θα  ληφθεί  σχετική απόφαση  του Δ.Σ. για να εξασφαλιστεί η  
αναγκαία πίστωση ποσού 11.600,00 € με σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
εσόδων-εξόδων  του Δήμου Βισαλτίας  οικονομικού   έτους 2019 και υπό Κ.Α.Ε. 
20.6277.04 με τίτλο « Διαχείριση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων  Δήμου 
Βισαλτίας ». 
 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει 
σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την κ. Πρόεδρο και τον εισηγητή  και 
αφού έλαβε υπόψη του,  

 Το άρθρο 178 του Ν.4635/ Α΄ 167/301-2019  αντικατάσταση  του άρθρου 61 
του Ν.3979/2011 (Α 138), 
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 Την από 06-11-2019  Τεχνική Έκθεση  για την παροχή της υπηρεσίας   
«Διαχείριση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων  Δήμου Βισαλτίας» 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 , 
 Την σχετική απόφαση  του Δ.Σ. για εξασφάλιση σχετικής  πίστωσης στον 

προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων  του Δήμου Βισαλτίας  οικονομικού   έτους 
2019 και στον Κ.Α.Ε. 20.6277.04, 

 Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 74 του   Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-
07-2018), 
και μετά από διαλογική συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

 
Α)Διαπιστώνει  την  αναγκαιότητα  της υπηρεσίας που αφορά την « Διαχείριση κενών 
συσκευασιών φυτοφαρμάκων  Δήμου Βισαλτίας »  λαμβάνοντας υπόψη ,ότι οι κενές 
συσκευασίες φυτοφαρμάκων που εναποτίθενται μετά τη χρήση τους στα σημεία 
υδροληψίας όλων των οικισμών του Δήμου αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία 
των κατοίκων και το περιβάλλον, καθώς είναι χαρακτηρισμένα ως επικίνδυνα 
απόβλητα και απαιτούν ειδική διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 11 και 13 του Ν. 
4042/2012, από εταιρίες με άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. 
Β)Εγκρίνει την Τεχνική Έκθεση για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: Διαχείριση κενών 
συσκευασιών φυτοφαρμάκων  Δήμου Βισαλτίας » που συντάχθηκε από τον Γεωπόνο   
του Δήμου μας και  θεωρήθηκε στις 06-11-2019 προϋπολογισμού  δαπάνης  11.586,56  
€ με  Φ.Π.Α. 24% . 
Η Τεχνική Έκθεση  συντάσσεται στα πλαίσια της σωστής περιβαλλοντικά διαχείρισης 
δηλαδή συλλογής, συσκευασίας, μεταφοράς και τελικής διάθεσης αποβλήτων (κενές 
πλαστικές συσκευασίες φυτοφαρμάκων, ΕΚΑ: 15 01 10*), τα οποία βρίσκονται στο 
Δήμο μας. 
Γ)Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη της υπηρεσίας « Διαχείριση κενών 
συσκευασιών φυτοφαρμάκων  Δήμου Βισαλτίας ». 
Δ)Επίσης σήμερα  να  ληφθεί  σχετική απόφαση  του Δ.Σ. για να εξασφαλιστεί η  
αναγκαία πίστωση ποσού 11.600,00 € με σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
εσόδων-εξόδων  του Δήμου Βισαλτίας  οικονομικού   έτους 2019 και υπό Κ.Α.Ε. 
20.6277.04 με τίτλο « Διαχείριση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων  Δήμου 
Βισαλτίας ». 
Ε)Εξουσιοδοτεί τον κ.Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 
 
Παρόντες δημοτικοί Σύμβουλοι κατά τη λήψη της απόφασης  είκοσι έξι(26). 
 
 
--------Στη λήψη της απόφασης αυτής ο δ.σ.κ.ΛΑΓΙΟΣ Γ ψήφισε «ΠΑΡΩΝ.(Με την 
εξής αιτιολόγηση: Συμφωνεί με τη Διαχείριση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων  
γιατί αποτελεί πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί .Όμως ο Δήμος θα πρέπει να   
παρέχει τις υπηρεσίες  αυτές με ιδία μέσα  και  να  μην επιβαρύνεται οικονομικά ο 
Δημότης.) Λήφθηκε υπόψη μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας και δεν 
υπολογίστηκε  στην καταμέτρηση  των θετικών και αρνητικών ψήφων (σύμφωνα με 
την παρ. 10 του άρθρου 74 του   Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018). 
 
---Επισυνάπτεται  και αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής: 
1.Η από 06-11-2019  Τεχνική Έκθεση  για την παροχή της υπηρεσίας   « Διαχείριση 
κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων  Δήμου Βισαλτίας ». 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό       265 /2019  

Για την ακρίβεια των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
Ο    Πρόεδρος    του   Δ.Σ.                                  Τα    Μέλη 

ΑΔΑ: 6ΖΦ0Ω9Β-Γ5Γ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΝΙΓΡΙΤΑ   14/11/2019     
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 

                                           ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΑΔΑ: 6ΖΦ0Ω9Β-Γ5Γ
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