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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 της 5/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοσιπέντε (25) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Πολυγύρου, 
ύστερα από την με αριθ. 5/21.2.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου 
Ζαγγίλα του Λεωνίδα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ       

Α/Α  Ονοματεπώνυμο   

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Δημητριάδης Χρήστος 
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Χλιούμης Ανδρέας 
3 Βορδός Χρήστος 16 Μπογδάνος Κων/νος 
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Ευαγγελινός Δημήτριος 
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σιμώνης Ιωάννης 
6 Σαράντη Μαρία 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 
7 Ζούνη Στέλλα 20 Σταμούδης Ελευθέριος 
8 Πύρρος Ιωάννης 21 Καπλάνης Θωμάς 
9 Πλιάκος Αστέριος 22 Γκολόης Γεώργιος 
10 Λακρός Αλέξανδρος 23 Αβέρης Αθανάσιος 
11 Σοφοτάσιος Χρήστος 24 Παρθενιώτης Νικόλαος 
12 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 25 Μπάτσιος Αστέριος 
13 Κοντογιώργης Δημήτριος   

       
 ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών.  
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ.: α) Ρόκου Άννα, Πολυγύρου, β) 
Μαχαιράς Ανδρέας, Μεταμόρφωσης, γ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη, δ) Μελανδίνος Ιωακείμ, 
Βραστάμων, ε) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας, στ) Τυροβούζης Ιωάννης, Βάβδου. 

 Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση συζητήθηκαν όλα τα κατεπείγοντα θέματα και μέχρι το υπ’ 
αριθ.16ο τακτικό θέμα, που αφορούσε στις συγχωνεύσεις σχολικών επιτροπών Β/θμιας 
εκπαίδευσης.  

Η συνεδρίασης διεκόπη με την συμφωνία όλων των δημοτικών συμβούλων να συνεχιστεί σε 
συνεδρίαση της Δευτέρας 28 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 19:00, καθώς λόγω της σοβαρότητας και 
της φύσης των θεμάτων παρατάθηκε η συζήτηση κατά πολύ. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η 
συζήτηση των θεμάτων αυτών άρχισε και τελείωσε κατά την τελευταία αυτή συνεδρίαση, αφού πρώτα 
ο Πρόεδρος ενημερώσει το σώμα για τα όσα συζητήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση.  

 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, έδωσε τον λόγο στον 
Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο, ο οποίος ανέφερε: «Κύριοι συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε το θέμα 
των στερεών αποβλήτων έχει απασχολήσει έντονα και απασχολεί και τις τοπικές κοινωνίες τις 
δικές μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα γενικότερα, δεδομένου ότι από την 1 
Γενάρη του 2011 πλέον μπαίνουμε σε μια διαδικασία επιρρίψεως των προστίμων σε βάρος της 
Ελλάδας και κατά επέκταση, από τις τελευταίες δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουμε, σε 
βάρος των κατά τόπους Δήμων.  

1 Δήμητσας Δημήτριος 
2 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

Αριθμός θέματος: 18ο  Ρύθμιση θεμάτων Στερεών Αποβλήτων 
Αριθμός Απόφασης : 95  
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 Αντιλαμβάνεστε, ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και στα πλαίσια αυτά, κλήθηκα 
από την αρμόδια υφυπουργό την κα. Τσάκρη η οποία είναι επιφορτισμένη με το θέμα των 
στερεών αποβλήτων, για να συζητήσουμε το όλο θέμα δεδομένου, ότι χωροταξικά και 
ιδιοκτησιακά οι δυο ΧΥΤΑ πλέον Ανθεμούντα και Πολυγύρου ανήκουν στην δικαιοδοσία του 
Δήμου Πολυγύρου.  
 Φαίνεται από τον περιφερειακό σχεδιασμό ο οποίος υπάρχει, ότι έπρεπε στην 
Χαλκιδική να γίνουν πέντε ΧΥΤΑ και πέντε φορείς διαχείρισης. Ως διοίκηση της Νομαρχίας, 
στην συνέχεια των δυο ΧΥΤΑ, οι οποίοι κατασκευάστηκαν και οι οποίοι δεν είχαν την 
δυνατότητα οδικής πρόσβασης, καταφέραμε και χρηματοδοτήθηκε η Νομαρχία με το ποσό των 
5.200.000,00 €, βέβαια δεν φτάνανε τα χρήματα για να γίνει ολοκληρωτική επέμβαση με 
δεδομένου ότι έπρεπε να γίνει παράκαμψη της Τρίγλιας και να ολοκληρωθεί και από εκεί το 
δίκτυο, όπως επίσης και για την περιοχή του Ανθεμούντα όπου πραγματικά δημοπρατήθηκε το 
έργο από την πλευρά του Δήμου και υπολείπεται περίπου 1.000.000,00 € για να ολοκληρωθούν 
οι οδικές υποδομές πρόσβασης Γαλάτιστας προς την περιοχή του ΧΥΤΑ Ανθεμούντα. Και 
άλλα 2.000.000,00 € περίπου θέλουμε για την παράκαμψη της Τρίγλιας, μέχρι να ολοκληρωθεί 
και εκεί το οδικό δίκτυο.  
 Το θέμα όμως δεν είναι τόσο σοβαρό, όσο είναι το γεγονός ότι, κατά την χρονική 
εξέλιξη ολοκλήρωσης των μελετών ήδη από τον Μάιο του 2010, παρά το γεγονός ότι είχαμε 
πετύχει μια ομόφωνη απόφαση του 3ου τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του κράτους το 
οποίο γνωμοδότησε θετικά για την περιοχή της Σιθωνίας να γίνει ΧΥΤΑ, -παρά το γεγονός ότι 
εκεί είναι περιοχή NATURA-, δυστυχώς η αρμόδια υπουργός η κα. Μπιρμπίλη δεν 
αποδέχθηκε την γνωμοδότηση αυτή και ουσιαστικά όπως ξέρετε εάν η Υπουργός δεν 
αποδεχτεί την συγκεκριμένη γνωμοδότηση, ή την όποια γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του κράτους, δεν έχει εκτελεστότητα από πλευράς δυνατότητας εφαρμογής. Στην 
συνέχεια παρά τις διαμαρτυρίες τις οποίες κάναμε, τελικώς δεν έγινε τίποτε και υπάρχει μια 
μετέωρη κατάσταση στην περιοχή της Σιθωνίας.  
 Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσαμε, είναι στον Δήμο Αριστοτέλη. Όπως 
ξέρετε, και η Μ. Παναγία και η Ιερισσός δυστυχώς είχαν αρνηθεί στην πράξη να υποδείξουν 
χώρους για να λειτουργήσει ΧΥΤΑ, ανέλαβα το βάρος της πολιτικής ευθύνης και μαζί με τον 
τότε Δήμαρχο τον κ. Λαζάρου μπορέσαμε και βρήκαμε μια περιοχή, γύρω στα 200 στρέμματα 
και ξεκινήσαμε την διαδικασία της σύνταξης μελέτης, αλλά δυστυχώς και εκεί συναντήσαμε 
προβλήματα εκ του γεγονότος, ότι πρώτον είναι μια περιοχή η οποία γειτνιάζει με την λίμνη 
Βόλβη και έχει στοιχεία επαφής με την συνθήκη ΡΑΜΣΑΡ και β) το μεγαλύτερο κομμάτι της 
συγκεκριμένης περιοχής, κατά δήλωση του αρμόδιου δασαρχείου Αρναίας, έχει κηρυχθεί ως 
έκταση αναδασωτέα.  
 Αντιλαμβάνεστε, ότι αυτά τα δυο προβλήματα αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες 
εκ του γεγονότος, ότι δεν μπορεί στην πράξη και δεν μπορούσε να εφαρμοστεί ο περιφερειακός 
σχεδιασμός και για αυτό ακριβώς καθίσαμε να συζητήσουμε τι μέλει γενέσθαι, ενόψει αυτών 
των δεδομένων ώστε, αφενός μεν να δώσουμε μια μεγαλύτερη χρονική διάρκεια στους ΧΥΤΑ 
οι οποίοι λειτουργούν Πολυγύρου και Ανθεμούντα με αυτά τα δεδομένα τα οποία είχαμε, και 
αφετέρου βέβαια να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να μπορέσουμε να κινηθούμε 
σε ένα ανταποδοτικό πλαίσιο προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.  
 Αφού και στην σύσκεψη της κα. Τσάγκρη και στην σύσκεψη που κάναμε και με τον 
γενικό γραμματέα, αποκλείστηκε καταρχήν η δυνατότητα το να κατασκευαστούν άμεσα οι 
συγκεκριμένοι ΧΥΤΑ και στην πράξη έστω και σε μεταβατικό στάδιο να υποδεχθούμε εμείς 
τα στερεά απόβλητα των περιοχών Σιθωνίας και Αριστοτέλη.  
 Ποια ήταν τα μέσα με τα οποία θα μπορούσαμε να βαδίσουμε, για να δώσουμε 
μεγαλύτερη χρονική διάρκεια στους συγκεκριμένους ΧΥΤΑ και βεβαίως να λειτουργήσουμε 
ανταποδοτικά. Πρώτον, να τροποποιηθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός ο οποίος ήδη στην 
πράξη καταργείται εκ του γεγονότος, μέχρι τότε που συζητούσαμε, ότι δεν γινόταν ΧΥΤΑ 

2 

 



  3 

Σιθωνίας και Αριστοτέλη, να τροποποιηθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός, έτσι ώστε να 
κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο, το οποίο θα απορροφήσει μετά το 2011 εις εκτέλεση και της 
σχετικής κοινοτικής οδηγίας το 75% των υπολοίπων στερεών αποβλήτων τα οποία θα 
κατευθύνονται στους ΧΥΤΑ Πολυγύρου και Ανθεμούντα, με παράλληλη βεβαίως δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας και με μια έντονη ανταποδοτικότητα, έτσι ώστε παράλληλα και οι 
τοπικές κοινωνίες, να έχουν την δυνατότητα να μην επιβαρύνονται οικονομικά, εάν 
οδηγηθούμε προς την περιοχή Μαυροράχης ή σε άλλες περιοχές, για τις οποίες είχε ληφθεί η 
πρόνοια, κάτω από τον περιφερειακό σχεδιασμό εκ προοιμίου περιλαμβάνονται εφτά σχετικές 
αποφάσεις να κατασκευάσουν μονάδες επεξεργασίας.  
 Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ζητήσαμε έντονα να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις οι 
κατάλληλες με την παράδοση συγκεκριμένων μπλε κάδων και μπλε απορριμματοφόρων, έτσι 
ώστε να λειτουργήσει το σύστημα της ανακυκλώσεως που ουσιαστικά θα μας δώσει την 
δυνατότητα να λειτουργήσουμε, αφαιρουμένων πλέον των στερεών αποβλήτων σε ένα επίπεδο 
από 50% έως 70%, και να δώσουμε βεβαίως ένα διπλασιασμό, της δυνατότητας του χρόνου 
λειτουργίας των συγκεκριμένων ΧΥΤΑ. 
 Και το τρίτο στοιχείο ήταν βεβαίως να χρηματοδοτηθούν ανταποδοτικά οι οδικές 
υποδομές να ολοκληρωθούν πλήρως και να γίνει παράλληλα και παράκαμψη της Τρίγλιας, ενώ 
παράλληλα να αποπληρωθεί τελείως το έργο του ΧΥΤΑ, της οδικής πρόσβασης Ανθεμούντα 
ΧΥΤΑ, σε σχέση με τους υφιστάμενους οργανισμούς γιατί είναι δημοπρατημένο το έργο και 
να υπάρξει και μια περαιτέρω χρηματοδότηση της τάξεως των 750.000,00 € ώστε να 
ολοκληρωθεί το έργο πλήρως.  
 Αυτά ήταν τα τρία σκέλη στα οποία κινηθήκαμε. Στην τελευταία συνεδρίαση την οποία 
είχαμε, φάνηκε ότι με την αλλαγή του Δασάρχη Αρναίας φαίνεται, ότι ανοίγει η δυνατότητα 
του να κατασκευαστεί τελικώς ΧΥΤΑ στην περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη, κρατώντας μια 
επιφύλαξη ενόψει του γεγονότος ότι έχει μεταφερθεί η έδρα από την περιοχή της Αρναίας στην 
περιοχή Ιερισσού, μήπως υπάρξουν τοπικές αντιδράσεις. Υπάρχει τέλος και δημοσίευμα τύπου 
για συνάντηση του Κυβερνητικού Βουλευτή κ. Αργ. Λαφαζάνη με την κ. Μπιρμπίλη».  
 Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο 
Μπογδάνο: « Εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο κ. Δήμαρχε μας είχατε δηλώσει παλιά, ότι ο 
ΧΥΤΑ Πολυγύρου δεν έχει δυνατότητες να δεχθεί σκουπίδια από άλλες περιοχές, βλέπατε και 
εσείς ότι πρέπει να συνεχιστεί ο περιφερειακός σχεδιασμός με τους πέντε ΧΥΤΑ και με τις 
πέντε διαχειριστικές ενότητες. Όμως σας είδαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να 
διαπραγματεύεστε άλλα πράγματα, μιλήσατε για υποδοχή των σκουπιδιών της βόρειας 
Χαλκιδικής και φυσικά λίγο πολύ σας είδαμε να υποδεικνύετε και τρόπους αλλαγής του 
περιφερειακού σχεδιασμού».  
 Ο κ. Δήμαρχος παρενέβη: «Αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι ήμουνα ξεκάθαρος ως προς 
το πρώτο σκέλος. Είπα ότι εφόσον αποκλείσθηκε καταρχήν η δυνατότατα το να γίνουν ΧΥΤΑ 
στην περιοχή Αριστοτέλη και στην περιοχή Σιθωνίας, το πλαίσιο στο οποίο μπήκαμε σε 
επίπεδο συζητήσεων ήταν πράγματι αυτό, για να βρούμε τις ανάλογες λύσεις, Αν ήσασταν 
εσείς στην θέση μου, τι θα κάνατε εσείς 
 Ο κ. Μπογδάνος συνέχισε: Εμείς περιμέναμε κ. Δήμαρχε ακόμη και πριν την δήλωση 
του Κυβερνητικού Βουλευτή, τουλάχιστον εσείς σαν Δήμαρχος Πολυγύρου, να ήσασταν πιο 
διεκδικητικός απέναντι στις όποιες αιτιάσεις υπήρχαν και από την πλευρά της κα. Μπιρμπίλη 
και από την πλευρά της κα. Τσάγκρη για να μην υλοποιηθεί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός, 
 Γιατί και εμείς κάναμε επαφή με τον γενικό γραμματέα της αποκεντρωμένης 
Περιφέρειας τον κ. Σιώκο, ο οποίος είναι κάθετος και λέει, ότι ο περιφερειακός σχεδιασμός 
ισχύει και δεν πρόκειται να αλλάξει και δεν μπορεί να αλλάξει. Από την άλλη πλευρά όπως 
είπατε και εσείς ήταν η απόφαση της κα. Μπιρμπίλη μια πολιτική καθαρά απόφαση δεν έχει να 
κάνει σε σχέση ούτε με τον Νόμο, ούτε με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης περί NATURA, 
γιατί αλλοίμονο όπως είπε ο κ. Σιώκος τα νησιά όλα είναι NATURA, τι τα κάνουν τα 
σκουπίδια τους τα τρώνε ή τα πετάνε στην θάλασσα;  
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 Παντού λοιπόν υπάρχουν ΧΥΤΑ και σε περιοχές NATURA, όπως είπατε και εσείς 
υπάρχει η ομόφωνη απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους η οποία επιρρίπτει 
όλους τους ψευτο-ενδοιασμούς που έχει η διεύθυνση περιβάλλοντος της Περιφέρειας, σχετικά 
με την χωροθέτηση ΧΥΤΑ Σιθωνίας, άρα λοιπόν πιστεύουμε και εμείς, ότι ο ΧΥΤΑ 
Σιθωνίας μπορεί να χωροθετηθεί και μπορεί να υλοποιηθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός. 
 Χαιρόμαστε σήμερα και έρχεστε και εσείς σε αυτήν την θέση, γιατί πραγματικά αυτή 
είναι η θέση την οποία πρέπει να πάρει και σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι παραμένουμε 
στον περιφερειακό σχεδιασμό και ζητάμε από την Κυβέρνηση, ζητάμε από τις περιφερειακές 
αρχές, τόσο την αιρετή, όσο και τον Γενικό Γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης και την 
Κυβέρνηση και το Υπουργείο περιβάλλοντος, να προχωρήσουν στον περιφερειακό σχεδιασμό 
όπως έχει ψηφιστεί και να υλοποιηθεί.  
 Όσον αφορά τα πρόστιμα των ΧΑΔΑ και λοιπά θα πρέπει να πούμε, ότι πράγματι αυτό 
ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα θα πάνε τα πρόστιμα μέχρι το τέλος του 2011 από 
ό,τι μαθαίνουμε και πράγματι είναι ευθύνη αυτών, οι οποίοι μέχρι τώρα ολιγωρούσαν, ευθύνη 
όλων αυτών που μέχρι τώρα ήθελαν να μεταθέσουν το πρόβλημά τους, από την περιοχή τους 
σε άλλες περιοχές, να προχωρήσουμε με γρήγορα βήματα, για να υλοποιηθεί ο περιφερειακός 
σχεδιασμός και να γίνουν οι ΧΥΤΑ στις περιοχές τους.  
 Όσο για το εργοστάσιο καύσης, θα πρέπει να πούμε ότι δεν θα πρέπει να το ξεχάσουμε, 
είναι κάποια όνειρα που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, αν θα γίνει ένα εργοστάσιο 
καύσης, αυτό θα είναι ένα στην Μαυροράχη, ένα στην Πάτρα και ένα στην Κοζάνη. Τα 
κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα και θα πορευτούμε με τους ΧΥΤΑ και τα υπόλοιπα 
τουλάχιστον είκοσι τριάντα χρόνια.  
 Πράγματι υπάρχει αυτή η μετέωρη θέση όσον αφορά την Σιθωνία και υπάρχει και η 
μετέωρη θέση όσον αφορά την βόρειο Χαλκιδική, γιατί εκτός από αυτά που μας είπατε πρέπει 
να πούμε ότι ο κ. Χρήστος Πάχτας προβάλλει και ορισμένα αιτήματα, δεν ξέρουμε γιατί εκεί 
ισχύει η απόφαση, η τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, της Αρναίας του 
Καποδιστριακού Δήμου, όταν δημιουργήθηκε το θέμα της έδρας και αυτό αποτελεί τροχοπέδη 
για την συνέχιση και την, όπως μας είπε ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας και περιμένει 
να αλλάξει η απόφαση το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του κ. Πάχτα, ο οποίος βάζει θέμα 
περιφερειακού δρόμου, περιφερειακής οδού στην Αρναία, για να αλλάξει την απόφαση την 
προηγούμενη.  
 Εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτία, πρέπει να προχωρήσει, έχουν την 
δυνατότητα να προχωρήσουν, να χωροθετηθεί ο ΧΥΤΑ της Βόρειας Χαλκιδικής και μπορεί 
άνετα να δημοπρατηθεί. Το ίδιο πρέπει να προχωρήσει και η χωροθέτηση του ΧΥΤΑ της 
Σιθωνίας και να δημοπρατηθεί το έργο και να πάμε στον περιφερειακό σχεδιασμό των πέντε 
ΧΥΤΑ γιατί πραγματικά δεν μπορεί αλλιώς να λειτουργήσει η Χαλκιδική όσον αφορά το 
ζήτημα των στερεών αποβλήτων. 
 Είναι μεγάλες αποστάσεις, είναι ο τουρισμός, είναι χίλια δυο άλλα πράγματα που 
έχουμε επισημάνει με παλαιότερες αποφάσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πολυγύρου, 
αλλά και στην ΤΕΔΚ, και νομίζουμε ότι πέρα από το ζήτημα των ΧΥΤΑ, ο περιφερειακός 
σχεδιασμός βάζει και τα άλλα τα ζητήματα, ζητήματα της ανακύκλωσης και του ΚΔΑΥ και τα 
οποία θα πρέπει συντονισμένα να τα κυνηγήσουμε και να τα απαιτήσουμε στην Χαλκιδική και 
φυσικά οι αποφάσεις οι οποίες θα πάρουμε τώρα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να 
δεσμεύουνε και την Δημοτική μας Αρχή σε όποιες συναντήσει έχει από εδώ και πέρα με τους 
υπεύθυνους της Περιφέρειας.  
 Τρέχει η τεχνολογία των ΧΥΤΑ, είναι όπως τα κομπιούτερ, σήμερα έχουμε αυτά, αύριο 
έχουμε κάποια άλλα πράγματα, καινούργιες μέθοδοι έρχονται στην επιφάνεια οι οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον φυσικά υπάρχουν τα ανάλογα προγράμματα της 
ευρωπαϊκής ένωσης και η ανάλογη χρηματοδότηση, συμμετοχή από το Υπουργείο εθνικής 
οικονομίας.  
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 Η Περιφέρεια, η αποκεντρωμένη διοίκηση και η Περιφέρεια επεξεργάζεται και κάποιες 
άλλες λύσεις που τρέχουν, κάποιες άλλες τεχνολογίες που τρέχουν αυτή τη στιγμή σε σχέση με 
την κομποστοποίηση, νομίζω ότι πρέπει να τις δούμε κάποια στιγμή και στον δικό μας ΧΥΤΑ, 
να προχωρήσουμε την ανακύκλωση ούτως ώστε να μην έρχονται τα σκουπίδια στους ΧΥΤΑ 
χωρίς ανακύκλωση και έτσι στην ουσία στενεύει ο χρόνος ζωής των ΧΥΤΑ μας.  
 Έτσι λοιπόν με βάση τα παραπάνω και χαιρόμαστε με την νέα τοποθέτηση του 
Δημάρχου, νομίζουμε ότι μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα να πάρει σχετική απόφαση, 
με την οποία θα πρέπει να λέει, ότι η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων του νομού, η 
χωροθέτηση και η δημιουργία του ΧΥΤΑ καθώς και κάθε άλλη δράση που έχει να κάνει με τα 
παραπάνω θέματα, προβλέπεται από τον περιφερειακό σχεδιασμό όπως είπε και ο Δήμαρχος, της 
Περιφέρειας, με την συγκεκριμένη απόφαση της 639 του 2005, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει 
και σήμερα.  
 Ζητάμε λοιπόν από τις περιφερειακές αρχές, από την αιρετή Περιφέρεια, από την 
αποκεντρωμένη διοίκηση, από το Υπουργείο περιβάλλοντος να προχωρήσουν άμεσα στην 
υλοποίηση και στην εφαρμογή του περιφερειακού σχεδιασμού, ο οποίος προβλέπει πέντε 
διαχειριστικές ενότητες και πέντε ΧΥΤΑ. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση και η άδεια λειτουργίας 
του ΧΥΤΑ Πολυγύρου, προέβλεπε και προβλέπει την εξυπηρέτηση των πρώην Καποδιστριακών 
Δήμων του Πολυγύρου και των Ζερβοχωρίων. 
 Όμως την μια πραγματικότητα που δημιουργήθηκε, συμφωνούμε και εμείς και με βάση τις 
αποφάσεις που έχουμε πάρει από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ σίγουρα ο ΧΥΤΑ του Πολυγύρου μπορεί εξαντλώντας φυσικά τα όρια 
αντοχής του να εξυπηρετήσει και τα στερεά απόβλητα του δημοτικής ενότητας της Ορμύλιας. 
 Όμως στα όρια του Δήμου μας, όπως είπατε βρίσκεται και ο ΧΥΤΑ της διαχειριστικής 
ενότητας, που μετέχει ο Δήμος Ανθεμούντα. Όσον αφορά λοιπόν την Ορμύλια, συμφωνούμε 
και εμείς ότι ο Δήμος πρέπει να προχωρήσει στο κλείσιμο του ΧΑΔΑ και στην 
περιβαλλοντική αποκατάσταση αφού υπάρχει έτοιμη η μελέτη και η χρηματοδότηση της 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης, η ευθύνη λοιπόν για το κλείσιμο των άλλων ΧΑΔΑ του νομού 
και η κατασκευή των έργων διαχείρισης και των στερεών τους αποβλήτων είναι ευθύνη των 
άλλων φορέων και Δήμων όπως αυτά προβλέπονται από το περιφερειακό σχεδιασμό. Όπως 
έχουμε δηλώσει λοιπόν μέχρι τώρα το Δημοτικό μας Συμβούλιο δεν πρόκειται να συναινέσει σε 
αυτά που ακούγονται στο να γίνουν δεκτά στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου, αλλά και στο ΧΥΤΑ Ανθεμούντα 
-στο μέτωπο που μας αναλογεί, διότι είναι μέσα στα δικά μας όρια και φυσικά μετέχουμε εκεί και 
στο διοικητικό Συμβούλιο του συγκεκριμένου ΦΟΔΣΑ- στερεά απορρίμματα άλλων 
διαχειριστικών ενοτήτων.  
 Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια απόφαση την οποία πρέπει να πάρει το Δημοτικό 
Συμβούλιο και πρέπει να δεσμεύει και από εδώ και πέρα τον Δήμαρχο, τις όποιες επαφές έχει για 
το συγκεκριμένο θέμα.  
 Ο κ. Δήμαρχος απήντησε: «Καταρχήν εμείς, δεν έχουμε αλλάξει καμία θέση κ. 
Μπογδάνο, προφανώς δεν μας παρακολουθείτε. Εμείς εκ των πραγμάτων μαζί με τους άλλους 
συναδέλφους εφόσον κληθήκαμε, ήμασταν υποχρεωμένοι να συζητήσουμε και βεβαίως, όταν 
έρχεται από μια μεριά η Κυβέρνηση δια της υπογραφής της κα. Μπιρμπίλη, η οποία 
εκπροσωπεί την Κυβέρνηση και δεν αποδέχεται την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου 
του κράτους και άρα σου λέει δεν θα γίνει ΧΥΤΑ στην περιοχή της Σιθωνίας και από την 
άλλη μεριά στην περιοχή του Αριστοτέλη αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα είναι 
οφθαλμοφανές, ότι στην πράξη ουσιαστικά καταργείται ο περιφερειακός σχεδιασμός.  
 Τα νέα δεδομένα τα οποία προέκυψαν μετά τις νέες δηλώσεις του κ. Λαφαζάνη και με 
το δελτίο τύπου που έστειλε και με την συνάντηση, έχουμε και την φωτογραφία εδώ πέρα που 
πιστεύουμε, ότι πράγματι εκπροσωπεί την Κυβέρνηση, που μας λέει ότι θα άρει την υπογραφή 
της η κα. Μπιρμπίλη, αυτό δείχνει ότι πραγματικά πάμε προς την σωστή κατεύθυνση υπό την 
έννοια, ότι πράγματι θα λειτουργήσει ο περιφερειακός σχεδιασμός. Εάν λοιπόν λειτουργήσει ο 
περιφερειακός σχεδιασμός, εμείς δεν έχουμε κανένα αντίλογο. Κατά καιρούς βεβαίως έχω 
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ακούσει και εσάς κατά την χρονική εξέλιξη να συμφωνείτε για το μεταβατικό στάδιο, γιατί δεν 
μας μιλήσατε γι’ αυτό; Γι’ αυτό λέμε, άμεσα πρέπει να δούμε, χρηματοδότηση και κατασκευή, 
ΧΥΤΑ Σιθωνίας και Αριστοτέλη.  
 Πρέπει να βγει μπροστά και ο κ. Λαφαζάνης και ο κ. Δρεβελέγκας και η Κυβέρνηση 
και η κα. Μπιρμπίλη να πάρει πίσω την υπογραφή της, να χρηματοδοτηθεί άμεσα ο 
Αριστοτέλης και η Σιθωνία, ώστε να μπούμε εμείς μετά στην διαδικασία, πράγματι να 
υποδεχτούμε σε μεταβατικό στάδιο. Εάν όμως εκλείψουν αυτοί οι λόγοι, αντιλαμβάνεστε, ότι 
με ευθύνη πλέον της Κυβέρνησης , μπαίνουμε σε ένα καινούργιο πεδίο και μάλιστα η 
Κυβέρνηση για να καλύψει τα λάθη της, προσπαθεί και απειλεί τους Δημάρχους, λέγοντας ότι 
τα πρόστιμα της ευρωπαϊκής ένωσης που θα επιβληθούν στην Ελλάδα, θα καταμεριστούν σε 
επίπεδο Δήμων και αντιλαμβάνεστε ότι εκεί μπαίνουμε σε μια διαδικασία, χωρίς να φταίμε 
εμείς δηλαδή, να πληρώνει ο λαός και ο κάθε δημότης, το τίμημα των προστίμων τα οποία θα 
μας έρθουν από την πλευρά της ευρωπαϊκής ένωσης, με ευθύνη της Κυβέρνησης. 
-κ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Ναι κ. Δήμαρχε, εκτός από τις θέσεις των Βουλευτών πρέπει και εμείς να 
είμαστε διεκδικητικοί και ‘όχι ενδωτικοί. Δεν έχουμε ανοικτό ΧΑΔΑ εμείς ….  
-κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν, ξέρω την δουλειά μου μην νοιάζεστε. Εάν όμως εκλείψουν και 
υπάρχουν ήδη και (δεν ακούγεται)  
-κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για αυτό λοιπόν εμείς συζητήσαμε βεβαίως και την μια περίπτωση και την 
άλλη. Στην μια περίπτωση καλύψαμε ανταποδοτικά όλες τις δυνατότητες που μπορούμε να 
εξαντλήσουμε, η προσωπική μου άποψη κόντρα σε αυτά που λέτε εσείς, -ανεξάρτητα αν 
υποστηρίζει η Κυβέρνηση, ότι πρέπει να γίνει το εργοστάσιο στην Μαυροράχη ή κάπου αλλού-
, υπήρξε λάθος το 2005 και το 2006 που δεν προβλέφθηκε μονάδα επεξεργασίας στην 
Χαλκιδική, ένας καθαρά τουριστικός νομός που θα έδινε την δυνατότητα και στον Πολύγυρο 
και στον Ανθεμούντα και στις άλλες περιοχές στους άλλους ΧΥΤΑ να λειτουργήσουν 
τουλάχιστον άλλα είκοσι χρόνια και πλέον. 
 Δυστυχώς δεν είχε προβλεφθεί αυτό από την τότε διοίκηση της Νομαρχίας, δεν 
προβλέφθηκε στον περιφερειακό σχεδιασμό μονάδα επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση η 
Χαλκιδική δεν θέλει και κανένα εργοστάσιο των 300.000.000,00 € όπως ακούγεται για Πάτρα 
και τις άλλες περιοχές.  
 Με 20.000.000,00 € και 25.000.000,00 € μπορούμε άνετα να μπούμε στην διαδικασία 
το να κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο και να λύσει το πρόβλημα και να διαιωνιστεί η 
δυνατότητα χρονικά τουλάχιστον η δυνατότητα υποδοχής στερεών αποβλήτων από όλους τους 
ΧΥΤΑ, οι οποίοι θα αναπτυχθούν κατά την χρονική εξέλιξη. Και βέβαια ζητήσαμε την 
ολοκλήρωση των οδικών υποδομών και βεβαίως νομίζω ότι για αυτό που είπατε για Αρναία 
και για Πολύγυρο που ζήτησα και εγώ, θα πρέπει όταν περνάνε απορριμματοφόρα μέσα από 
οικιστικά σύνορα, ανταποδοτικά τουλάχιστον η Κυβέρνηση να σκύψει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και να χρηματοδοτήσει να φτιάξουμε και τα δικά μας δίκτυα.  
 Επίσης εκείνο που ήθελα να πω είναι, ότι κατά την τελευταία συνάντηση που είχαμε 
στην Περιφέρεια με την κα. Τσάγκρη, δεσμεύτηκε δημόσια ότι άμεσα θα ξεκινήσει η 
διαδικασία του να μας παραδώσουν μπλε κάδους και μπλε απορριμματοφόρα και να αρχίσουν 
οι επιμορφώσεις και του κόσμου, με δημοσιοποιήσεις των πλεονεκτημάτων και τα λοιπά, για 
να μπορέσουμε πράγματι να δώσουμε την δυνατότητα στους ΧΥΤΑ οι οποίοι θα 
λειτουργήσουν να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.  
 Τελειώνοντας θα πω, ότι μην παρεξηγείτε την δική μου προσωπική προσπάθεια που 
έκανα όταν ήμουνα Νομάρχης, όταν διέβλεπα τα ενδεχόμενα τα οποία θα προκύψουν, όταν 
τότε είπα ότι θα πρέπει, -είχα ετοιμάσει μάλιστα και το σχετικό καταστατικό και πάρα το 
γεγονός, ότι δεν είχε αρμοδιότητα ή υποχρέωση η Νομαρχία, έμπαινε με ένα 20% και έβαζε 
και 1.000.000,00 € τότε δεν άρεσε στους συναδέλφους το ποσό-, είπα να το διαφοροποιήσουν, 
αλλά μέλημά μου τότε ήταν να κάνουμε έναν Ενιαίο στην πράξη Σύνδεσμο, ο οποίος θα 
επέλυε όλα αυτά τα προβλήματα. 
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 Και πιστεύω, προσωπική μου άποψη ήταν αυτή, ότι θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε 
και καλύτερα και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και με μεγαλύτερη διεκδικητικότητα 
εφόσον κινήστε και εσείς σε αυτό το πλαίσιο».  
 Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Θωμά 
Καπλάνη: «Πρόεδρε, θέλω να διευκρινίσουμε ότι, το θέμα έχει περισσότερο ενημερωτικό 
χαρακτήρα και δεν ερχόμαστε σήμερα να πάρουμε κάποια απόφαση  
 Ο κ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ παρενέβη: «Διαδικαστικά να πω κ. Καπλάνη, για ποιόν λόγο να 
μην πάρουμε απόφαση; Να μην δεσμεύσουμε την Δημοτική Αρχή πάνω σε ορισμένες θέσεις 
που είναι και θέσεις του προηγούμενου Δήμου μας;» 
 κ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ: «Κ. Μπογδάνε, εγώ έτσι όπως είναι διατυπωμένο το θέμα, 
αντιλαμβάνομαι ότι είναι καθαρά θέμα ενημέρωσης».  
 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Έχει δίκιο ο κ. Καπλάνης, γιατί λέμε ρύθμιση θεμάτων σε επίπεδο 
ενημέρωσης».  
 κ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: «Σε κάθε θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να 
πάρει απόφαση».  
 κ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ: «Κ. Μπογδάνε εγώ θα χαρώ, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να 
έρθει τακτικό θέμα, κανονικά λήψη αποφάσεων και τα λοιπά».  
  κ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: «Μα τακτικό είναι».  
 κ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ: «Υπό την έννοια της λήψης αποφάσεως, τώρα έχει θέμα καθαρά 
ενημερωτικό, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον. Αν η πλειοψηφία θελήσει να πάρουμε 
κάποια απόφαση, να τοποθετηθούμε».  
  κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Στα πλαίσια αυτά είχαμε κινηθεί και εμείς κ. Καπλάνη, διότι τα 
πράγματα μπορεί να ωριμάσουν ακόμα περισσότερο, να δούμε αν οι εξαγγελίες αυτές θα 
υλοποιηθούν».  
 κ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: «Κ. Πρόεδρε ο κώδικας λέει, ότι σε όλα τα θέματα πρέπει να 
παίρνουμε αποφάσεις».  
 κ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ: «Η απόφαση όμως κ. Μπογδάνο μπορεί να έχει εκτελεστό 
χαρακτήρα ας το πούμε έτσι ή να έχει ένα ενημερωτικό χαρακτήρα, εγώ τουλάχιστον έτσι το 
αντιλαμβάνομαι, αν η πλειοψηφία θέλει να πάμε σε κάποια συγκεκριμένη απόφαση για το 
θέμα».  
 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Κ. Καπλάνη δεν βλέπω να διαφωνούμε καταρχήν, εμείς από ό,τι 
βλέπετε τελικώς μέχρι στιγμής εάν πραγματικά γίνουν οι ΧΥΤΑ Σιθωνίας και Αριστοτέλη 
στην πράξη εμμένουμε και εμείς στον περιφερειακό σχεδιασμό έτσι;  
 Το αν ζητήσαμε εμείς τροποποίηση για το εργοστάσιο, για να δώσουμε διπλάσιο χρόνο 
διάρκεια ζωής σε σχέση με τους υφιστάμενους ΧΥΤΑ και βεβαίως, να καλέσουμε και την 
Κυβέρνηση, για να ολοκληρώσει τις υποδομές με ευθύνη της και να δώσει τους μπλε κάδους 
και τα μπλε απορριμματοφόρα, διότι δεν μπορεί να συζητά η Κυβέρνηση και να λέει, ότι 
‘ξέρετε; προχωρήστε άμεσα στο κλείσιμο των ΧΑΔΑ και να μην υπάρχουν οι δυνατότητες 
χρηματοδότησης και για τους σταθμούς μεταφόρτωσης και για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ’, 
πρέπει να τα πούμε αυτά στην απόφαση, αλλά κυρίως για την ανακύκλωση και την 
τροποποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού ως προς το σκέλος του εργοστάσιου».  
 κ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ: «Με αυτήν την απαραίτητη διευκρίνιση, θέλω να πω ότι, και 
απευθύνομαι σε όλο το Σώμα, ότι με τον Δήμαρχο στο συγκεκριμένο θέμα, δεν έχουμε κάτι 
προσωπικό. Διαφωνούμε από το 2007, για το πώς θα πρέπει να γίνει η διαχείριση των 
απορριμμάτων στον νομό Χαλκιδικής, αν θα πρέπει ο ΧΥΤΑ Πολυγύρου να δεχτεί σκουπίδια 
και από άλλες περιοχές. 
 Θεωρώ ότι ο Δήμαρχος έχει τα δικά του επιχειρήματα, η πλευρά της παλιάς Δημοτικής 
Αρχής είχε τα δικά της επιχειρήματα, τα οποία ακόμη σθεναρά προβάλουμε και 
υπερασπιζόμαστε, άρα δεν υπάρχει τίποτε προσωπικό και πραγματικά με λυπεί το γεγονός να 
φτάνουμε στο σημείο και δημόσια στην τηλεόραση εν προκειμένω να ανταλλάσσουμε βαριές 
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εκφράσεις ο ένας για τον άλλον και να περνάμε μια εικόνα για τον Δήμο Πολυγύρου στον 
κόσμο άσχημη.  
 Δήμαρχε πραγματικά πιστεύω, ότι ήταν ατυχής στιγμή και για τους δυο μας, πριν από 
δυο εβδομάδες περίπου που ανταλλάξαμε δημόσια από τηλεοράσεως βαρύς χαρακτηρισμούς ο 
ένας για τον άλλον. Όποια διαφωνία έχουμε νομίζω ότι μπορούμε να την λύνουμε εδώ μέσα 
στο Δημοτικό Συμβούλιο να λέμε τις απόψεις και να παίρνουμε αποφάσεις. Τώρα θεωρώ, ότι 
δεν έχει γίνει καμία αλλαγή της στάσης του Δημάρχου, άκουσα τον κ. Μπογδάνο να λέει 
‘χαίρομαι που αλλάξατε άποψη’. Δεν θεωρώ ότι έχει αλλάξει άποψη ο Δήμαρχος. Αυτό που 
μας είπε σήμερα είναι βέβαια κάτι καινούργιο σε σχέση με αυτό που μας είπε πριν από μια 
εβδομάδα περίπου, αυτό που ακούσαμε από την τηλεόραση. Δηλαδή ενώ μέχρι τότε έλεγε ότι 
επιδίωξη και δική του ήταν να αλλάξει ο περιφερειακός σχεδιασμός και μάλιστα είχε βρει όπως 
είπε ένα τρόπο και ως προς το σκέλος της κατασκευής των δυο επιπλέον ΧΥΤΑ, σήμερα αυτό 
που μας είπατε, είναι ότι θεωρείτε, ότι πλέον μπορούν να γίνουν αυτοί οι δυο ΧΥΤΑ».  
 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ επαφίεμαι στις δημόσιες σχέσεις του κ. Λαφαζάνη, που πιστεύω 
εκπροσωπεί την Κυβέρνηση. 
 Όταν λέει ο κ. Λαφαζάνης, ‘συναντήθηκα με την κα. Μπιρμπίλη και είπε δημόσια, ότι θα 
επανεξετάσει το θέμα του ΧΥΤΑ Σιθωνίας στα πλαίσια της γνωμοδότησης του Νομικού 
Συμβουλίου’, δεν έχω κανένα λόγο να μην τον πιστέψω. Διότι δεν νομίζω, ότι υπάρχει και 
κανένας λόγος και από την πλευρά των υπολοίπων συναδέλφων να μην πιστέψει τις δηλώσεις 
του κ. Λαφαζάνη, οι οποίες πιστεύουμε ότι εκφράζει και την βούληση της Κυβέρνησης, μετά 
την συνάντηση με την κα. Μπιρμπίλη, άρα έχουμε αλλαγή στάσεως». 
 κ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ: «Δεν λέω ότι αλλάξατε, ακριβώς αυτό διευκρίνισα. Είπα, ότι δεν 
αλλάξατε εσείς στάση, απλά σήμερα μας λέτε, ότι είναι πιθανόν να γίνουν οι δυο ΧΥΤΑ, 
πράγμα το οποίο πριν από μια εβδομάδα θεωρούσατε και εσείς δύσκολο.  
 Καταρχήν θεωρώ ότι, το τελευταίο διάστημα σκοπίμως πάνε να περάσουν στον κόσμο 
δυο θέσεις, οι οποίες δεν είναι ακριβής, ακούγονται συχνά δυο ανακρίβειες. 
 Η μια είναι, ότι δεν μπορεί να γίνει ΧΥΤΑ στην Σιθωνία, νομίζω το ανέφερε και ο 
Δήμαρχος, ότι μπορεί να γίνει ΧΥΤΑ μάλιστα γίνεται επίκληση εκ του γεγονότος ότι η 
Σιθωνία είναι περιοχή NATURA, πουθενά δεν λέει στον Νόμο, ότι στις περιοχές NATURA 
δεν μπορούν να γίνουν ΧΥΤΑ ίσα, ίσα που οι ΧΥΤΑ θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον για τα 
ελληνικά δεδομένα, η τελευταία λέξη της τεχνολογίας και της επιστήμης όσον αφορά την 
διαχείριση των απορριμμάτων και πραγματικά, όταν συζητούσαμε για την περίφημη μελέτη 
για την περιοχή του όρους Χολομώντα, για την περιοχή NATURA της περιοχής μας, 
διαπιστώσαμε εκεί μέσα ότι πραγματικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να γίνει ΧΥΤΑ. 
 Το ίδιο ισχύει και για την Σιθωνία, ανεξάρτητα αν η κα. Μπιρμπίλη είχε μια 
διαφορετική άποψη και δεν αποδέχτηκε την ομόφωνη γνώμη του Nομικού Συμβουλίου του 
κράτους. Άρα πρέπει να ξέρει ο κόσμος, ότι το γεγονός ότι η Σιθωνία είναι περιοχή NATURA, 
δεν σημαίνει ότι εκεί δεν μπορεί να γίνει ΧΥΤΑ.  
 Και μια δεύτερη ανακρίβεια, ότι ο Δήμος Πολυγύρου και ο ΧΥΤΑ του Πολυγύρου έχει 
την υποχρέωση να δεχτεί με βάση τον περιφερειακό σχεδιασμό τα σκουπίδια, τα απορρίμματα 
των άλλων περιοχών. Επίσης μεγάλη ανακρίβεια, η οποία σκοπίμως από κάποια κέντρα, θέλω 
να πιστεύω εκτός του διευρυμένου Δήμου Πολυγύρου, διαρρέει και διαχέεται σε όλο τον νομό, 
δηλαδή τι πάνε να περάσουν στον κόσμο; Ότι δεν μπορεί να γίνει ΧΥΤΑ στην Σιθωνία και 
ότι ο Πολύγυρος πρέπει να πάρει τα σκουπίδια των άλλων περιοχών.  
 Να δούμε λίγο για τους δυο ΧΥΤΑ. 
ΧΥΤΑ Σιθωνίας: όλοι ξέρετε ότι με βάση τον αρχικό περιφερειακό σχεδιασμό και αυτόν που 
ισχύει βέβαια και μέχρι σήμερα, θα έπρεπε ο ΧΥΤΑ της Σιθωνίας να έχει τελειώσει περίπου το 
2004 ή το 2005 να έχει ολοκληρωθεί και να έχει λειτουργήσει. Γνωρίζετε, ότι ούτε καν 
χωροθέτηση δεν υπάρχει σήμερα, μάλιστα θα αναφέρω μια συζήτηση η οποία είχε γίνει μεταξύ 
εμού και του κ. Τζίτζιου, τότε Αντινομάρχη τον Σεπτέμβριο του 2007, ο οποίος στην 
προσπάθεια του να μας πείσει να δεχτούμε τα σκουπίδια της περιοχής, μας διαβεβαίωνε 
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παρουσία και του τότε Αντιδημάρχου κ. Σίγγελη και άλλων αιρετών της προηγούμενης 
Δημοτικής Αρχής ότι μέχρι τα τέλη του 2008 ο ΧΥΤΑ της Σιθωνίας θα ήταν έτοιμος και θα 
λειτουργούσε.  
 Άρα μας έλεγε πάρτε τα σκουπίδια για ένα χρόνο, τέλος του 2008 θα είναι έτοιμος ο 
ΧΥΤΑ της Σιθωνίας και προχωράμε, βέβαια όλοι γνωρίζουμε, ότι ούτε ως Δήμαρχος στις 
προηγούμενες θητείες του ο κ. Τζίτζιος, ούτε βέβαια και ως Αντινομάρχης επιδίωξε ή πέτυχε 
να γίνει αυτός στην Σιθωνία.  
 Να πάμε στον ΧΥΤΑ της βορείου Χαλκιδικής: είπε προηγουμένως ο κ. Δήμαρχος, ότι 
υπήρχε ένα πρόβλημα με την περιοχή, είχε χαρακτηριστεί αναδασωτέα και ως εκ τούτου 
υπήρχε πρόβλημα στο να γίνει εκεί ΧΥΤΑ, αλλά επειδή άλλαξε ο δασάρχης τα πράγματα πάνε 
καλύτερα. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους μας ότι η δασική νομοθεσία δεν αλλάζει με την 
αλλαγή ενός δασάρχη, το ότι έρχεται ένας νέος δασάρχης στην περιοχή της Βορείου 
Χαλκιδικής, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ερμηνεύσει ή θα εφαρμόσει διαφορετικά τον Νόμο. Το 
πρόβλημα, και ειπώθηκε κάποια στιγμή, είναι ότι η Αρναία από την στιγμή που δεν πήρε την 
έδρα του Δήμου Αριστοτέλη είπε δεν δεχόμαστε και εμείς να πάρουμε τα σκουπίδια της 
Βορείου Χαλκιδικής. Δεν μπορεί η έδρα να πηγαίνει στην Ιερισσό και τα σκουπίδια να 
έρχονται στην Αρναία. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν προχώρησε η κατασκευή του 
ΧΥΤΑ στην βόρειο Χαλκιδική. Τώρα γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις άλλες φανερά, άλλες 
στο παρασκήνιο, σε αυτά τα πράγματα έτσι γίνεται συνήθως προκειμένου να βρεθεί μια λύση 
και τελικά η Αρναία να άρει το βέτο για την κατασκευή του ΧΥΤΑ στην περιοχή του Στανού, 
αν θυμάμαι καλά σε αυτήν την περιοχή θα γινόταν ο ΧΥΤΑ, πλησίον δηλαδή της Αρναίας. 
 Επομένως και στην Σιθωνία μπορεί να γίνει ΧΥΤΑ και στην Βόρειο Χαλκιδική και όχι 
μόνο μπορεί, πρέπει να γίνει ΧΥΤΑ. 
 Πριν αναφέρω γιατί δεν θέλουμε να έρθουν σκουπίδια στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου, να πω 
δυο λόγια για αυτά που ανέφερε ο κ. Δήμαρχος προηγουμένως για τις πιέσεις που ασκούνται 
προς τις δημοτικές αρχές να δεχτούν τα σκουπίδια από τις άλλες περιοχές που δεν έχουν 
ΧΥΤΑ προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. 
 Και οι δυο κυβερνήσεις με τις οποίες συνεργαστήκαμε την προηγούμενη τετραετία και 
η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μας πίεσαν αφόρητα και 
σαν Δημοτική Αρχή αλλά και προσωπικά εμένα στις όποιες συναντήσεις είχαμε στην Αθήνα 
στην Θεσσαλονίκη και στον Πολύγυρο να δεχτούμε τα σκουπίδια των άλλων περιοχών.  
 Βλέπω μάλιστα τον κ. Καρανάσιο με τον οποίον ήμασταν το καλοκαίρι του 2010 στην 
Αθήνα μαζί, μας κάλεσε ο κ. Ντόλιος, στο γραφείο του, ήμασταν πάνω από μια ώρα στο 
γραφείο του υφυπουργού αρμόδιου τότε για να επιλύσει το συγκεκριμένο θέμα και μάλιστα και 
ο κ. Ντόλιος και ο κ. Νάκος επί Κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας μου είπαν το εξής: «αν δεν 
πάρετε τα σκουπίδια εμείς τον καταλογισμό δεν θα τον κάνουμε Δήμος Πολυγύρου θα τον 
κάνουμε Θωμάς Καπλάνης του Πέτρου, πόσο θα αντέξεις; 36.000,00 € την μέρα, πήγαινε στα 
δικαστήρια να προσφύγεις και να πεις Κύριοι δεν μπορείτε να το επιβάλετε σε εμένα προσωπικά, 
δεν μπορείτε να το επιβάλετε στον Δήμο, να το επιβάλετε στους Δήμους που δεν κατασκεύασαν με 
δική του υπαιτιότητα τους ΧΥΤΑ σύμφωνα με τον περιφερειακό σχεδιασμό».  
 Θα θυμάστε τότε ο κ. Νάκος στην επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη παρουσία φορέων της 
Χαλκιδικής όταν ρωτήθηκε για το θέμα κουνούσε απειλητικά το δάχτυλο και έλεγε ‘αν δεν 
λύσετε το πρόβλημα εγώ θα σας κάνω και θα σας ράνω’. 
 Δυστυχώς λοιπόν και οι δυο κυβερνήσεις εφάρμοσαν την ίδια πολιτική. Δεν συζητώ 
βεβαίως το τι πιέσεις ασκήθηκαν και από τους δυο περιφερειάρχες τον κ. Τσότρα και την κα. 
Λιονή ποτέ όμως δεν υποκύψαμε και δεν υποκύψαμε γιατί; Πέραν του γεγονότος, ότι δεν έχει 
ο Πολύγυρος υποχρέωση να πάρει τα σκουπίδια των άλλων περιοχών, υπάρχει και ένας 
πραγματικός λόγος που δεν μπορεί να δεχτεί, απορρίμματα πέραν της σημερινής γεωγραφικής 
ενότητας του Δήμου Πολυγύρου, δηλαδή των παλιών Δήμων Ζερβοχωρίων Πολυγύρου και 
βεβαίως του Δήμου Ορμύλιας, ο οποίος από την 1 Ιανουαρίου ανήκει χωρικά στην ενότητα του 
διευρυμένου Δήμου Πολυγύρου.  
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 Γιατί λοιπόν δεν μπορεί ο ΧΥΤΑ του Δήμου Πολυγύρου να δεχτεί απορρίμματα; Με 
βάση την αρχική μελέτη, που συντάχθηκε για την κατασκευή του ΧΥΤΑ Πολυγύρου η 
χωρητικότητα του ανέρχονταν σε 90.000 τόνους, η διάρκεια ζωής του ήταν δεκαπέντε χρόνια. 
Κάποιοι λένε ότι είναι είκοσι, δεν είναι είκοσι και το αναφέρω διότι και αυτό νομίζω τελευταία 
επίτηδες αναφέρετε από ορισμένους η διάρκεια ζωής του ΧΥΤΑ ήταν δεκαπέντε χρόνια, 6.000 
τόνους κατά μέσο όρο τον χρόνο επί δεκαπέντε χρόνια 90.000 τόνοι.  
 Θέλω εδώ να σημειώσω, για όσους δεν έχουν επισκεφτεί τον ΧΥΤΑ Πολυγύρου, ότι 
ίσως είναι ο μοναδικός ΧΥΤΑ στην χώρα που δεν έχει κατασκευαστεί σε ένα σημείο επίπεδο 
αλλά όσοι τον επισκεφτήκατε θα είδατε, ότι πρόκειται για μια πλαγιά στο τέλος της οποίας 
υπάρχει ένα τεχνητό μπάζωμα, είναι σαν ένα χωνί από αυτά τα χωνιά τα απλά που βάζουμε το 
λάδι όπου από την μια μεριά το χωνί είναι μέχρι τέρμα πάνω και από την άλλη είναι κομμένο 
λίγο πιο πάνω από το στόμιο.  
 Αυτός λοιπόν ο ΧΥΤΑ έχει μια συγκεκριμένη αντοχή, δυνατότητα να δεχτεί σκουπίδια 
και ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα που μπορεί να δουλέψει, που μπορεί να δεχτεί 
απορρίμματα. Η αρχική λοιπόν μελέτη έλεγε ότι 6.000 τόνους τον χρόνο επί δεκαπέντε χρόνια 
90.000 τόνοι. Είδαμε όμως τον πρώτο χρόνο λειτουργίας και πάρα το γεγονός, ότι κάνουμε 
ανακύκλωση από τον Αύγουστο του 2007 σταθερά, -συνεχώς αδιαλείπτως έρχονται από τον 
σύνδεσμο ΟΤΑ μείζονος Θεσσαλονίκης και μαζεύουν τα ανακυκλώσιμα υλικά, έχουμε στον 
Πολύγυρο περίπου εκατό κάδους τέτοιους, για όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά, περίπου κάθε 
είκοσι μέρες έρχονται τα απορριμματοφόρα από την Θεσσαλονίκη παίρνουν τα 
ανακυκλώσιμα-, πάρα λοιπόν το γεγονός ότι κάθε χρόνο περίπου 1.000 τόνοι απορριμμάτων 
πηγαίνουν προς ανακύκλωση, είδαμε ότι η πρόβλεψη για 6.000 τόνους τον χρόνο, δεν ήταν 
αληθής. 
 Βέβαια ήταν μια μελέτη η οποία είχε γίνει στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας και 
προέβλεπε για όλη την δεκαετία, προέβλεπε πόση θα είναι η ποσότητα των απορριμμάτων που 
θα δημιουργούνται κάθε χρόνο, είδαμε λοιπόν ότι δεν είναι 6.000 τόνοι, αλλά έχουμε περίπου 
τους 7.000 με 8.000 τόνους. Σε αυτό λοιπόν αν προσθέσουμε και το γεγονός ότι θα έρχονται 
από εδώ και πέρα και τα σκουπίδια της Ορμύλιας, αντιλαμβάνεστε ότι πάμε στους 9.000 με 
10.000 τόνους τουλάχιστον τον χρόνο. Αν έχουμε λοιπόν 10.000 τόνους σκουπίδια τον χρόνο η 
διάρκεια ζωής είναι 9 χρόνια. Από τα εννιά αυτά χρόνια ήδη έχει περάσει ο 1,5 χρόνος που ήδη 
λειτουργούμε τον ΧΥΤΑ, άρα μπροστά μας έχουμε 7.5 χρόνια ζωής του ΧΥΤΑ. Αν λοιπόν 
έρθουν αυτή τη στιγμή σκουπίδια από την Βόρειο Χαλκιδική, ή από την Σιθωνία περιοχές που 
δεν παράγουν σκουπίδια μόνο με τους ρυθμούς που παράγουμε σκουπίδια τον χειμώνα και η 
Βόρειος Χαλκιδική και η Σιθωνία είναι τουριστικές περιοχές κυρίως η Σιθωνία και η Βόρειος 
Χαλκιδική σε κάποια τμήματα της, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι 10.000 τόνοι θα γίνουν 
περίπου 14.000 ίσως και 15.000 τόνοι. Άρα η ζωή του ΧΥΤΑ από τα 7,5 χρόνια που απέμειναν 
θα είναι λιγότερο από 3,5 με 4, αν σήμερα, αύριο το πρωί δημοπρατηθεί η κατασκευή των δυο 
ΧΥΤΑ Σιθωνίας και Βορείου Χαλκιδικής θα ολοκληρωθούν, θα λειτουργήσουν μετά από μια 
τριετία το λιγότερο.  
 Η εμπειρία από την κατασκευή των ΧΥΤΑ Πολυγύρου και Ανθεμούντα αυτό μας λέει, 
δηλαδή αν δεχτούμε τα απορρίμματα των άλλων περιοχών, μέχρι να λειτουργήσουν οι άλλοι 
δυο ΧΥΤΑ θα έχει κορεστεί ο ΧΥΤΑ του Πολυγύρου και βεβαίως δεν μπορούμε να μιλάμε για 
επέκταση του ΧΥΤΑ Πολυγύρου και για τον λόγο που σας είπα το πώς είναι κατασκευασμένος 
αλλά και από την άλλη  
-κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Δηλαδή εσείς λέτε, ότι ούτε μεταβατικά να υποδεχθούμε, τίποτε;» 
-κ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ: «Θα καταλήξω κ. Δήμαρχε. Δεν μπορεί λοιπόν να δεχτεί σκουπίδια ο 
Πολύγυρος, όχι μόνο γιατί είναι έτσι κατασκευασμένος ο ΧΥΤΑ αλλά και διότι το κάτω μέρος 
του ΧΥΤΑ το χαμηλό τμήμα του γειτνιάζει με ρέμα το οποίο καταλήγει στον ποταμό Ολύνθιο. 
Αν δηλαδή σπάσει ο ΧΥΤΑ και φύγουν όλα αυτά τα απορρίμματα στο ρέμα, θα πάνε στον 
Ολύνθιο οπότε, ούτε το φράγμα θα μπορέσει να συγκρατήσει τα νερά και βεβαίως να αρδεύσει 
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όλη την περιοχή αλλά και από την άλλη θα έχουμε μια τεράστιο οικολογική καταστροφή η 
οποία θα ξεκινάει από εδώ και θα φτάνει μέχρι την θάλασσα.  
 Αυτοί είναι οι λόγοι που εμείς επί τέσσερα χρόνια ήμασταν τόσο κάθετα αρνητικοί, στο 
να δεχτούμε σκουπίδια από άλλες περιοχές. Δεχτήκαμε χαρακτηρισμούς, ακραίοι, γραφικοί ότι 
θέλουμε κάτι να αποδείξουμε χίλια δυο, αντιπαρήλθαμε τους όποιους χαρακτηρισμούς για 
αυτόν μόνο τον λόγο, γιατί ξέραμε, ότι δεν μπορεί να αντέξει ο ΧΥΤΑ Πολυγύρου 
περισσότερο από αυτό για το οποίο κατασκευάστηκε, δηλαδή να πάει τα σκουπίδια 
Πολυγύρου, Ζερβοχωρίων και βεβαίως πλέον και της Ορμύλιας.  
 Δεν είμαστε παράλογοι, ούτε τοπικιστές είμαστε, ούτε φωνάζουμε γιατί θέλουμε να 
δείξουμε, να βγαίνουμε στις τηλεοράσεις και να γινόμαστε ακραίοι ή γραφικοί όπως μας 
χαρακτηρίζουν. Οι λόγοι είναι πραγματικοί, είναι ουσιαστικοί, με βάση λοιπόν αυτά κ. 
Δήμαρχε, θεωρώ ότι και εσείς από την θέση του Δημάρχου Πολυγύρου πλέον, θα πρέπει να 
υπερασπιστείτε αυτές τις θέσεις, να χρησιμοποιήσετε αυτά τα επιχειρήματα και ως Δήμαρχος 
Πολυγύρου να πείτε καις τους υπόλοιπους Δημάρχους όπως έκανα εγώ τα προηγούμενα 
τέσσερα χρόνια και βεβαίως σε κάθε άλλο αρμόδιο φορέα, είτε είναι υφυπουργός η κα. 
Τσάγκρη, είτε είναι το Υπουργείο, είτε είναι οποιαδήποτε αρχή, ότι ο ΧΥΤΑ του Πολυγύρου 
δεν μπορεί να δεχτεί απορρίμματα από άλλες περιοχές.  
 Είπα τότε στην τηλεόραση όταν έκανα παρέμβαση τηλεφωνική, ότι σας βλέπω να 
συμπεριφέρεστε σαν Νομάρχης ή σαν Δήμαρχος Αρναίας, θέσεις τις οποίες υπηρετήσατε και 
τις δυο. Σήμερα είστε Δήμαρχος Πολυγύρου, ο κόσμος εδώ στον Πολύγυρο περιμένει από 
εσάς, περιμένει από την Δημοτική Αρχή να κρατήσει πάλι αυτήν την σκληρή στάση απέναντι 
σε όλους τους υπόλοιπους και να μην γίνει το μεγάλο λάθος, να δεχτούμε τα απορρίμματα, 
διότι αν τα δεχτούμε όχι μόνο υπάρχουν οι κίνδυνοι που περιέγραψα αλλά δυστυχώς ο ΧΥΤΑ 
δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει, με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα, που μετά βίας 
καταφέρνουμε και τον λειτουργούμε ως πραγματικό ΧΥΤΑ με μεγάλη προσοχή.  
 Γιατί αν έρθουν τόσο μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων και κυρίως τους 
καλοκαιρινούς μήνες, είναι βέβαιο ότι από ΧΥΤΑ θα καταλήξει μια χωματερή η οποία κατ’ 
ευφημισμό θα έχει την ονομασία χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Και επειδή ο 
ΧΥΤΑ του Πολυγύρου είναι κατασκευασμένος σε ευθεία γραμμή περίπου ένα, με ενάμιση 
χιλιόμετρο έξω από τον οικισμό, δεν είναι ούτε πέντε ούτε δέκα χιλιόμετρα αν ο ΧΥΤΑ του 
Πολυγύρου καταντήσει χωματερή τότε να είστε βέβαιος, ότι οι συνέπειες για την πόλη του 
Πολυγύρου θα είναι τεράστιες.  
 Ελπίζω λοιπόν κ. Δήμαρχε, να συνεχίσετε την προσπάθεια που κάναμε ως 
προηγούμενη Δημοτική Αρχή και να είστε βέβαιος και το λέω ενώπιον όλων των συναδέλφων 
ότι όλοι μας, όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα είμαστε συμπαραστάτες, θα είμαστε 
μπροστάρηδες, θα είμαστε μαζί σας, αν κρατήσετε αυτήν την στάση. 
 Αν όμως διατηρήσετε τις απόψεις τις οποίες εκφράσατε δημόσια τον τελευταίο καιρό, 
πολύ φοβάμαι ότι θα διχαστεί η τοπική κοινωνία, θα διχαστεί το Δημοτικό Συμβούλιο και θα 
είναι ό,τι χειρότερο για όλους μας, να περάσει η εικόνα προς τα έξω, ότι δεν είμαστε ενωμένοι 
σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, αλλά είμαστε οι μισοί απέναντι στους άλλους μισούς. Ευχαριστώ 
πολύ».  
 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Δεν μας απαντήσατε για το μεταβατικό στάδιο, ποια είναι η άποψη 
σας, αυτό που ρώτησα και τον κ. Μπογδάνο».  
 κ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ: «Από την τοποθέτηση μου νομίζω κ. Δήμαρχε, βγαίνει σαφώς ότι 
δεν υπάρχει καμία περίπτωση μεταβατικού σταδίου διότι το μεταβατικό στάδιο σημαίνει ότι 
στα χρόνια μέχρι να κατασκευαστούν οι δυο ΧΥΤΑ θα έχει κορεστεί ο δικός μας ΧΥΤΑ οπότε 
μετά θα ψάχνουμε εμείς να δούμε που θα πάμε τα σκουπίδια συν τους όποιους κινδύνους 
περιέγραψα προηγουμένως».  
 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Δηλαδή αν γεμίσει ο Πολύγυρος είναι καλά να τα πάρει η 
Γαλάτιστα αυτό μου λέτε τώρα και κατά τα άλλα εμείς δεν μπορούμε ούτε μεταβατικά να 
υποδεχθούμε Σιθωνία, αυτό μου λέτε τώρα.  
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 κ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ: Μην βάζετε στο στόμα μου λόγια τα οποία, όχι, όχι μισό λεπτό μην 
βάζετε στο στόμα μου λόγια που δεν είπα και αν με ρωτάτε για τον ΧΥΤΑ Πολυγύρου η 
προσωπική μου άποψη βεβαίως τον πρώτο λόγο στην περίπτωση αυτή τον έχει η τοπική 
κοινωνία της Γαλάτιστας, αν και ο ΧΥΤΑ Ανθεμούντα δεν θίγεται τόσο πολύ, η δική μου 
προσωπική άποψη είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει, δηλαδή τα σκουπίδια, τα 
απορρίμματα από τους Δήμους τους παλιούς Δήμους Ανθεμούντα, Καλλικράτειας, Τρίγλιας 
και Μουδανιών».  
 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Κ. Δήμαρχε εγώ σέβομαι τις απόψεις σας, αλλά θα πρέπει να 
σέβεστε και εσείς τις απόψεις των άλλων και να μην λέτε ότι λειτουργούμε υποκειμενικά, ότι 
επηρεαζόμαστε εκ του γεγονότος ότι καταγόμαστε από άλλη περιοχή. Εν πάση περιπτώσει ο 
‘Καλλικράτης’ έδωσε την δυνατότητα στον λαό να επιλέξει Δήμαρχους, οι οποίοι είναι κατά 
την κρίση του άξιοι και μπορούν να διοικήσουν τον τόπο και με αυτό το σκεπτικό μπήκαμε και 
εμείς εν’ όψη και της εμπειρίας την οποία είχαμε πραγματικά να υπηρετήσουμε και να 
διοικήσουμε αυτόν τον τόπο και νομίζω ότι την εντολή την πήραμε. Βεβαίως, όπως πήρατε και 
εσείς τη σχετική εντολή, μέσα από την διαδικασία της ελάσσονος αντιπολίτευσης να 
εκφράζετε τις απόψεις σας, να τοποθετήστε και να ψηφίζετε αναλόγως.  
 Για το θέμα της Αρναίας δεν είναι θέμα αλλαγής του δασάρχη, δεν προσέξατε τι είπα, 
είπα ότι εν’ όψη του γεγονότος ότι έχουμε και αλλαγή ηγεσίας πράγματι στο δασαρχείο, 
βρέθηκε όμορη έκταση η οποία δεν έχει τα στοιχεία αυτά ακριβώς και εκ του γεγονότος ότι 
γειτνιάζει με, -γιατί παίζαμε σε μέτρα παίζαμε, με την λίμνη Βόλβη για να έχει το στοιχείο της 
λίμνης Βόλβης και της συνθήκης ΡΑΜΣΑΡ- και δεν έχει και το στοιχείο βέβαια της 
αναδασωτέας έκτασης, άρα ανοίγει διάπλατα ο δρόμος πλέον για να γίνει πράγματι ο ΧΥΤΑ 
για τον οποίο η ΑΝΕΤΧ είχε την μελέτη, για αυτό ακριβώς είπα ότι είναι όμορη, θα 
χρησιμοποιηθούν δηλαδή τα ίδια στοιχεία και πρέπει να πω εκεί, ότι μαζί με τον συνάδελφο 
τον κ. Λαζάρου σηκώσαμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος προτού ψηφιστεί ο Καλλικράτης.  
 Είχαμε μπει ήδη στην διαδικασία, διότι τότε πολλά έλεγε και ο κ. Βλαχόπουλος, ο 
συνάδελφος και ο κ. Μητροφάνης, όταν ήρθε η ώρα της κρίσεως όμως, ακόμα και δικηγορικά 
είχα αναλάβει την υπόθεση στην πλανά, στην περιοχή Πλανά μεταξύ Γοματίου και Μεγάλης 
Παναγίας για να βρούμε εκεί μια έκταση, αλλά δυστυχώς και εκεί είχαμε πολύ πυκνότητα 
δασικής έκτασης και δεν μπορέσαμε να χωροθετήσουμε ΧΥΤΑ.  
 Άρα λοιπόν, εμείς σηκώσαμε πολιτικό βάρος και εκ προοιμίου, παρά τις απόψεις που 
είχαμε ότι πρέπει οι φορείς διαχείρισης να ενωθούν και να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας για να 
λειτουργήσει κατά τόπους οι ΧΥΤΑ όπως ήταν προσδιορισμένοι μέσα από τον περιφερειακό 
σχεδιασμό καταβάλαμε προσπάθειες ακόμα και σε τοπικό επίπεδο και στην γενέτειρα μου 
προσωπικά να γίνει ο ΧΥΤΑ -πάρα το γεγονός ότι η Αρναία δεν είχε κανέναν λόγο 
τουλάχιστον όπως είναι στημένη να υποδέχεται τα σκουπίδια της Ιερισσού και της Μεγάλης 
Παναγίας. Αν ήταν τουλάχιστον στο κέντρο η περιοχή να πούμε ότι θα μπορούσε να 
υποβοηθήσει καλύτερα και την Ιερισσό και την Αρναία, όπως επίσης και την Μεγάλη 
Παναγιά, παρά ταύτα όμως εν’ όψη του γεγονότος, ότι υπήρξε αδυναμία για να στηθεί ένας 
ΧΥΤΑ στις συγκεκριμένες περιοχές, αναγκαστήκαμε, μπήκα μπροστά, για να μην χαθούν και 
τα λεφτά και να γίνει πράγματι στην περιοχή όπως είπατε εκεί του Στανού να γίνει ο 
συγκεκριμένος ΧΥΤΑ. 
 Άρα σηκώσαμε σοβαρό πολιτικό βάρος και εγώ και ο συνάδελφος ο κ. Λαζάρου και 
ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες και εύχομαι και πιστεύω, ότι τελικά θα γίνει ο ΧΥΤΑ στην 
συγκεκριμένη περιοχή. 
 Για το θέμα της Σιθωνίας καταβλήθηκαν προσπάθειες και από την προηγούμενη 
διοίκηση της Νομαρχίας και από την δικιά μας και όταν χρηματοδοτηθήκαμε μέσα από την 
διαδικασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια του ΠΕΠ με 4.000.000,00 € για να κάνουμε τις 
σχετικές μελέτες, μπήκαμε πράγματι στην διαδικασία, συμφώνησε η τοπική κοινωνία εκεί που 
επελέγη για να γίνει τελικά χωροταξικά ο ΧΥΤΑ της Σιθωνίας, ολοκληρώσαμε την μελέτη, και 
όταν πήγαμε στο πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ σημερινό Υπουργείο υποδομών, που ήταν επιφορτισμένο 
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με αυτού του είδους τις διαδικασίες, τότε υπήρξαν ψίθυροι οικολογικών ευαισθησιών και 
εναντιώσεων, ότι τάχα ξέρετε η περιοχή αυτή έχει κάτι πουλιά τα οποία θα πρέπει να 
προστατευθούν και πρέπει να γίνει και εκεί ειδική μελέτη.  
 Κάναμε και ειδική μελέτη για τα πουλιά γιατί πραγματικά έχει σπάνια πουλιά, -εδώ θα 
πω σε παρένθεση, ότι υπήρξαν και προσφυγές και συνεχόμενες διαμαρτυρίες από κατοίκους 
του Μαρμαρά και ο Ζέππος και μερικοί άλλοι συνάδελφοι, οι οποίοι εναντιωθήκανε ως προς 
το σκέλος το χωροταξικό-.  
 Παρά ταύτα αφού ολοκληρώσαμε την μελέτη τα ξεπέρασε αυτά το Υπουργείο, 
συνάδελφος του νομικού Συμβουλίου ήταν ο κ. Λαζός, ο οποίος εισηγήθηκε προς το νομικό 
Συμβούλιο του κράτους, πάρα το γεγονός ότι η περιοχή ήταν NATURA, με ολοκληρωμένες 
πλέον τις διαδικασίες και τις μελέτες να γίνει και ο ΧΥΤΑ της Σιθωνίας. Δυστυχώς 
επαναλαμβάνω η κα. Μπιρμπίλη που ουσιαστικά εκπροσωπεί εκ τοις πράγμασι και 
συνταγματικά την Κυβέρνηση ως αρμόδια υπουργός πλέον του ΥΠΕΚΑ σήμερα, δεν 
αποδέχθηκε την συγκεκριμένη πρόταση και έτσι βρεθήκαμε στον αέρα και εκ των πραγμάτων 
υπό την πίεση πλέον της Κυβέρνησης άνοιξε ο διάλογος για να δούμε τι θα κάνουμε, τι θα γίνει 
με το ΣΜΑ, τι θα γίνει με τους σταθμούς μεταφορτώσεως, τι θα γίνει με το θέμα των στερεών 
αποβλήτων της Χαλκιδικής με τα δεδομένα τα οποία είχαμε αρχικά δηλαδή, ότι πλέον είχαν 
εκλείψει οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις το να γίνει ΧΥΤΑ πλέον στην περιοχή της 
Αρναίας και στην περιοχή της Σιθωνίας, διότι έτσι άρδην άλλαζε και ο περιφερειακός 
σχεδιασμός και αναζητούσαμε ενδεχόμενες λύσεις οι οποίες βεβαίως και θα βολεύανε και 
κυρίως για τον Πολύγυρος που είπατε γιατί ουσιαστικά πράγματι είναι επικλινής ο ΧΥΤΑ του 
Πολυγύρου και έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια ζωής.  
 Εσείς όμως όταν συζητούσατε τότε με τον όποιο κ. Ντόλιο συζητούσατε 
επαναλαμβάνω εκ του ασφαλούς, διότι ενεργοποίηση των προστίμων ξεκινάει από το 2011. 
Εδώ τώρα να πούμε και κάτι άλλο στον κόσμο, ότι ο ΧΥΤΑ Πολυγύρου δεν είναι για 90.000 
τόνους είναι 270.000 τόνους και ο ΧΥΤΑ του Ανθεμούντα είναι για 560.000 τόνους. Άρα 
λοιπόν ουσιαστικά έχει δυνατότητες υποδοχής ο Ανθεμούντας διπλάσιες σε σχέση με την 
περιοχή του Πολυγύρου.  
 Από το 2012 από το τέλος του 2011 είναι οφθαλμοφανές ότι το 75% πλέον των 
σκουπιδιών πρέπει να πάει σε εργοστάσιο. Άρα λοιπόν δεν θα μπαίνει ούτε στο ΧΥΤΑ του 
Πολυγύρου, ούτε στον ΧΥΤΑ του Ανθεμούντα, και καλούνται πλέον οι δημότες να βάλουν το 
χέρι στην τσέπη και να οδηγήσουμε αυτά που είπε ο συνάδελφος ο κ. Μπογδάνος εάν υπάρξει 
αυτή η κυβερνητική πολιτική και μάλλον θα υπάρξει εκ του γεγονότος, ότι υπάρχει ένας 
περιφερειακός σχεδιασμός που δυστυχώς δεν προβλέπει ή δεν προέβλεψε, δεν είχαν τότε την 
πρόνοια οι διοικούντες να βάλουν μονάδα επεξεργασίας έστω και μικρή στην Χαλκιδική σε 
έναν τουριστικό νομό ο οποίος είχε από 120.000 μέχρι 150.000 τόνους ετησίως για να γίνει ένα 
μικρό εργοστάσιο και ουσιαστικά στην πράξη να λειτουργήσουμε και να μην έχουν πρόβλημα 
οι δημότες. 
 Διότι θα εξαρτιόμαστε το έχω πει επανειλημμένα και δημόσια θα το δούμε και στην 
πράξη μετά το 2012 πηγαίνοντας το 75% των σκουπιδιών σε εργοστάσιο από την όποια 
τιμολογιακή πολιτική της όποιας Μαυροράχης και του όποιου διοικητικού Συμβουλίου της Β΄ 
Θεσσαλονίκης ή της Πέλλας ή και εγώ δεν ξέρω από ποια άλλη περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο 
βεβαίως αν ήταν να λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ Πολυγύρου για δεκαπέντε χρόνια, πέρσι είχαμε 
περίπου 7.000 τόνους, υποδεχόμενος πλέον και την Ορμύλια, αν φύγει το 75% λειτουργήσουν 
και τα στοιχεία τα ανακυκλωτικά τα οποία είπατε ουσιαστικά θα παίρνει κάθε χρόνο 2.000 
τόνους περίπου.  
 Άρα ουσιαστικά στην πράξη διπλασιάζεται ο χρόνος υποδοχής των απορριμμάτων. Εγώ 
εκείνο που έχω να πω είναι, η περιοχή που έχει χωροθετηθεί ο ΧΥΤΑ Ανθεμούντα είναι 
επίπεδη, δεν επηρεάζει ούτε την Γαλάτιστα ούτε την Τρίγλια. Ο μόνος ενδοιασμός που υπάρχει 
από την πλευρά της Τρίγλιας είναι να γίνει παράκαμψη, δηλαδή να περνάνε τα 
απορριμματοφόρα έξω από την Τρίγλια, υπάρχει ήδη ένας δρόμος αγροτικός ο οποίος θα 
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πρέπει να διαμορφωθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε πραγματικά να ασφαλτοστρωθεί και να 
μπορεί να σηκώνει κοντέινερ της τάξεως των 70 τόνων και λοιπά και λοιπά. Εάν λυθούν αυτά 
τα προβλήματα με μια τέτοια επίπεδη επιφάνεια και την δυνατότητα να απαλλοτριωθούν οι 
γύρω-γύρω εκτάσεις μπορούμε και το εργοστάσιο να κάνουμε και τα κλαδιά της ελιάς να τα 
κατευθύνουμε εκεί και να δημιουργήσουμε βιομάζα και μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις 
εργασίας από πενήντα μέχρι εκατό θέσεις εργασίας. 
 Και κυρίως επιτέλους οι δημότες του Δήμου Πολυγύρου αν πληρώνουν σήμερα 150,00 
€ σε δημοτικά τέλη στην πράξη με την ανταποδοτικότητα με την οποία θα έχει την δυνατότητα 
να λειτουργήσει ο συγκεκριμένος ΧΥΤΑ κλείνοντας και τον ΧΥΤΑ πλέον του Πολυγύρου με 
τα επικλινή στοιχεία τα οποία είπατε ότι έχει, ουσιαστικά οι δημότες αντί για 150,00 € τον 
χρόνο, να πληρώνουν 50,00 €. 
 Και δεν ξέρω αν είδατε τα τελευταία δημοσιεύματα, πάρα πολλοί συνάδελφοι της 
τοπικής αυτοδιοίκησης χωροθετικά σε περιοχές που πραγματικά λειτουργήσανε ανταποδοτικά 
έτσι, είχανε εξαιρετικά αποτελέσματα τα οποία βεβαίως απέβησαν προς όφελος των δημοτών., 
 Άρα εμείς δεν ήρθαμε να καταστρέψουμε, εμείς ήρθαμε εδώ να δημιουργήσουμε τις 
κατάλληλες εκείνες προϋποθέσεις ώστε και το περιβάλλον να διασφαλίσουμε και οι δημότες 
ουσιαστικά να μην τρυπάει η τσέπη τους καθημερινά, γιατί θα πρέπει να βάζουν το χέρι πιο 
βαθιά από το 2012 γιατί θα πρέπει επαναλαμβάνω το 75% των σκουπιδιών να κατευθύνεται 
πλέον σε εργοστάσιο και με δεδομένο ότι, θα λειτουργήσουμε και ανακυκλωτικά σε έντονη 
πλέον μορφή νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία ούτε καν 7.000 τόνοι που 
προαναφέρεται ότι πέσανε πέρσι κατά μέσο όρο θα πέφτουν ακόμα και με την υποδοχή 
μεταμόρφωσης Ορμύλιας και λοιπά.  
 Άρα λοιπόν η άποψη μας είναι ότι θα πρέπει άμεσα η Κυβέρνηση, να 
χρηματοδοτήσει την κατασκευή των ΧΥΤΑ και της Σιθωνίας, εγώ μπορώ να πω μετά τις 
δημόσιες δηλώσεις, διότι το να λέει ένας κυβερνητικός βουλευτής ο κ. Λαφαζάνης σου λέει ότι 
συναντήθηκα με την κα. Μπιρμπίλη και δεσμεύτηκε ότι θα επανεξετάσει το θέμα, δεν έχω 
κανένα λόγο, όχι μόνο να μην το πιστέψω αλλά να μην πιστεύω, ότι εκφράζει και την 
κυβερνητική βούληση. Άρα λοιπόν αφού είναι όλα έτοιμα στην Σιθωνία, τι συζητάμε Τζίτζιους 
και Ζωγράφος τι τοπικές κοινωνίες και τα λοιπά.  
 Να έρθει η υπογραφή, υπάρχει γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
και να χρηματοδοτηθεί άμεσα η κατασκευή του ΧΥΤΑ στην περιοχή της Σιθωνίας και άμεσα η 
κατασκευή του ΧΥΤΑ στον Δήμο Αριστοτέλη και λύνεται πλέον το πρόβλημα και σε ένα 
χρόνο θα έχουμε κατασκευασμένους τους ΧΥΤΑ και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση, -είχα 
δεσμευτεί εγώ και δημόσια βλέπω και ο συνάδελφος ο κ. Μπγοδάνος είναι αυτής απόψεως, δεν 
ξέρω αν κάνω λάθος-, ότι μεταβατικά τουλάχιστον είμαστε υποχρεωμένοι τις συγκεκριμένες 
περιοχές, αν πραγματικά πειστούμε ότι χρηματοδοτούνται οι κατασκευές των συγκεκριμένων 
ΧΥΤΑ, είμαστε υποχρεωμένοι τουλάχιστον και από λόγους δεοντολογίας και βεβαίως με 
ανταποδοτικά στοιχεία, να υποδεχθούμε πρόσκαιρα τα στερεά απόβλητα των 
συγκεκριμένων περιοχών.  
 Νομίζω λοιπόν, ότι η κατεύθυνση μας είναι, κινούμαστε προς την σωστή κατεύθυνση, 
η οποία είναι ότι μετά το 2012 αλλάζουν τα δεδομένα, λεονταρισμοί δεν σηκώνουν πλέον οι 
όποιες Κυβερνήσεις σήμερα ή και η Κυβέρνηση ή η ευρωπαϊκή ένωση μετά το 2011, διότι 
στην πράξη πλέον ενεργοποιούνται τα πρόστιμα είτε σε βάρος του Δήμου είτε σε βάρος 
προσωπικά του Δημάρχου που είπατε, που κάτι τέτοιο βεβαίως δεν μπορεί να γίνει, γιατί 
ουσιαστικά το όποιο πρόστιμο θα επιρριφθεί σε βάρος του Δήμου ως νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου. 
 Αλλά κανένας δεν μπορεί να αναλάβει την όποια ευθύνη να επιβαρύνεται ο όποιος 
Δήμος Πολυγύρου με 35.000,00 € την ημέρα αν πραγματικά δεν ακολουθήσουμε τον 
περιφερειακό σχεδιασμό, εκτός επαναλαμβάνω εάν υπάρξει παρεκτροπή και παραβατικότητα 
από την πλευρά της Κυβέρνησης υπό την έννοια ότι δεν θα λειτουργήσει σε σχέση με τους δυο 
ΧΥΤΑ ώστε να τους χρηματοδοτήσει άμεσα, να ξεπεράσει τα εμπόδια. Τα εμπόδια ουσιαστικά 
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τα βρήκαμε στον δρόμο με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης δεν τα δημιουργήσαμε εμείς. Εμάς 
μας είπαν να κάνουμε τις μελέτες και να υποδείξουμε τους χώρους, υποδείξαμε τους χώρους 
πήραμε την συναίνεση των τοπικών κοινωνιών και προχωρήσαμε.  
 Αυτό που προαναφέρατε ότι ξέρετε μετά την μεταφορά της έδρας της Αρναίας προς την 
περιοχή της Ιερισσού πράγματι υπήρξε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά σήμερα 
έχουμε και την διαβεβαίωση του συναδέλφου του κ. Πάχτα -αυτό δείχνει ότι δεν λειτουργούν 
πλέον τοπικιστικά-, σας το λέω αυτό σε παρένθεση για να καταλάβετε ότι πιέζουμε και εμείς 
να γίνει ο ΧΥΤΑ στην περιοχή του Αριστοτέλη και δεν θέλουμε πράγματι, στερεά απόβλητα 
άλλων περιοχών να έρθουν προς τις δικές μας περιοχές. 
 Πιστεύουμε ότι τις επόμενες μέρες, μπορεί και την άλλη εβδομάδα να ληφθεί η 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία πλέον ουσιαστικά θα ανακαλείται η 
προγενέστερη απόφαση και θα ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για την κατασκευή του ΧΥΤΑ και 
στην περιοχή του Αριστοτέλη. Νομίζουμε ότι έχει εξαντληθεί το θέμα».  
 Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της δεύτερης ελάσσονος μειοψηφίας κ. Νικόλαος 
Παρθενιώτης: «Εκτιμώ κ. Πρόεδρε, ότι γίνεται μια συζήτηση και φοβούμαι ότι είναι αδιέξοδη 
με την έννοια ότι ενώ συζητάμε ένα τόσο σοβαρό θέμα, που αφορά την υγεία των συμπολιτών 
μας και του λαού γενικότερα, εγώ δεν βλέπω ότι θα βρεθεί κάποια λύση, τουλάχιστον μέχρι 
τώρα από τους αναλυτές εδώ και από τους ειδικούς και από τον κ. Δήμαρχο και από τους 
άλλους που ασχολήθηκαν αυτά τα χρόνια με το πρόβλημα και βέβαια όλη αυτή η ιστορία έχει 
να κάνει όπως σας είπα προηγούμενα με ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά την υγεία 
όλων μας. 
 Γιατί δεν ξέρω τώρα αυτό το εργοστάσιο καύσης κ Δήμαρχε, αν θα πρέπει να εγκριθεί 
από το Δημοτικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα από τους πολίτες. Θα σας πω ένα μικρό συμβάν πως 
λειτουργεί σήμερα ο σκουπιδότοπος στην Ορμύλια. 
Εκεί λοιπόν για όσους δεν ξέρουν είναι σε ένα μεταλλείο που πάνε εκεί τα απορριμματοφόρα 
και ρίχνουν εκεί τα σκουπίδια και συχνά πυκνά αυτά τα σκουπίδια τα βάζουν φωτιά, για να 
μπορούν την άλλη μέρα να πάνε και άλλα. Αν λοιπόν δείτε και απευθύνομαι σε όλους τους 
συναδέλφους, αν δείτε λοιπόν όταν φυσάει ένα αεράκι δυτικά, όλη αυτή η καύση, αυτές οι 
βλαβερές ουσίες που ελευθερώνονται από την καύση πηγαίνουν στην λεκάνη της Ορμύλιας και 
το 90% και παραπάνω μέσα στο χωριό. Αν δείτε λίγο από ψηλά μένει ένα σύννεφο για πάρα 
πολλές ώρες (δεν ακούγεται) και βέβαια εν έτη του 2011 εμείς συζητούμε αν θα πρέπει να 
γίνουν ΧΥΤΑ και γιατί δεν έγιναν και γίνεται μια τεράστια επιχειρηματολογία, ώρες 
ολόκληρες και εγώ ειλικρινά κατάλαβα, αυτό που δεν καταλάβανε οι περισσότεροι ότι, όλη 
αυτή η καθυστέρηση γίνεται με την λογική τελικά το ποιος θα πληρώσει.  
 Εφόσον λοιπόν αυτά που συζητούσαμε και προεκλογικά και εδώ συχνά πυκνά στους 
δημότες εδώ του Δήμου μας, κάτι που κατάντησε ‘σλόγκαν’ θέλετε υπηρεσίες θα ξανά 
πληρώσετε, θέλετε έργα θα ξανά πληρώσετε, όμως πρέπει να γνωρίζετε και νομίζω το γνωρίζετε 
πολύ καλά όλοι σας ότι οι εργαζόμενοι, ο λαός και οι δημότες δεν αντέχουν άλλες πληρωμές. 
Αυτό είναι γεγονός και βέβαια αυτά που λέτε περί ανταποδοτικότητας νομίζω ότι θα πρέπει να 
το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά αν πραγματικά κληθούμε να πληρώσουμε ακόμα ένα τόσο 
σοβαρό θέμα οι δημότες και ο λαός γενικότερα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει με υπευθυνότητα 
και σοβαρότητα να απαντήσει ο καθένας ειλικρινά το τι θα πρέπει να γίνει στο επόμενο 
διάστημα με αυτό το σοβαρό θέμα που λέγεται διαχείριση των σκουπιδιών».  
 Τον λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Σιμώνης: Τρία ερωτήματα έχω κ. 
Δήμαρχε, α) τι γίνεται με τα οικοδομικά οικιακά απόβλητα, όσον αφορά την αποκομιδή και 
την εναπόθεση, β) τι γίνεται με τον δρόμο Γαλάτιστα -ΧΥΤΑ Ανθεμούντα, ποιο είναι το 
πραγματικό υπόλοιπο του δρόμου αυτού και το πραγματικό έργο κατασκευαστικό και γ) με τα 
επικίνδυνα απόβλητα του σφαγείου Γαλάτιστας εν σχέση με το ρέντριγκ των Δήμων 
Ζερβοχωρίων,  
 -κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «ο δρόμος έχει δημοπρατηθεί από το 2008 με 2.124.000,00 € έχουν 
πληρωθεί περίπου 1.000.000,00 και πλέον υπάρχει ένας εκκρεμής λογαριασμός 155.000,00 € 
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που πρέπει να αποπληρωθεί άμεσα ο εργολάβος, η εργολάβος εταιρία εκ του γεγονότος ότι δεν 
έχει πάρει τα 150.000,00 € έχει κάνει διακοπή των εργασιών και υπάρχει ένα υπόλοιπο της 
τάξεως περίπου 750.000,00 € συν τα 150.000,00 € που πρέπει να πληρωθούν, δηλαδή γύρω 
στο 1.000.000,00 € για να ολοκληρωθεί πλέον η οδική πρόσβαση προς την περιοχή ΧΥΤΑ από 
την πλευρά της περιοχής της Γαλάτιστας.  
 Για το θέμα των οικιακών αποβλήτων παρακαλώ τον κ. Ευθύμη Καρανάσιο να μας 
ενημερώσει σχετικά».  
 κ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ: «Έγινε προσπάθεια δημιουργίας μονάδας διαχείρισης οικιακών 
αποβλήτων, το γνωρίζετε κ. Σιμώνη για στην περιοχή σας. Δυστυχώς η τοπική κοινωνία δεν το 
αποδέχτηκε και ακόμη πιο δυστυχώς ακόμη και σήμερα δεν έχουμε καταφέρει και θα έλεγα κ. 
Δήμαρχε, ότι είναι μια πρόταση επί της ευκαιρίας της ερώτησης να το δει η Δημοτική Αρχή 
και να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια τέτοια μονάδα στον νομό μας, διότι πραγματικά την 
έχουμε ανάγκη. Δόθηκε λύση για την ανακύκλωση των μπαταριών και των λάστιχων των 
αυτοκινήτων καθώς τα αντίστοιχα θεσμικά όργανα του κράτους μαζεύουν αυτά τα 
αντικείμενα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτε άλλο».  
 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Τώρα εδώ έχουμε και ένα πρόβλημα νομικό με τον σύνδεσμο, 
είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο να το λύσουμε, διότι επειδή παίρνουμε πλέον και την 
Ορμύλια, στην πράξη αυτοδικαίως έχει καταργηθεί ο σύνδεσμος. Για αυτό είπα και τον κ. 
Καρανάσιο θα το δούμε αύριο μήπως έχουμε προβλήματα κυρώσεως.  
 Το εντόπισα τώρα προχθές διαβάζοντας, δηλαδή το άρθρο 104 λέει εδώ πέρα, ότι πλέον 
οι ΦΟΔΣΑ εφόσον έχουμε και καινούργιες περιφέρειες καταργούνται αυτοδικαίως και πλέον 
τις παίρνει ο Δήμος, ο οποίος παίρνει και όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία και 
υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του συνδέσμου, 
που είναι κάτι που δεν το είχαμε δει, θα το επεξεργαστούμε». 
 Τον λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σταμούδης Ελευθέριος: Εγώ ήθελα να 
υποβάλω ακόμα μια ερώτηση, δεν μιλήσαμε καθόλου για σταθμό μεταφόρτωσης, ενώ είχαμε 
συζητήσει για σταθμό μεταφόρτωσης στην Ορμύλια παλαιότερα, δεν προβλέπεται από τον 
περιφερειακό σχεδιασμό. Νομίζω κάναμε και μια προσπάθεια να βρούμε ένα χώρο εκεί για να 
κάνουμε σταθμό μεταφόρτωσης, αν θυμάστε 
 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Εμείς το ζητήσαμε. Αν δεν γίνει στην Σιθωνία, έχουμε προτείνει να 
γίνει σταθμός μεταφόρτωσης στην Ορμύλια. Και να υποβάλεις πρόταση στον ΟΠΕΠ, εφόσον 
δεν προβλέπεται από τον περιφερειακό σχεδιασμό δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν, είναι 
δεδομένο. Μόνο αν εκλείψουν οι λόγοι και οι δυνατότητες στο να κάνουμε στη Σιθωνία ΧΥΤΑ 
τότε αναγκαστικά εκ των πραγμάτων θα γίνει και στην Συκιά και στην Ορμύλια θα γίνουν 
σταθμοί μεταφόρτωσης, δηλαδή θα αυξηθεί ο σταθμός των μεταφορτώσεων αλλιώς δεν 
γίνεται. Επίσης θα πρέπει να τους δώσουν και επικαθήμενα για να μπορέσουν να κάνουν τις 
μεταφορές έτσι;». 
 κ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: «κ. Πρόεδρε, δεν είναι θέμα ενημέρωσης, είναι θέμα μιας 
ουσιαστικής συζήτησης. Έβαλε και μια νέα διάσταση ο Δήμαρχος τώρα που πραγματικά ισχύει 
ότι τον Αύγουστο θα πάμε πλέον σε μια νέα πραγματικότητα, θα φύγει η διαχείριση πλέον των 
ΧΥΤΑ από εμάς, από τους δικούς μας φορείς διαχείρισης, το δικό μας ΦΟΔΣΑ και θα πάει σε 
ένα περιφερειακό ΦΟΔΣΑ, όπου εκεί η δικιά μας η συμμετοχή θα είναι μειοψηφική και δεν 
ξέρουμε τι μέλλει γενέσθαι από εκεί και πέρα, όταν αυτοί θα έχουν τον ρόλο και την 
διαχείριση των ΧΥΤΑ μας.  
 Άρα λοιπόν θα πρέπει από σήμερα από χθες να έχουμε μπει μπροστά για να λύσουμε 
κάποια προβλήματα. Εγώ πιστεύω ότι η σταθερή δική μας θέση μπορεί ακόμα να βοηθήσει και 
τις άλλες διαχειριστικές ενότητες και της Σιθωνίας και της βόρειας Χαλκιδικής να 
προχωρήσουν στους δικούς τους ΧΥΤΑ. Αν εμείς είμαστε ενδοτικοί, αν εμείς είμαστε 
περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει είναι σίγουρο ότι αυτοί ευελπιστούν, ότι κάποια στιγμή, τι θα 
κάνουν και αυτοί θα φύγει από αυτούς η διαχείριση του ΧΥΤΑ Πολυγύρου, θα πάει στον 
Φορέα Διαχείρισης της Περιφέρειας, θα πάρουν τα σκουπίδια της Σιθωνίας και της Βόρειας 
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Χαλκιδικής θέλουν δεν θέλουν. Με αυτά τα όνειρα ζουν κάποιοι και αυτά τα όνειρα και αυτές 
τις λύσεις επεξεργάζονται. 
 Άρα λοιπόν ο κ. Καπλάνης είπε πιο μπροστά, ότι είχε μια σταθερή στάση, θέλω να του 
θυμίσω ότι αυτήν την σταθερή στάση την οποία είχε, την είχε γιατί ήταν οπλισμένος με δυο 
ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες έλεγαν αυτά που είπε πιο μπροστά 
ο κ. Καρανάσιος, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Ήταν ομόφωνες οι αποφάσεις και αυτές τις 
αποφάσεις ήταν υποχρεωμένος να υπερασπιστεί και υπερασπιζόταν και καλά έκανε.  
 Άρα λοιπόν και ο δικός μας Δήμαρχος, ο σημερινός μας Δήμαρχος πρέπει και αυτός να 
είναι οπλισμένος με μια τέτοια απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου για να μπορέσει 
ανεξάρτητα από τις βουλές του οποιουδήποτε κυβερνητικού βουλευτή, ανεξάρτητα από τις 
βουλές της κα. Μπιρμπίλη, του οποιουδήποτε γενικού γραμματέα της αποκεντρωμένης 
Περιφέρειας ή αύριο του νέου φορέα διαχείρισης του περιφερειακού, να διεκδικήσουμε τα 
αυτονόητα, που είναι η υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού ο οποίος ισχύει, είναι σε 
ισχύ και πρέπει να υλοποιηθεί.  
 Αυτό λοιπόν θα πρέπει να οπλίσουμε πιστεύω σήμερα με μια απόφαση ομόφωνη τον 
Δήμαρχο Πολυγύρου ούτως ώστε να λέει προς αυτούς, προς την κα. Μπιρμπίλη, προς τον κ. 
Σιώκο, προς τον οποιονδήποτε ότι εγώ έχω ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πολυγύρου και δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά.  
 Όσον αφορά την μεταβατική περίοδο, που τέθηκε από τον κ. Δήμαρχο, θα πρέπει να 
την οριοθετήσουμε κ. Δήμαρχε αυτήν την μεταβατική περίοδο, δεν μπορεί να είναι αυτή η 
μεταβατική περίοδος αόριστη. Εμείς έχουμε πει ότι από την στιγμή που θα δημοπρατηθούν 
και θα εγκατασταθούν οι εργολάβοι τότε μπορούμε να συζητήσουμε μια μεταβατική 
περίοδο ενός οχταμήνου, ενός χρόνου για να μπορέσουμε και εμείς αναλογικά όπως και οι 
άλλοι ΧΥΤΑ λειτουργίας προσωρινά να δεχτούμε απορρίμματα από άλλες διαφορετικές 
ενότητες.  
 Αλλά να τον οριοθετήσουμε και να είναι πραγματική μεταβατική περίοδος, γιατί 
ακούμε μεταβατική περίοδος εδώ και πέντε χρόνια. Αν είχαμε δεχτεί από την αρχή ότι ισχύει 
αυτή η μεταβατική περίοδος έπρεπε τώρα να είχαμε δεχτεί εδώ και δυο χρόνια που λειτουργεί 
ο ΧΥΤΑ Πολυγύρου, να είχαμε δεχτεί τα σκουπίδια όλης της Χαλκιδικής. Άρα λοιπόν θα 
πρέπει να οριοθετηθεί η μεταβατική αυτή περίοδος γιατί πραγματικά δεν είναι ούτε δυο χρόνια 
ούτε τρία χρόνια, ο ΧΥΤΑ Πολυγύρου κατασκευάστηκε μέσα σε οχτώ μήνες, άσχετα το πότε 
λειτούργησε, αν τον είχαμε εκεί και τον βλέπαμε και τον καμαρώναμε και δεν τον 
λειτουργούσαμε.  
 Μπορούμε λοιπόν όταν θα έρθει η ώρα όμως, όταν πραγματικά θα πετύχουμε την 
ένταξη και την δημοπράτηση των δυο ΧΥΤΑ τότε να συζητήσουμε στο μέτρο που μας 
αναλογεί στην μεταβατική περίοδο. Όμως σήμερα θα πρέπει εμείς να οπλίσουμε τον 
Δήμαρχο με ομόφωνη απόφαση ότι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων του νομού μας, 
πρέπει να γίνει με βάση τον περιφερειακό σχεδιασμό, ο οποίος ψηφίστηκε από το 
περιφερειακό Συμβούλιο και ότι ζητάμε από τις περιφερειακές αρχές, από την 
Κυβέρνηση, από το Υπουργείο περιβάλλοντος να προχωρήσει στην υλοποίηση του 
περιφερειακού σχεδιασμού και σε αυτό μένουμε σταθεροί.  
 Όσο για τα άλλα τα ζητήματα της Ορμύλιας τα είπαμε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα 
και πραγματικά με την αποδοχή και των στερεών αποβλήτων της Ορμύλιας, νομίζω ότι 
εξαντλούμε τις δυνατότητες του ΧΥΤΑ μας, εξαντλούμε τις δυνατότητες υποδοχής του ΧΥΤΑ 
Πολυγύρου και δεν έχει δυνατότητα ο ΧΥΤΑ Πολυγύρου πλέον σε καμιά περίπτωση να δεχτεί 
μόνιμα και τα στερεά απόβλητα κανενός άλλου Δημοτικού Διαμερίσματος ή καμιάς άλλης 
διαχειριστικής ενότητας.  
 Άρα λοιπόν εξακολουθούμε να λέμε, όσον αφορά τώρα για το εργοστάσιο και τα 
ανακυκλώσιμα, νομίζω κ. Δήμαρχε δεν πρέπει να τα λέμε αυτά, ξέρετε τα κόστη, είπαμε ότι 
υπάρχουν άλλες τεχνολογίες πρέπει να τις δούμε αλλά το να μιλάμε σήμερα για εργοστάσιο 
στην Χαλκιδική, νομίζω ότι είναι,  
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-κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μάλλον είστε πολύ πίσω χρονικά.  
-κ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Άλλο το θέμα της ανακύκλωσης.  
-κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είστε πολύ πίσω τεχνολογικά και χρονικά.  
-κ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Δεν νομίζω, συζητήστε το και με κάποιους που γνωρίζουν να σας πουν, 
ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να ισχύει, μα δεν είναι δυνατόν σήμερα να επιβαρυνθεί ο 
πολίτης με τέτοια κόστη, για ένα εργοστάσιο. Εργοστάσιο μπορεί να γίνει μόνο στην 
Μαυροράχη, στην Πάτρα και στην Κοζάνη πουθενά αλλού. Επιμένουμε, το έχουμε καταγράψει 
στην πρόταση μας και στην ψήφιση της απόφασης.  
-κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Ευχαριστώ πάρα πολύ ο κ. Καπλάνης τον λόγο».  
-κ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ: «είπε προηγουμένως ο Δήμαρχος, ότι καταργούνται εκ των πραγμάτων οι 
φορείς διαχείρισης, αν ένας εταίρος των προηγούμενων φορέων διαχείρισης φεύγει, αποσπάται 
και πάει σε άλλον Δήμο, παίρνω το παράδειγμα της Ορμύλιας. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο βεβαίως 
υπάρχει η πρόβλεψη, ότι από τα μέσα του 2011 και μετά η διαχείριση θα περάσει σε επίπεδο 
Περιφέρειας, αυτό είναι μια πρόβλεψη που πιθανολογώ ότι,  μάλλον θα πάρει κάποια 
παράταση θα πάει πίσω, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε σήμερα σίγουρα, 
πάντως η απόσπαση ενός τμήματος του παλιού φορέα διαχείρισης της Σιθωνίας δηλαδή η 
προσάρτηση του παλιού Δήμου Ορμύλιας και η συνένωσή της με τους υπόλοιπους Δήμους, 
δεν σημαίνει ότι αυτομάτως, αυτοδικαίως καταργείται ο φορέας διαχείρισης της συγκεκριμένης 
περιοχής. 
 Η χωρητικότητα του ΧΥΤΑ είναι 90.000 τόνοι επιμένω σε αυτό γιατί ο κ. Δήμαρχος 
είπε 270.000 και τα λοιπά, όχι τριπλάσια χωρητικότητα έχει ο ΧΥΤΑ Ανθεμούντα από τον 
δικό μας ΧΥΤΑ, ο οποίος δικός μας είναι 90.000. Είπατε ότι με την ανακύκλωση των 
απορριμμάτων, θα φτάσουμε σε ένα σημείο να θάβονται, να πηγαίνουν στον ΧΥΤΑ 2.000 
τόνοι τον χρόνο. Κύριε Δήμαρχε το εργοστάσιο δεν πρόκειται να γίνει το ξέρετε, ακούστε με 
λίγο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει εργοστάσιο τουλάχιστον σε επίπεδο νομού. Η 
πρόβλεψη από την ευρωπαϊκή ένωση είναι να πηγαίνουν για ανακύκλωση το 2015 το 50% το 
2017 το 75%, άρα μέχρι τότε αν δεχτούμε σκουπίδια από άλλες περιοχές δεν χρειάζεται να 
συζητάμε θα έχει κλείσει ο ΧΥΤΑ Πολυγύρου, δεν χρειάζεται να συζητάμε για το τι θα δέχεται 
το 2015 και το 2017 θα έχει γεμίσει θα έχει τελειώσει, η πρόβλεψη το 2015 50% 2017 75% και 
βεβαίως πάντοτε ξέρετε ότι σε αυτά πηγαίνει πίσω, πάντοτε δίνεται παράταση. Δηλαδή το 
2017 θα γίνει ενδεχομένως 2019 2020. 
 Ο ΧΥΤΑ βορείου Χαλκιδικής δεν έχει ολοκληρωμένες μελέτες, ο ΧΥΤΑ Σιθωνίας δεν 
έχει χωροθέτηση και δεν έχουν αρχίσει καν να συντάσσονται μελέτες και αυτό το λέω για να 
μην πιστεύει κανένας ότι σε ένα ή σε δυο χρόνια από τώρα, θα λειτουργήσουν αυτοί οι ΧΥΤΑ. 
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, δεν έχουν γίνει οι μελέτες, ένας να προσφύγει στο Συμβούλιο 
της επικρατείας έχουμε τελειώσει, το ξέρετε αυτό και τελευταία αναφέρθηκε κάπου ότι θα 
λειτουργήσουν τα ανταποδοτικά, ανταποδοτικά ως προς τι; Θα παίρνουμε χρήματα από τους 
άλλους Δήμους, για να φέρνουν τα σκουπίδια τους εδώ;  
 Νομίζω ότι δεν πρέπει να το πούμε καν έξω στον κόσμο, δηλαδή τι θα κάνουμε τον 
τόπο μας σκουπιδότοπο επειδή θα μας δίνουν, που δεν θα μας δίνουν, το ξέρετε από την 
εμπειρίας σας, ποιος Δήμος θα δώσει λεφτά εδώ;  
 Ήμασταν ένας φορέας διαχείρισης με τον Δήμο Ζερβοχωρίων και λυπάμαι που το λέω 
αλλά, όταν η δική μας συμμετοχή είναι περίπου 30.000,00 € τον μήνα και των Ζερβοχωρίων 
5.000,00 € ή 6.000,00 € δυσκολευόμασταν πολύ να εισπράξουμε την συμμετοχή του Δήμου 
Ζερβοχωρίων που συμμετείχε στον φορέα διαχείρισης, πόσο μάλιστα στους δημότες; Αν 
θέλετε κάτι τέτοιο να προτείνετε, αν εννοείτε να λειτουργήσει ανταποδοτικά ο ΧΥΤΑ, δηλαδή 
να μας πληρώνουν οι άλλοι Δήμοι για να φέρνουν τα σκουπίδια, εγώ θα έλεγα να τους 
πληρώνουμε εμείς να πάμε τα δικά μας.  
 Αν εννοείτε ανταποδοτικά για τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια που θα φέρνουν τα 
σκουπίδια τους, να πηγαίνουμε εμείς τα δικά μας, αυτό και αν είναι τραγικό, δηλαδή εμείς που 
διαθέτουμε ΧΥΤΑ θα αναγκαστούμε μετά από ένα σημείο να πηγαίνουμε τα σκουπίδια μας 
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από εδώ, στην Σιθωνία -αν και όποτε γίνει εκεί ΧΥΤΑ- ή στον Στανό -αν και όποτε γίνει ο 
ΧΥΤΑ- πληρώνοντας το κόστος μεταφοράς;  
 Ή θα έρχεται τότε ο Δήμος Αριστοτέλη με τα απορριμματοφόρα του και με εργατικό 
προσωπικό δικό του και με πετρέλαια δικά του στον Πολύγυρο, θα μας μαζεύει τα σκουπίδια 
για να τα πάει πίσω;  
 Άρα ούτε το ένα μπορεί να ισχύσει ανταποδοτικά, δηλαδή να μας πληρώνουν για να 
παίρνουμε τα σκουπίδια, ούτε και το άλλο, για όσα χρόνια δεχτούμε, τόσα χρόνια να τα 
πηγαίνουμε εμείς. Αυτά θέλω να πω, όποια και να είναι η απάντηση του κ. Δημάρχου κ. 
Πρόεδρε, δεν θα ξανά πάρω τον λόγο».  
 Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Εμείς καταρχήν συμφωνούμε με εσάς που λέτε να μην ληφθεί 
απόφαση, οι εξελίξεις τρέχουν ιλιγγιωδώς, το θέμα το παρακολουθούμε, εκτιμούμε μετά και 
τις δηλώσεις του κ. Λαφαζάνη ότι σε δεκαπέντε μέρες θα έρθει η υπογραφή της κα. Μπιρμπίλη 
και θα δοθεί λύση, ήδη στην Αρναία έχει λυθεί το θέμα και για αυτό δεσμευόμαστε μετά από 
δεκαπέντε μέρες, είκοσι μέρες αν πραγματικά δεν ανταποκριθεί η Κυβέρνηση διότι αυτή 
καίγεται -και θα έχουμε και λόγο τότε να πούμε ότι ξέρετε εσείς είχατε μπροστά και δεν έγινε 
τίποτε στην πράξη-, εμείς ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.  
 Για το θέμα λοιπόν και να το κλείσουμε, επιφυλάσσεται μετά την συζήτηση που έγινε το 
Δημοτικό Συμβούλιο να παρακολουθεί τις εξελίξεις και μετά την πάροδο δεκαπέντε έως είκοσι 
ημερών να επανέλθει το θέμα εάν δεν ανταποκριθεί η Κυβέρνηση στον υφιστάμενο 
Περιφερειακό Σχεδιασμό».  
 Κ. Ζαγγίλας: «Ευχαριστώ τον κ. Δήμαρχο, πρέπει να βάλουμε σε ψηφοφορία την 
πρόταση που έχει καταθέσει ο κ. Μπογδάνος, ο οποίος και την αναφέρει ευθύς αμέσως.  
 Κ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: «Το Δημοτικό Συμβούλιο του Πολυγύρου, ύστερα από την 
συζήτηση του θέματος «διαχείριση στερεών αποβλήτων του νομού και το κλείσιμο των 
ενεργών ΧΑΔΑ» αποφάσισε τα παρακάτω: Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων του νομού, η 
χωροθέτηση και η δημιουργία ΧΑΔΑ καθώς και άλλη δράση που έχει να κάνει με το παραπάνω 
θέμα, προβλέπονται στον περιφερειακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο 
οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και σήμερα.  
 Ζητάμε από τις περιφερειακές αρχές αιρετή Περιφέρεια, γενική γραμματεία 
αποκεντρωμένης διοίκησης και το Υπουργείο περιβάλλοντος να προχωρήσουν άμεσα στην 
υλοποίηση και εφαρμογή του περιφερειακού σχεδιασμού ο οποίος προβλέπει πέντε διαχειριστικές 
ενότητες και πέντε ΧΥΤΑ.  
 Η περιβαλλοντική αδειοδότηση και η άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ Πολυγύρου προβλέπει 
την εξυπηρέτηση των πρώην Καποδιστριακών Δήμων Πολυγύρου και Ζερβοχωρίων και στη νέα 
πραγματικότητα που δημιουργήθηκε με τον Καλλικράτη στα διοικητικά νέα όρια του Δήμου μας, 
βρίσκεται και ο ΧΥΤΑ Ανθεμούντα που εξυπηρετεί την διαχειριστική ενότητα του πρώην Δήμου 
Ανθεμούντα.  
 Με βάση την νέα πραγματικότητα τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ, όσο και τα 
Δημοτικά Συμβούλια των προηγούμενων Δήμων, αποφάσισαν την υποδοχή στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου 
των στερεών απορριμμάτων του πρώην Δήμου Ορμύλιας, εξαντλώντας τα όρια αντοχής και 
υποδοχής του ΧΥΤΑ Πολυγύρου.  
 Συμφωνούμε στην βάση της απόφασης αυτή, ο Δήμος Πολυγύρου να προχωρήσει στο 
κλείσιμο του ΧΑΔΑ Ορμύλιας και στην περιβαλλοντική αποκατάστασή του.  
 Η ευθύνη για το κλείσιμο των άλλων ΧΑΔΑ του νομού και η κατασκευή των έργων 
διαχείρισης των στερεών τους αποβλήτων είναι ευθύνη των άλλων φορέων ΦΟΔΣΑ και 
δημοτικών αρχών, όπως προβλέπεται από τον περιφερειακό σχεδιασμό.  
 Μέχρι  τότε το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου δεν πρόκειται να συναινέσει στο να 
γίνουν δεκτά στον ΧΥΤΑ Πολυγύρου αλλά και σε ότι του αφορά, σε ότι του αναλογεί στον ΧΥΤΑ 
Ανθεμούντα, στερεά απόβλητα άλλων διαχειριστικών ενοτήτων».  
 Στην συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία επί της αντιπροτάσεως του κ. Μπογδάνου και 
σε σύνολο εικοσιπέντε (25) δημοτικών συμβούλων, η πλειοψηφία και η ελάσσονα μειοψηφία 
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(είκοσι δημοτικοί σύμβουλοι) καταψήφισαν την πρόταση, οπότε η πρόταση του κ. Μπογδάνου 
απορρίπτεται. 
 Στο καταστάλαγμα της παρούσας συζήτησης, επιφυλάσσεται το Δημοτικό Συμβούλιο να 
παρακολουθεί τις εξελίξεις, και μετά την πάροδο δεκαπέντε έως είκοσι ημερών να επανέλθει 
το θέμα, εάν δεν ανταποκριθεί η Κυβέρνηση στον υφιστάμενο Περιφερειακό Σχεδιασμό.  
 

H παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 95/2011. 
 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 
Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Πολύγυρος 9 -3-2011 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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