
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
 της 18/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο,  σήμερα  είκοσι  οκτώ (28) του μηνός   Σεπτεμβρίου του έτους  2012,  ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου,  ύστερα  από  την  με  αριθ. 
18/23.9.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, 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 Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Ζαγγίλας Δημήτριος 18 Παρθενιώτης Νικόλαος
2 Κυριάκου Ιφιγένεια 19 Λακρός Αλέξανδρος
3 Βορδός Χρήστος 20 Μπάτσιος Αστέριος
4 Σαράντη Μαρία 21 Δήμητσας Δημήτριος
5 Ζούνη Στέλλα 22 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Αβέρης Αθανάσιος
7 Πλιάκος Αστέριος
8 Σοφοτάσιος Χρήστος
9 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
10 Κοντογιώργης Δημήτριος
11 Χλιούμης Ανδρέας
12 Δημητριάδης Χρήστος
13 Μπογδάνος Κων/νος
14 Σιμώνης Ιωάννης
15 Λαφαζάνης Βασίλειος
16 Καπλάνης Θωμάς
17 Γκλάβας Γεώργιος

         ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Βαγιωνάς Αθανάσιος
2 Λιόντας Γεώργιος
3 Γκολόης Γεώργιος
4 Ευαγγελινός Δημήτριος
5 Πύρρος Ιωάννης

 
       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πραβίτα Γ. Μαρία για την τήρηση των 
πρακτικών. 
       Στη  συνεδρίαση κλήθηκαν  όλοι  οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων  και  
παραβρέθηκε κη Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Άννα Ρόκου.

Αριθμός  θέματος:  11ο 

κατεπείγον
Σύμβαση  συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση 
δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας  μεταξύ Δήμου και 
Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης -Ανακύκλωσης Α.Ε

Αριθμός Απόφασης : 376

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος 
το 11ο    κατεπείγον θέμα, και εφόσον πήρε την διαβεβαίωση τόσο από τον κ. Δήμαρχο 
όσο και  από το σώμα ότι  ομόφωνα συμφωνούν να συζητηθεί  το θέμα ως έκτακτο, 
ανέφερε  τα  παρακάτω:  «Αφορά  στο  πρόγραμμα  ανακύκλωσης  που  ο  κ.  Δήμαρχος 
αρχίζει στο Δήμο Πολυγύρου με τους ΜΠΛΕ κάδους».

Στην  συνέχεια  τον  λόγο  πήρε  ο  αρχηγός  της  μείζονος  αντιπολίτευσηςκ. 
Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο οποίος ανέφερε ότι έπρεπε αυτή η διαδικασία να αρχίσει 
εδώ και πολλά χρόνια, διότι μετά το 2013, για κάθε τόνο μη ανακυκλώσιμο που θάβεται 
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στους ΧΥΤΑ, θα υπάρχει πρόστιμο 30,00 € τον τόνο.
Φυικά στην σύμβαση εδώ που καλείται να υπογράψει ο κ. Δήμαρχος, έχει να 

κάνει μα τους κάδους, το περιεχόμενο των οποίων πάει μετά στο ΚΔΑΥ (Θέρμης), όπου 
γίνεται ο διαχωρισμός. Καλό θα ήταν να επιμένουμε η ανακύκλωση να γίνεται στην 
πηγή, γιατί εκεί βρίσκεται και το ουσιαστικό πρόβλημα. Λέει  σε  κάποιο  σημείο 
για σακούλες που θα δίνονται στα νοικοκυριά, αλλά όλα θα καταλήγουν στον ίδιο κάδο, 
και εκεί θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
 Αναφορικά με την περιγραφή του έργου, λέει η σύμβαση ότι ο Δήμος θα πρέπει 
με δικά του μέσα και προσωπικό να παραλαμβάνει από το ΚΔΑΥ το προκύπτον από την 
διαλογή των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας υπόλειμμα,  και να προβαίνει  στην 
τελική  διάθεση  αυτού.  Στην  ουσία  δηλαδή  θα  πηγαίνουμε  και  θα  φέρνουμε  τα 
σκουπίδια στο ΧΥΤΑ τον δικό μας, θα παίρνει η εταιρεία όλα τα στοιχεία που είναι 
ανακυκλώσιμα (αλουμίνια, γυαλί, χαρτί κ.λ.π.), ενώ θα έπρεπε να τα θάβουν εκείνοι τα 
υπόλοιπα.

Η σύμβαση επίσης δεν λέει πουθενά για ΣΜΑ Ιερισσού και Νικήτης, και επίσης 
η εταιρία θα μπορεί να αναθέτει το ακέραιο που λαμβάνουν σε τρίτους χωρίς να μας 
ρωτήσουν.

Θα  πρέπει  να  επισημάνουμε  αυτά  τα  σημεία,  γιατί  οι  ΧΥΤΑ  είναι  μια 
παρωχημένη τεχνολογία πλέον, πρέπει να πάμε σε ΧΥΤΥ, διότι πλέον δεν μπορούμε να 
θάβουμε τα πάντα”.  

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά».
Το  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  την  εισήγηση,  έλαβε  υπόψη  το  σχέδιο 

σύμβασης και μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α

Την  υπογραφή  Σύμβασης  συνεργασίας  για  την  εναλλακτική  διαχείριση 
δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας μεταξύ Δήμου Πολυγύρου και Ελληνικής 
Εταιρίας Αξιοποίησης -Ανακύκλωσης Α.Ε.

Το κείμενο  της  σύμβασης  αποτελεί  αναπόσταστο  κομμάτι  της  παρούσης 
απόφασης,  όπως  μας  στάλθηκε  από  την  Ελληνική  Εταιρία  Αξιοποίησης 
-Ανακύκλωσης Α.Ε., και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή αυτής, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις επισημάνσεις του κ. Μπογδάνου Κωνσταντίνου, 
ώστε να ενσωματωθούν σε αυτή, αν το αποδεχτεί και η Εταιρία.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 376/2012

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 1-10-2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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