
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 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 η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Άννα Ρόκου.

Αριθμός θέματος:6ο Πρόταση  για  συμμετοχή  σε  πρόγραμμα  LIFE+  για  την 
εξόρυξη  αποβλήτων  με  στόχο  την  απόληψη  πολύτιμων 
μεταλλικών  και  άλλων  αξιών  από  σύμμεικτα  αστικά 
απορρίμματα και χώρο εφαρμογής τον ΧΥΤΑ Πολυγύρου

Αριθμός Απόφασης : 381

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το  6ο 
θέμα, έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λακρό Αλέξανδρο, ο οποίος ανέφερε τα 
παρακάτω:  «Υπάρχει  μία  επιστολή  με  Α.Πρωτ.:  77/5-9-2012  από  την  σύμπραξη  εταιριών 
ΕΛΒΕΚΟ  (ασχολείται με περιβαλλοντικά θέματα) – της εταιρίας ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και της 
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ΕΜΠ/Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Μετσοβείου. Ζητούν να συμμετέχει 
και ο Δήμος στο Πρόγραμμα LIFE+ σύμφωνα με το οποίο θα γίνεται εξόρυξη των διαφόρων 
στοιχείων που υπάρχουν σε ΧΥΤΑ. Το Πρόγραμμα είναι πιλοτικό, θα εφαρμοστεί σε κάποιους 
Δήμους και σκοπός του κυρίως είναι η τεχνογνωσία και θα δούμε αν μπορέσουμε στο μέλλον 
να είναι εκμεταλλεύσιμοι οι ΧΥΤΑ ώστε να πάρουν κάποια πολύτιμα συστατικά που υπάρχουν 
είτε σε μέταλλο, είτε σε οποιαδήποτε άλλη μορφή.

Το κόστος όπως το ορίζει εδώ η σύμπραξη ανέρχεται σε 100.000,00 €. Το 48% περίπου 
είναι επιδότηση, το 2% θα είναι ιδία συμμετοχή και το υπόλοιπο 50% αφορά αμοιβές.

Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Θωμάς Καπλάνης, ο οποίος 
και  ζήτησε  την  αναβολή  του  θέματος,  καθώς  δεν  ικανοποιήθηκε  από  την  ανάλυση  της 
εισήγησης και από το δείγμα σύμβασης που συνόδευε την εισήγηση, αλλά και ούτε πείστηκε 
από την  σκοπιμότητα της πράξης αυτής. Θεώρησε επίσης πως ένα τέτοιο έργο θα έπρεπε να 
συνοδεύεται από μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ο  κ.  Δήμαρχος του  απήντησε  πως  θα  συνοδευτεί  από  μελέτη  περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων όταν θα υποβληθεί το αίτημα. Διευκρίνησε ότι πρόκειται για το Πρόγραμμα LIFE 
που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Γίνεται μία προσπάθεια να αποφορτιστεί ο 
όγκος των σκουπιδιών και μετά με την ανακύκλωση, αν φύγουν τα ανακυκλούμενα υλικά, 
φύγουν και τα μέταλλα  θα μας μείνουν μόνο καθαρόαιμα σκουπίδια

Στην συνέχεια πήρε ο κ. Λακρός ξανά το λόγο και ανέφερε:: “Η εξόρυξη αναφέρεται 
μόνο στο  φορτίο  που υπάρχει  στο  ΧΥΤΑ,  στα  σκουπίδια  που συσσωρεύονται.  Δεν  εννοεί 
υπέδαφος.  Από  κει  και  πέρα  ο  όρος  «πολύτιμα  μέταλλα»  αναφέρεται  λόγω  της  διεθνούς 
βιβλιογραφίας που υπάρχει και της εμπειρίας σε ευρωπαϊκούς ΧΥΤΑ που είναι σε αδράνεια 
πλέον.
 Τέτοια  μέταλλα  υπάρχουν  σε  ηλεκτρονικές  συσκευές,  σε  ηλεκτρικές  συσκευές,  σε 
υπολείμματα  χρυσού επί  τοις  εκατό,  κάτι  που  αξίζει  τον  κόπο να  τα  εκμεταλλευτείς.  Και 
αναφέρεται  μόνο  σ’ αυτά.  Στην  εξόρυξη  του  φορτίου  που  υπάρχει  σαν  ΧΥΤΑ.  Όχι  για 
υπέδαφος.  Από  κει  και  πέρα  υπάρχει  ο  συγκεκριμένος  τρόπος  διαλογής  του  φορτίου  που 
υπάρχει ήδη..

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο 
Μπογδάνο: “Πράγματι πρόκειται για Πρόγραμμα LIFE, αλλά αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί 
πουθενά και έρχεται να δοκιμαστεί πιλοτικά στο δικό μας ΧΥΤΑ.
  Το  σχέδιο  -  κείμενο  της  συνένωσης  λέει  ότι  ο  προϋπολογισμός  έχει  συνολικό 
2.000.000,00 € και η συμμετοχή του Δήμου είναι 100.000,00 €.

Το υπόλοιπο λέει, το 80% προκύπτει ως επιδότηση εφόσον μπούμε στο Πρόγραμμα. 
Όμως όπως αναφέρεται στο μικρό αυτό περιληπτικό τεχνικό δελτίο, λέει ότι στόχος του 

προτεινόμενου  Προγράμματος  είναι  η  πιλοτική  εφαρμογή  σε  πραγματική  κλίμακα  της 
εξόρυξης χώρων υγειονομικής ταφής, ΧΥΤΑ δηλαδή, για το διαχωρισμό αξιοποιήσιμων υλικών 
και  την  παραγωγή  τελικών  μεταφορών  σιδηρούχων  και  μη  προϊόντων.  Εδώ  στο  «μη 
προϊόντων» περιλαμβάνονται  τα μέταλλα που έχουν να  κάνουν σχέση με  το  χαλκό,  με  το 
χρυσό, με το νικέλιο, με το παλλάδιο, με το μόλυβδο κτλ. 

Είναι έξι μέτρα τα οποία υπάρχουν σε συγκεκριμένες μελέτες που έχουν γίνει από το 
Πολυτεχνείο  Θεσσαλονίκης  και  από  το  Πολυτεχνείο  Αθηνών  γι’  αυτό  το  συγκεκριμένο 
πιλοτικό Πρόγραμμα.

Χρειάζεται  ένας  αριθμός  κατοίκων  και  ένα  συγκεκριμένο  τονάζ  δηλαδή  για  να 
εφαρμοστεί ένα τέτοιο Πρόγραμμα και για μένα είναι λίγο περίεργο γιατί δεν εφαρμόζεται στη 
Φιλή στο μεγάλο ΧΥΤΑ και έρχονται να τον εφαρμόσουν σε ένα ΧΥΤΑ που είναι ο μικρότερος 
ίσως της Βόρειας Ελλάδας.

Και  λέει  στο  τέλος  'σιδηρούχων  και  μη  προϊόντων  τα  οποία  θα  μπορούν  να  
αξιοποιηθούν και η εφαρμογή θα περιλαμβάνει γραμμή διαχωρισμού, προεπεξεργασία καθώς και  
διατάξεις εμπλουτισμού για τα μη σιδηρούχα μέταλλα με στοιχεία πρωτοτυπίας προερχόμενα από  
τη μεταλλευτική τεχνολογία'.

Αυτά είναι γενικά και αόριστα. Πώς θα γίνει αυτό; Μας λέει για μια σειρά εργασιών οι 
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οποίες θα γίνουν και  δεν μας λέει  πώς θα γίνουν.  Γι’ αυτό και  ήμαστε υποψιασμένοι.  Και 
οφείλουμε να ήμαστε υποψιασμένοι. 

Υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και από τα δύο Πανεπιστήμια που λένε αν είναι 
περιβαλλοντικά ή όχι ακίνδυνα, αν είναι βιώσιμη η οικονομική μελέτη, ποια είναι τα βαρέα 
μέταλλα τα οποία θα βγουν. Έχουν κάνει κατ’ αρχήν κάποιες μελέτες στο δικό μας ΧΥΤΑ αν 
υπάρχουν αυτά τα πράγματα;

Και φυσικά να μας πούνε με λεπτομέρειες όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την 
ολόκληρη τη γραμμή διαχωρισμού των μετάλλων. Γιατί ήμαστε υποψιασμένοι.  Έχουμε και 
κοντά μας ανάλογο πρόβλημα. Μην δημιουργήσουμε και στον Πολύγυρο τώρα”.

Ο κ. Δήμαρχος πήρε τον λόγο και έθεσε τον εξής προβληματισμό:  “Αν μείνουν τα 
μέταλλα αυτά και θαφτούν, τι γίνεται ο υπόγειος ορίζοντας και το υπέδαφος με τις οξειδώσεις 
που  δημιουργούνται  κτλ.  χωρίς  αυτή  την  επεξεργασία;  Είναι  χειρότερες  οι  καταστάσεις 
πιστεύω.

Εμείς  λοιπόν λέμε  να εκμεταλλευτούμε αυτό το  Πρόγραμμα LIFE που πραγματικά 
προστατεύει το περιβάλλον. 

Αντί δηλαδή να τα θάψουμε και να πάνε κάτω στον υδροφόρο ορίζοντα ή κάτω από το 
χώμα, αν ανακτηθούν αυτά και φύγουν από εμάς, δεν περιορίζεται κατ’ αρχήν ο όγκος, τόσο με 
τα ανακυκλώσιμα υλικά όσο και μ’ αυτήν τη διαδικασία; Γιατί να απεμπολήσουμε εμείς αυτή 
τη  δυνατότητα  που  έχουμε  μέσα  απ’ αυτό  το  Πρόγραμμα  LIFE;  Δεν νομίζω  ότι  υπάρχει 
οποιοσδήποτε κίνδυνος και νομίζω ότι κατ’ αρχήν να συμφωνήσουμε και να προχωρήσουμε.

Εάν  1%  στην  πορεία  δούμε  κάτι  το  μεμπτό,  εδώ  ήμαστε,  κανένας  από  τους 
συναδέλφους μας νομίζω ότι δεν θα έχει την ευαισθησία να σταματήσει οτιδήποτε. Εγώ θα 
έλεγα κατ’ αρχήν να συμφωνήσουμε και θα ήταν καλό να συμφωνήσουμε ομόφωνα γιατί είναι 
κακό να απεμπολήσεις ένα Πρόγραμμα LIFE όταν έρχεται στο σπίτι σου.

Ο  κ.  Κωνσταντίνος  Μπογδάνος απήντησε:  “Η  εφαρμογή  περιλαμβάνει  γραμμή 
διαχωρισμού και προεπεξεργασίας και διατάξεις εμπλουτισμού, για τα μη σιδηρούχα μέταλλα 
μιλάμε τώρα, δηλαδή που σημαίνει ότι θα παίρνουμε το τελικό προϊόν.; Δεν θα πρέπει να μας  
το πούνε πώς θα γίνει αυτό και με ποια μέθοδο;

 Αυτό θα γίνει σε μία διαδικασία γραμμής διαχωρισμού με τελικό αποδέκτη το μέταλλο, 
τα  οποία  αυτά  τα  μέταλλα  που  λέτε  εσείς  είναι  ενωμένα  με  άλλες  προσμίξεις.  Δεν  είναι 
ελεύθερα μέσα στο ΧΥΤΑ ή θαμμένα μέσα στο ΧΥΤΑ. Δεν έχουμε θαμμένα ούτε χαλκό μέσα 
στο ΧΥΤΑ, ούτε χρυσό, ούτε παλλάδιο, ούτε μόλυβδο. Είναι ενώσεις, χημικές ενώσεις. Αυτά 
τα στοιχεία είναι ενωμένα. Αυτά για να χωριστούν από τα ενωμένα στοιχεία, που αυτή τη 
στιγμή δεν δημιουργούν πρόβλημα στο περιβάλλον διότι είναι στεγανοποιημένος ο ΧΥΤΑ. 
Τότε για ποιο λόγο να κάναμε ΧΥΤΑ; Θα τα θάβαμε τότε.

Αυτά τα  προβλήματα  υπάρχουν στους  ΧΑΑ.  Και  για  το  σκοπό αυτό  εφαρμόστηκε 
στους ΧΑΑ όπου εκεί πραγματικά υπάρχει πρόβλημα.

Ο κ. Δήμαρχος απήντησε ότι μιλάμε για απλή ανάκτηση και όχι για επεξεργασία και 
ότι  τον  εμπλουτισμό  θα  τον  κάνει  η  εταιρεία  εκτός  Πολυγύρου.  Τέλος  διατύπωσε  την 
παρακάτω  πρόταση,  ότι:  “ συμπλέουμε  με  την  πρόταση,  την  ψηφίζουμε,  αφορά  το  LIFE+  
προστασία του περιβάλλοντος και επιφυλάσσεται ο Δήμος αν προκύψει στο μέλλον οποιοδήποτε  
πρόβλημα, θα ήμαστε οι πρώτοι που θα φέρουμε το πρόβλημα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να  
σταματήσουμε. Επίσης θα εγκρίνουμε συμμετοχή του Δήμου για 2.000,00 €».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
 Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την με Α.Πρωτ.: 77/5-

9-2012 επιστολή της σύμπραξης εταιριών ΕΛΒΕΚΟ – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και της ΕΜΠ/Σχολή 
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Μετσοβείου και μετά από διαλογική συζήτηση   

           Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία
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• Την  συμμετοχή  του  Δήμου  Πολυγύρου  σε  πρόγραμμα  LIFE+  για  την 
εξόρυξη  αποβλήτων  με  στόχο  την  απόληψη  πολύτιμων  μεταλλικών  και  άλλων 
αξιών  από  σύμμεικτα  αστικά  απορρίμματα  και  χώρο  εφαρμογής  τον  ΧΥΤΑ 
Πολυγύρου, με την επιφύλαξη να διακοπεί η όποια συνεργασία με την ανωτέρω 
σύμπραξη,  σε  περίπτωση  που  υπάρξει  κάποια  μεμπτή  διαδικασία  στην  πορεία 
υλοποίησης του Προγράμματος LIFE+.
• Επί  της  απόφασης  μειοψήφισαν   οι  παρόντες  δημοτικοί  σύμβουλοι  της 
μείζονος  και  ελάσσονος  μειοψηφίας,  ήτοι:  Μπογδάνος  Κων/νος,  Σταμούδης 
Ελευθέριος,  Σιμώνης  Ιωάννης,  Λαφαζάνης  Βασίλειος,  Καπλάνης  Θωμάς, 
Παρθενιώτης Νικόλαος, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 381/2012

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 2-10-2012
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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