
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 22/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την δέκατη τέταρτη (14η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 

2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου 

Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 22/30.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, 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 ΔΕΝ 

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 15 Τσινάς Αργύριος 

2 Δέας Παύλος 16 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Ματθαίου Αθανάσιος 

6 Γκλάβας  Γεώργιος 20 Ξάκης Ιωάννης 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ζιούπου Άννα 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Χριστιανού Αγγελική 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23   

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Καραφουλίδης  Αναστάσιος     

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

3 Δημητριάδης Χρήστος 

4 Φυλαχτός Χρήστος 

5 Πάνος Ιωακείμ 

 

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 ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσακιώρης και  ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος. 

 

Αριθμός θέματος: 1
ο
 έκτακτο Παραλαβή μελέτης: “Μελέτη οργάνωσης και 

λειτουργίας της δραστηριότητας συλλογής και 

μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών 

αποβλήτων» με αρ. μελέτης 48/2014 

Αριθμός Απόφασης :331  
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 1ο έκτακτο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του 

θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του 

θέματος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος τόνισε: «Αφορά το 

θέμα της ανακύκλωσης. Παραλαμβάνουμε τυπικά σήμερα τη μελέτη, όπου υπάρχουν όλα τα 

δεδομένα. Απλώς δράττομαι της ευκαιρίας να ενημερώσω το σώμα ότι γίνεται μια προσπάθεια 

από το Δήμαρχο να αγοράσουμε δύο απορριμματοφόρα καινούργια, ένα καλαθοφόρο πλέον 

καινούργιο το οποίο λείπει από το Δήμο για διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται τόσο με 

την αλλαγή σε ορισμένα σημεία από λαμπτήρες καθώς επίσης και με την κοπή ορισμένων 

δέντρων ώστε να ανανεωθεί πλέον ο στόλος σε έναν μεγάλο βαθμό».  

 Ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Παπούλιο Ιωάννη: «Εγώ 

πάντως στο θέμα αυτό ήθελα να πω αν λαμβάνονται υπόψη μερικές ιδιαίτερες συνθήκες που 

υπάρχουν σε μερικά χωριά. Παράδειγμα, ας πούμε η Γαλάτιστα, είναι χωριό με στενούς 

δρόμους και όταν παραγγέλνουμε ένα απορριμματοφόρο πρέπει να έχουμε κατά νου τι ακριβώς 

πρέπει να πάρουμε, μην το θέσουμε γενικά και αόριστα. Πρέπει να τα δούμε αυτά γιατί πρέπει 

να σας αναφέρω ότι το παλιό απορριμματοφόρο στη Γαλάτιστα είναι για πέταμα».  

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός απήντησε: «Τις προδιαγραφές θα τις εγκρίνουν 

οι αρμόδιοι υπάλληλοι και οι προϊστάμενοι που γνωρίζουν τα προβλήματα».  

Ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην αρχηγό της ελάσσονος αντιπολίτευσης κυρία 

Αγγελική Χριστιανού: «Δεν έχουμε τη μελέτη αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να έχω εκτίμηση 

του τι ακριβώς προβλέπει αυτή η μελέτη. Έχω έναν ενδοιασμό στο τι μπορεί να ψηφίσουμε. 

Λευκό.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Χριστιανού Αγγελική και ο αρχηγός της 

μείζονος μειοψηφίας κ. Κανταράς ψήφισαν ΛΕΥΚΟ. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ.48/2014 σχετική 

μελέτη, το υπ’ αριθ. Φ.6στ/20345/12-11-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι        Κ Α Τ  Α     Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  

Την παραλαβή μελέτης: “Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας της δραστηριότητας 

συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων» με αρ. μελέτης 48/2014. 

Επί της απόφασης η μείζονα και η ελάσσονα μειοψηφία ψήφισαν ΛΕΥΚΟ. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 331/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 4-12-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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