
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 24/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή δεύτερη (22η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με 

αριθ. 24/18.12.2014 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 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 Πάνος Ιωακείμ 

2 Δέας Παύλος 16 Ματθαίου Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Ξάκης Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  20 Ζιούπου Άννα 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζαβράκογλου Άγγελος 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Δημητριάδης Χρήστος 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Φυλαχτός Χρήστος 

12 Σαράντη Μαρία 26 Τσινάς Αργύριος 

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Γκλάβας  Γεώργιος 

 

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. Νικήτα Κατσιακώρη,ο Πρόεδρος της Δ.Κ. 

Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς,  ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος 

Αυγέρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου Χρήστος Γκαρανάτσιος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Γεροπλατάνου κ. Σεραφείμ Δημήτριος. 
 

Αριθμός θέματος:2ο έκτακτο Λήψη απόφαση χωροθέτησης του έργου: «Χώρου 

Υποδοχής Κινητών μονάδων για την προσωρινή 

αποθήκευση και επεξεργασία μη επικίνδυνων 

ΑΕΚΚ και ογκωδών αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου 

Π.Ε. Χαλκιδικής» σε ακίνητο ιδιοκτησίας του 

Δήμου, έκτασης 11.125 τ.μ. στην περιοχή 

«ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΛΑΚΚΑ» 

Αριθμός Απόφασης :368  

 

        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 2ο 

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. Δημήτριο Ζαγγίλα, ο οποίος 

τόνισε: «Με την αδειοδότηση αυτής της Μονάδας, ο Δήμος Πολυγύρου εναρμονίζεται απόλυτα 
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με το Ν. 2939/2001 - Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις και την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 - Μέτρα, όροι 

και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) ενώ δίνει ουσιαστική και οριστική λύση στο πρόβλημα των 

αποβλήτων καθαίρεσης (μπαζών, μπαζοαπορριμμάτων) και των ογκωδών αποβλήτων (έπιπλα, 

κλπ.), τα οποία συναντώνται πλέον σε κάθε ρέμα και σε πολλά σημεία στο δάσος, ακόμα και 

στην άκρη του δρόμου. Ως φορέας λειτουργίας αυτής της Μονάδας ο Δήμος θα συνεργάζεται 

με εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ Σύστημα Ανακύκλωσης. 

 Τα μπάζα προκύπτουν: 

α) από δημόσια έργα. Εδώ ο Δήμος θα πρέπει στα έργα που δημοπρατεί, να ζητάει από τους 

αναδόχους σύμβαση συνεργασίας τους με Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης, το οποίο θα τους 

υποχρεώνει να μεταφέρουν τα μπάζα στο χώρο του Δήμου ως συνεργάτη του Συστήματος. 

β) από ιδιωτικά έργα. Εδώ ο Δήμος πρέπει να ζητήσει την υποστήριξη των υπηρεσιών δόμησης 

να ζητούν την απαραίτητη σύμβαση του κατασκευαστή με Σύστημα Ανακύκλωσης, η οποία και 

πάλι θα τους υποχρεώνει να μεταφέρουν τα μπάζα στο χώρο του Δήμου ως συνεργάτη του 

Συστήματος. 

 Τα ογκώδη απόβλητα (έπιπλα κλπ.) προκύπτουν από ιδιώτες, τα οποία είτε τα 

συλλέγει ο Δήμος, είτε τα μεταφέρουν οι ιδιώτες.  

Στο χώρο αυτό, θα τοποθετηθεί περίφραξη, και μια γεφυροπλάστιγγα, έτσι ώστε τα 

απόβλητα να ζυγίζονται και να καταγράφονται. Όταν θα συλλέγονται αρκετές ποσότητες, 

αυτές θα επεξεργάζονται μέσω κινητού εξοπλισμού (σπαστήρα για ογκώδη και για μπάζα, 

κόσκινο) και χειροδιαλογής που θα εξασφαλίζεται από το Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης 

με το οποίο θα συνεργάζεται ο Δήμος. Τα προϊόντα της ανακύκλωσης (πλαστικά, ξύλο, 

μέταλλα και αδρανή υλικά) θα μπορεί να τα εμπορεύεται ο Δήμος ή να τα χρησιμοποιεί για 

δικές του ανάγκες». 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του το Ν. 2939/2001, την Υ.Α. 

36259/1757/Ε103/2010 και έπειτα από διαλογική συζήτηση,  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

  

       Τη χωροθέτησης του έργου: «Χώρου Υποδοχής Κινητών μονάδων για την προσωρινή 

αποθήκευση και επεξεργασία μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ και ογκωδών αποβλήτων Δήμου 

Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής» σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου, έκτασης 11.125 τ.μ. 

στην περιοχή «ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΛΑΚΚΑ», όμορο με τα μεταλλεία Γερακινής. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 368/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

           Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή  

              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 3-2-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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