
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 4/20.2.2015 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, αν και προσκλήθηκε, 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 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 Φυλαχτός Χρήστος 23 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

10 Δημητριάδης Χρήστος    

11 Σιδέρης Νικόλαος    

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Γκλάβας Γεώργιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Κοντογιώργης  Δημήτριος  

2 Λιόντας  Γεώργιος  

3 Κανταράς  Αναστάσιος  

4 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 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, 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, και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. 

Νικόλαος Αυγέρης. 

 

Αριθμός θέματος:16ο  Ανάκληση της 253-2014 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Πολυγύρου και λήψη απόφασης για την 

πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το ανταποδοτικό 

πρόγραμμα life reclaim 

Αριθμός Απόφασης :58  

      Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 16ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Υπάλληλο του δήμου κ. Γεώργιο 
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Διαμαντουλάκη, ο οποίος ανέφερε ότι: «Όπως γνωρίζετε, η σύμπραξη των παρακάτω 

εταιρειών και οργανισμών: ENVECO Α.Ε. (Συντονιστής Δικαιούχος), Δήμος Πολυγύρου 

(Ελλάδα) (Συνδικαιούχος), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) (Συνδικαιούχος) και 

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.  (Συνδικαιούχος) έχει από την 1/7/2013 αναλάβει να φέρει εις πέρας το Έργο 

Life+ reclaim το οποίο αφορά την εφαρμογή πιλοτικής μονάδας εξόρυξης αποβλήτων σε 

χώρους ταφής (Landfill Mining |LFM), για την ανάκτηση μετάλλων, υλικών, γης και 

ενέργειας. Το Έργο χρηματοδοτείται από το οικονομικό εργαλείο Life+ Environment (2012) 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα στο πλαίσιο του προγράμματός, ο Δήμος συμμετέχει στις 

Δράσεις B8, C2, D1, D3, E2, E5 και E6 του Έργου Life+ reclaim. Μέχρι τον Μάιο του 2014, ο 

Δήμος στάθηκε αδύνατο να προχωρήσει τις διαδικασίες πρόσληψης του αναγκαίου 

προσωπικού διότι βρισκόταν σε προεκλογική περίοδο. Παρόλο που το Έργο διαρκεί μέχρι 

30/6/2016 η ουσιαστική συνεισφορά του Δήμου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στις αρχές 

αυτού, προετοιμάζοντας με τις ενέργειές του το έδαφος για τους υπόλοιπους συμπράττοντες. 

Δυστυχώς όμως, από τη μια δεν υπάρχει προσωπικό του Δήμου το οποίο να μην έχει 

συγκεκριμένες και μάλιστα πολλές αρμοδιότητες μέσα στο κανονικό του οχτάωρο για να 

αναλάβει αυτές τις εργασίες σε συνεχή βάση και από την άλλη έχουμε χάσει ήδη σχεδόν πάνω 

από ένα έτος λόγω εκλογών.   

Οι απαιτήσεις του Έργου κορυφώνονταν με αιχμή τον Σεπτέμβριο του 2014 όπου οι 

λίγοι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου αναγκάστηκαν να επωμιστούν το βάρος της προετοιμασίας 

του 1
ου

 Πανελλήνιου Συνεδρίου Εξόρυξης Αποβλήτων και του Σεμιναρίου (workshop) το 

οποίο το πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.  

Είναι προφανές ότι ο Δήμος δεν μπορεί να περιμένει περαιτέρω διαδικασίες διότι οι 

υποχρεώσεις για το Έργο πιέζουν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί με επανειλημμένες 

επιστολές να δοθεί λύση στο πρόβλημα των προσλήψεων. Εάν οι προσλήψεις γίνουν στο τέλος 

της διάρκειας του Έργου (ή και καθόλου) θα χαθεί η επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

προς τον Δήμο και ο Δήμος θα αναγκαστεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από ίδιους 

πόρους με σημαντική οικονομική επιβάρυνση. Εάν οι προσλήψεις γίνουν με τον τρόπο που 

ζητείται σήμερα, οι δαπάνες θα επιδοτηθούν.  

Με την απόφαση 253 του 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησε την έγκριση για την 

πρόσληψη ενός μηχανικού και ενός περιβαλλοντολόγου όμως δεν επαρκούσε η πίστωση στους 

Κ.Α. μισθοδοσίας του προϋπολογισμού. 

Καλείστε λοιπόν με την παρούσα απόφαση να ανακαλέσετε την αντίστοιχη 

προηγούμενη και να ληφθεί νέα. Να ληφθεί υπόψη η υπηρεσιακή βεβαίωση Αρ. Πρωτ.: 

Φ6γ/Δ.Υ/10-2-2015 σύμφωνα με την οποία εμφανίζονται οι σχετικές πιστώσεις στον 

προϋπολογισμό του Δήμου μας. 

Για όλα τα παραπάνω λοιπόν ζητείται η πρόσληψη δύο ατόμων, μηχανικών, μηχανικών 

περιβάλλοντος-περιβαλλοντολόγων ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι θα εργαστούν άμεσα για όλα όσα 

απαιτούν οι υποχρεώσεις μας μέσα από τις συμφωνίες που έχουμε κάνει. Σημειώνεται ότι η 

μισθοδοσία των εν λόγω υπαλλήλων θα καλύπτεται από την προβλεπόμενη -ανταποδοτικού 

χαρακτήρα- επιχορήγηση του προγράμματος LIFE+ Reclaim.  

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσληψη των εν λόγω υπαλλήλων, η αντίστοιχη 

επιχορήγηση για λογαριασμό του Δήμου θα χαθεί, ενώ ο δήμος θα εξακολουθεί να έχει την 

υποχρέωση εκπλήρωσης των δεσμεύσεών του, όπως προβλέπεται από την υπάρχουσα 

σύμβαση. 

  Ο  Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Ζαγγίλας πήρε το λόγο: «Συμπληρωματικά θέλω να 

πω ότι ειδικά αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα life, είναι πιλοτικό πρόγραμμα της Ευρώπης  

στην Ελλάδα και είναι τιμή στο Δήμο Πολυγύρου που το υλοποιεί. Είναι μία πρωτοποριακή 

δράση, η οποία ανοίγει νέους ορίζοντες στην ανακύκλωση, αυτό είναι το πιο σημαντικό, και 

αναφέρεται στον τρομερά ευαίσθητο για την περιοχή μας σκοπό του πειραματισμού σχετικά με 
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τη δυνατότητα ανόρυξης από παλιούς ΧΑΔΑ και ΧΥΤΑ πρώτων υλών οι οποίες μπορούν να 

αξιοποιηθούν.  

 Ακολούθησε διάλογος μεταξύ του δημοτικού συμβούλου της μείζονος μειοψηφία κ. 

Βασίλη Λαφαζάνη και κ. Διαμαντουλάκη, όπου η μείζονα μειοψηφία ανέφερε ότι δεν 

διαφωνεί επί της ουσίας, αλλά το θέμα διαφωνίας είναι γενικότερα οι προσλήψεις μη μόνιμου 

προσωπικού το οποίο θα καλύπτει τις γενικότερες ανάγκες του δήμου». 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 206 

του Ν. 3584/2007, την υπάρχουσα σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος στα πλαίσια του 

προγράμματος LIFE+ RECLAIΜ, την υπηρεσιακή βεβαίωση Αρ. Πρωτ.: Φ6γ/Δ.Υ/10-2-2015  

και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Κ α τ ά      π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 

1. Ανακαλεί την υπ’ αριθ. 253/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου 

2. Την πρόσληψη ενός (1) μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ οποιασδήποτε ειδικότητας (πολιτικού 

μηχανικού, μηχανολόγου μηχανικού, αρχιτέκτονα μηχανικού, κ.λ.π.) και ενός (1) 

περιβαλλοντολόγου ΠΕ ή ΤΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, δίμηνης σύμβασης, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών. Για τον έλεγχο νομιμότητας της παρούσας επισυνάπτεται η  

υπηρεσιακή βεβαίωση Αρ. Πρωτ.: Φ6γ/Δ.Υ/10-2-2015 σύμφωνα με την οποία 

βεβαιώνεται ότι η πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2015. 

Επί της απόφασης μειοψήφησε η μείζονα μειοψηφία, για τους λόγους που 

αναφέρονται στην εισήγηση. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 58/2015 

 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                                                                                                       Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 9-3-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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