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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 15/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιχγπξν, ζήκεξα νθηψ (8) ηνπ κελφο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Παξαζθεπή θαη ψξα 19:00 ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξψελ Ννκαξρηαθνχ Σπκβνπιίνπ
Πνιπγχξνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζ. 15/1.8.2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ.
θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεωλίδα, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εωγξάθνο θαη φηη ζε ζχλνιν 27 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ηωάλλεο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Υιηνύκεο Αλδξέαο
Μπνγδάλνο Κωλ/λνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
ηκώλεο Ηωάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
Καπιάλεο Θωκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο

1
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
2
Βαγηωλάο Αζαλάζηνο
3
Πιηάθνο Αζηέξηνο
4
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ φινη νη Πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ θαη Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθε νη Πξφεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Ρόθνπ Άλλα,
Πνιπγύξνπ, β) άξξεο Νηθόιανο, Σαμηάξρε, γ) Βαγηωλάο Κωλζηαληίλνο, Οιύλζνπ.
ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε ζπδεηήζεθαλ ηα πξώηα 5 ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο
δηάηαμεο.
Ζ ζπλεδξίαζεο δηεθόπε, κε ηελ ζπκθωλία όιωλ ηωλ δεκνηηθώλ ζπκβνύιωλ λα
ζπλερηζηεί ζε ζπλεδξίαζε ηεο Γεπηέξαο 11 Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011 θαη ώξα 20:00, θαζψο
ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο θαη ηεο θχζεο ησλ ζεκάησλ παξαηάζεθε ε ζπδήηεζε θαηά πνιχ.
Σηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη φηη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ απηψλ άξρηζε θαη ηειείσζε
θαηά ηελ ηειεπηαία απηή ζπλεδξίαζε, αθνχ πξψηα ν Πξφεδξνο ελεκεξψζεη ην ζψκα γηα ηα
φζα ζπδεηήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε.
Αξηζκόο ζέκαηνο: 4ν
Γηάζεζε ηωλ αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήηωλ ηνπ
Γήκνπ Αξηζηνηέιε ζην ΥΤΣΑ Πνιπγύξνπ
Αξηζκόο Απόθαζεο : 300
ΑΠΟΝΣΔ

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνχκελνο ην 4ν
ζέκα, έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ Γήκαξρν θ. Αζηέξην Εωγξάθν, ν νπνίνο αλέθεξε φηη: «κε ην ππ’
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αξηζ. 72/21-6-2011 έγγξαθφ ηνπ ν Γήκνο Αξηζηνηέιε, καο ελεκεξψλεη φηη έρεη πάξεη ηελ ππ’
αξηζ.79/2011 απφθαζε Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, γηα νξηζηηθή παχζε ιεηηνπξγίαο ησλ ελεξγψλ
Φ.Α.Γ.Α. ηνπ Γήκνπ.
Απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε γηα ηελ νξηζηηθή παχζε ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ
ελεξγψλ Φ.Α.Γ.Α., είλαη ε απνδνρή απφ ην Γήκν Πνιπγχξνπ ηεο δηάζεζεο ησλ αζηηθψλ
ζηεξεψλ απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε ζην Φ.Υ.Τ.Α. Πνιπγχξνπ, ζχκθσλα κε ηνλ
Πεξηθεξεηαθφ Σρεδηαζκφ, θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ, έσο φηνπ θαηαζθεπαζηεί ν
ΦΥΤΑ ηεο 4εο Γηαρεηξηζηηθήο Δλφηεηαο ζηελ Αξλαία Φαιθηδηθήο.
Ο Γήκαξρνο ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε θ. Φξήζηνο Πάρηαο καο ελεκεξψλεη φηη
νινθιεξψλεηαη ε κειέηε ηνπ ΦΥΤΑ Αξλαίαο θαη επειπηζηεί ζηελ έληαμε ηνπ έξγνπ γηα
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνπο πφξνπο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Τακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Πξνηείλσ ινηπφλ λα απνδερηνχκε γηα ην δηάζηεκα ησλ επφκελσλ ηξηψλ κελψλ ηα
αζηηθά ζηεξεά απφβιεηα ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε ζην Φ.Υ.Τ.Α. Πνιπγχξνπ, έσο φηνπ
θαηαζθεπαζηεί ν Φ.Υ.Τ.Α. ηεο 4εο Γηαρεηξηζηηθήο Δλφηεηαο ζηελ Αξλαία Φαιθηδηθήο».
Τν ιφγν πήξε ν Γήκαξρνο Αξηζηνηέιε θ. Υξήζηνο Πάρηαο, ν νπνίνο αλέθεξε: «πξηλ
απφ ελλέα ρξφληα ππνγξάθηεθε ε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Φ.Υ.Τ.Α. ζηελ Φαιθηδηθή. Με ηελ
πξφηαζή κνπ δελ αλαηξέπσ θαλέλαλ ζρεδηαζκφ, έρνπκε κηα ζεηξά απφ εμειίμεηο θαη ππάξρεη
θαηεχζπλζε νη Γήκνη πνπ έρνπλ ΦΑΓΑ λα πάςνπλ λα ηνπο ιεηηνπξγνχλ, δηαθνξεηηθά ζα
επηβιεζνχλ δπζβάζηαρηα πξφζηηκα απφ ηελ Δ.Δ.
Ο Γήκνο Αξηζηνηέιε, ζην πιαίζην ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ
ηνπ, ήδε θαηέζεζε πξφηαζε έληαμεο ηνπ έξγνπ: «Αλαβάζκηζε Μεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
Σηαζκνχ Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΣΜΑ) Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ηεξηζζνχ», ελψ
παξάιιεια πξνρσξά άκεζα ζην νξηζηηθφ θιείζηκν ησλ ηεζζάξσλ ελεξγψλ Φψξσλ
Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ (ΦΑΓΑ) ηνπ Γήκνπ (Ηεξηζζνχ, Αξλαίαο, Μ. Παλαγίαο
θαη Ακκνπιηαλήο) θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ πιήξε απνθαηάζηαζή ηνπο, θαη ηελ επίζπεπζε ησλ
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΦΥΤΑ Αξλαίαο θαζψο νινθιεξψλεηαη ε κειέηε ηνπ θαη
έρνπλ δηαζθαιηζηεί νη απαηηνχκελνη πφξνη (πεξίπνπ 10 εθαη. επξψ) γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ.
Καη θιείλσ ιέγνληαο, φηη δελ ζα έξζνπκε πνηέ εδψ, ηελ 1ε Οθησβξίνπ λα δεηήζνπκε
πεξαηηέξσ ρξφλν γηα ηα ζθνππίδηα καο».
Σηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ αξρεγό
ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο θ. Κωλζηαληίλν Μπνγδάλν, ν νπνίνο αλέθεξε: « ζήκεξα δελ
παίξλνπκε απφθαζε γηα ηνπο ηξεηο κήλεο απνδνρήο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηνπ δήκνπ
Αξηζηνηέιε πνπ δεηά ν θ. Πάρηαο, αιιά αλνίγνπκε ηνπο αζθνχο ηνπ Αηφινπ γηα λα δερηνχκε
εζαεί ηα ζθνππίδηα φιεο ηεο Β. Φαιθηδηθήο αιιά θαη ηεο Σηζσλίαο αξγφηεξα.
Δπεηδή δελ έρεη εθδνζεί ην Π.Γ/γκα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ
Ν.3852/2010 νπφηε ηελ επζχλε ησλ ΦΥΤΑ έρνπλ νη ΦΟΓΣΑ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ
δηθνχ καο ΦΟΓΣΑ αξλείηαη ηελ απνδνρή απνξξηκκάησλ απφ άιιεο δηαρεηξηζηηθέο ελφηεηεο,
θαζψο θαλέλαο Πεξηθεξεηαθφο Σρεδηαζκφο δελ ην πξνβιέπεη».
Σηελ ζπλέρεηα ηνλ ιφγν πήξε αξρεγόο ηεο πξώηεο ειάζζνλνο αληηπνιίηεπζεο θ.
Θωκά Καπιάλε, ν νπνίνο έθαλε εθηελή αλαθνξά ζηελ ηζηνξία θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΦΥΤΑ
Πνιπγχξνπ, αλέθεξε ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ απνδνρή ησλ ζθνππηδηψλ
ηεο Οξκχιηαο θαη θάιεζε ηνλ Γήκαξρν Πνιπγχξνπ αιιά θαη ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο λα
βγνπλ κπξνζηά θαη λα απνξξίςνπλ ηελ πξφηαζε ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε.
Αθνινχζεζε έληνλνο δηάινγνο κεηαμχ ησλ παξαηάμεσλ θαη ηνλ ιφγν έιαβε ν
Γήκαξρνο Πνιπγχξνπ ν νπνίνο ηφληζε φηη: « πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφ ην αίηεκα ηνπ Γήκνπ
Αξηζηνηέιε γηαηί είκαζηε ππνρξεσκέλνη γη’ απηφ, ηφζν βάζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σρεδηαζκνχ
φζν θαη γηα ιφγνπο δενληνινγίαο θαη έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ φκνξνπ Γήκνπ πνπ επαπεηιείηαη
κε ζσξεία πξνζηίκσλ αλ δελ θιείζνπλ νη Φ.Α.Γ.Α.»
Σηα παξαπάλσ δηαθψλεζε ε αληηπνιίηεπζε θαη εηδηθφηεξα νη θ.θ. Μπνγδάλνο ,
Καπιάλεο νη νπνίνη θαη ηφληζαλ φηη δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη θάηη ηέηνην , γηαηί δελ κπνξεί ν
ΦΥΤΑ λα ππνδερζεί ηερληθά θαη νπζηαζηηθά πξφζζεηεο πνζφηεηεο ζθνππηδηψλ, ρξεηάδεηαη
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επέθηαζε ηνπ βηνινγηθνχ θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ ηζρχεη ν πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο ή
θαη αλ ηζρχεη δελ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ηνλ απνδερζνχκε.
Τν Γ.Σ. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ άθνπζε θαη ηηο απφςεηο πνπ
δηαηχπσζαλ ν Γήκαξρνο Αξηζηνηέιε θ. Φξήζηνο Πάρηαο θαη ν Πξφεδξνο ηνπ ΦΟΓΣΑ θ.
Δπζχκεο Καξαλάζηνο φπσο επίζεο αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ κε αξ.15/8-7-2011 απφθαζε ηνπ
Γ.Σ ηνπ ΦΟΓΣΑ ηεο 3εο Γ.Δ. θαη ην απφ 31/05/010 θαη κε αξ. πξση. 4233/010 έγγξαθν ηεο
Γεληθήο Γξακκαηέσο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θα Μαξία Ληνλή
ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ ΚΑΤΑ ΠΛΔΗΟΧΖΦΗΑ
1. Γέρεηαη ζ’ εθηέιεζε ηωλ ππνρξεώζεωλ ηνπ Γήκνπ πνπ απνξξένπλ από ηνλ
Πεξηθεξεηαθό ρεδηαζκό ηελ δηάζεζε ηωλ αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήηωλ ηνπ
Γήκνπ Αξηζηνηέιε ζηνλ ΥΤΣΑ Πνιπγύξνπ πξόζθαηξα θαη απνθιεηζηηθά γηα
ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ ζύκθωλα κε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ Γ..
ηνπ ΦΟΓΑ ηεο 3εο Γ.Δ Πνιπγύξνπ θαη ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ.
2. Καιεί ην Γ.. ηνπ ΦΟΓΑ λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο
ελέξγεηεο γηα ηελ αζθαιή λόκηκε θαη ρωξίο πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΑ
Πνιπγύξνπ.
3. Δπηπξόζζεηα θαιεί ηελ Κπβέξλεζε λα ρξεκαηνδνηήζεη άκεζα ηα παξάιιεια έξγα
(επέθηαζε ιεθάλεο απνδνρήο βηνινγηθνύ θαη ζπζηήκαηνο αεξίωλ πνπ ππνδεηθλύεη
ηνπ Γ.. ηνπ ΦΟΓΑ ηεο 3εο Γ.Δ.) αθνύ πξνεγνύκελα ζπληαρζνύλ ζρεηηθέο
κειέηεο πνπ ζα ππαγνξεύνπλ ηελ αλάγθε γηα θάηη ηέηνην. Σέινο
4. Εεηάεη από ηελ Κπβέξλεζε θαη ηνλ αξκόδην Τθππνπξγό ηωλ Δζωηεξηθώλ, ηελ
άκεζε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ κε ην πνζό ηωλ 980.000,00 €
(ελληαθνζίωλ νγδόληα ρηιηάδωλ επξώ) γηα ηελ απνπιεξωκή θαη νινθιήξωζε ηνπ
έξγνπ πξόζβαζεο ηεο πεξηνρήο Αλζεκνύληα ζηνλ ΥΤΣΑ Αλζεκνύληα θαη ηνπ
πνζνύ ηωλ 500.000,00 € γηα ηελ θαηαζθεπή θόκβνπ πνπ νδεγεί ζηνλ ΥΤΣΑ
Πνιπγύξνπ.
5. Γέρεηαη ηελ πξόηαζε ηνπ Γεκάξρνπ Αξηζηνηέιε γηα ηελ ππνδνρή ηζόπνζεο
πνζόηεηαο ζθνππηδηώλ από ηνλ Γήκν Πνιπγύξνπ (Εεξβνρώξηα) κε ηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΤΣΑ Αξλαίαο θαη ηζωλίαο ζε κεηαβαηηθό ζηάδην θαη γη’ απηό
πξνηνύ μεθηλήζεη ε κεηαβαηηθή δηάζεζε ηωλ ζθνππηδηώλ ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε
λα δεζκεπζεί ην Γ.. Αξηζηνηέιε, όηη ζα εθαξκόζεη όια ηα παξαπάλω.
Δπί ηεο απφθαζεο κεηνςήθεζε ε κείδνλα κεηνςεθία (πιελ ηνπ θ. Μπάηζηνπ
Αζηέξηνπ) θαη νη δχν ειάζζνλεο κεηνςεθίεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ
εηζήγεζε.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 300/2011.
Αθνύ ηειείωζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Υπνγξαθή
Υπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 18 -7-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ
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