
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 20/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι τέσσερις (24) του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2012, 
ημέρα Τετάρτη 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.  20/18.10.2012 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  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 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 23 Ευαγγελινός Δημήτριος
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 Λιόντας Γεώργιος
2 Πύρρος Ιωάννης
3 Γκολόης Γεώργιος
4 Βαγιωνάς Αθανάσιος

        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 ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης και ο Πρόεδρος της 
Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Άγγελος Ζιούπος.

Αριθμός  θέματος:  17ο 

κατεπείγον
Έγκριση  και  Παραλαβή  γεωτεχνικών 
μελετών  αποκατάστασης  ΧΑΔΑ  Δήμου 
Πολυγύρου

Αριθμός Απόφασης : 440
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 17ο 

κατεπείγον θέμα,  και εφόσον πήρε την διαβεβαίωση από το σώμα ότι ομόφωνα συμφωνούν να 
συζητηθεί  το  θέμα  ως  έκτακτο,  ανέφερε  ότι:  «Ως  συνέχεια  της  ένταξης  της  Πράξης 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΕΝΤΕ  ΧΩΡΩΝ  ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «04  -  Προστασία  Εδαφικών 
Συστημάτων  -  Διαχείριση  Στερεών  Αποβλήτων»  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος 
«Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» και τη χρηματοδότηση αυτής από το Ταμείο Συνοχής με 
το ποσό των 3.412.455,30 €, εκπονήθηκαν οι παρακάτω απαιτούμενες γεωτεχνικές μελέτες:

1. Γεωτεχνική μελέτη για την αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α Ορμύλιας
2. Γεωτεχνική μελέτη για την αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α Παλαιόχωρας
3. Γεωτεχνική μελέτη για την αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α Βάβδου
4. Γεωτεχνική μελέτη για την αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α Ολύνθου.

Σύμφωνα με το τεχνικό αντικείμενο του έργου,  που αναφέρεται  στο Φάκελο Έργου, 
αντικείμενο  της  γεωτεχνικής  έρευνας  αποτέλεσε  ο  προγραμματισμός,  η  εκτέλεση  και  η 
αξιολόγηση  των  γεωτεχνικών  ερευνών  στις  θέσεις  των  υπό  μελέτη  ΧΑΔΑ.  Σκοπός  των 
γεωερευνητικών εργασιών που εκτελέστηκαν ήταν η συστηματική διερεύνηση των συνθηκών 
υπεδάφους (στρωματογραφία, υπόγεια νερά, χαρακτηριστικά - παράμετροι γεωυλικών), ούτως 
ώστε με βάση την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των γεωερευνών να διατυπωθούν και να 
μελετηθούν τεκμηριωμένες προτάσεις και λύσεις αναφορικά με την ασφαλή κατασκευή των 
υπό μελέτη έργων και πιο συγκεκριμένα:
- Των έργων διευθέτησης  των απορριμματικών  ανάγλυφων και  έργων  σταθεροποίησης 

των πρανών των ΧΑΔΑ.
- Των  έργων  κατακόρυφης  στεγάνωσης  των  ΧΑΔΑ  με  εξέταση  των  ενδεδειγμένων 

εναλλακτικών τρόπων στεγάνωσης.
- Των  έργων  τελικής  κάλυψης  με  χρήση  γαιωδών  και  γεωσυνθετικών  υλικών  και  με 

εκτίμηση της χρονικής εξέλιξης των καθιζήσεων για το σχεδιασμό της αποστράγγισης.
Αντίστοιχα, αντικείμενο των γεωτεχνικών μελετών ήταν:
- Ο σχεδιασμός  των  πρανών εκτελώντας  τις  αναγκαίες  αναλύσεις  ευστάθειας  με  /  και 

χωρίς σεισμό, υπό στραγγιζόμενες ή / και αστράγγιστες συνθήκες, για : α) τα πρανή 
εκσκαφών  β)  τα  πρανή  επιχώσεων  και  αναχωμάτων  γ)  τα  πρανή  εκσκαφών  και 
επιχώσεων  συμπεριλαμβανομένου  του  συστήματος  στεγάνωσης  /  κάλυψης  των 
απορριμμάτων.

- Ο σχεδιασμός της θεμελίωσης τμημάτων του ΧΑΜ (αντιστήριξη) και πιο συγκεκριμένα: 
α) ο προσδιορισμός της φέρουσας ικανότητας του εδάφους θεμελίωσης, β) η εκτίμηση 
των καθιζήσεων του φυσικού εδάφους και των απορριμμάτων.

- Ο  σχεδιασμός  των  συστημάτων  κάλυψης  των  ΧΑΔΑ και  πιο  συγκεκριμένα:  α)  ο 
σχεδιασμός του πλέον πρόσφορου και οικονομικού συστήματος κάλυψης με βάση τον 
απαιτούμενο βαθμό στεγάνωσης με χρήση γαιωδών και γεωσυνθετικών υλικών, β) η 
εκτίμηση  της  εξασθένισης  των  καθιζήσεων  με  τον  χρόνο  για  τον  σχεδιασμό  της 
αποστράγγισης και η λήψη αποφάσεων για την αξιοποίηση της επιφάνειας του ΧΑΔΑ 
μετά το κλείσιμο, γ) ο έλεγχος της ευστάθειας των προσωρινών και τελικών πρανών.

- Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ειδικών ερευνών στην ευρύτερη περιοχή του ΧΑΔΑ 
με  έμφαση  στην  έκταση  της  μόλυνσης  του  υπεδάφους,  καθώς  και  του  τρόπου 
μετανάστευσης των ρύπων.

- Η τεχνική περιγραφή εργασιών - αναλυτικοί υπολογισμοί - τεχνικές προδιαγραφές - τιμο-
λόγιο εργασιών - προϋπολογισμός έργων.

Το σύνολο των υπόψη γεωτεχνικών μελετών εκπονήθηκαν υπό την επίβλεψη της Τ.Υ 
του Δ.Πολυγύρου σύμφωνα με τα οριζόμενα των σχετικών συμβάσεων.
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Καλείται λοιπόν το Δ.Σ. να αποφασίσει για την έκριση και παραλαβή των παραπάνω 
γεωτεχνικών μελετών”.

Το  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  την  εισήγηση,  έλαβε  υπόψη  την  Πράξη 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΕΝΤΕ  ΧΩΡΩΝ  ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «04  -  Προστασία  Εδαφικών 
Συστημάτων  -  Διαχείριση  Στερεών  Αποβλήτων»  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος 
«Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»και μετά από διαλογική συζήτηση, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

Την έγκριση και παραλαβή των κάτωθι μελετών:

α) Γεωτεχνική μελέτη για την αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α Ορμύλιας

β) Γεωτεχνική μελέτη για την αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α Παλαιόχωρας

γ) Γεωτεχνική μελέτη για την αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α Βάβδου

δ) Γεωτεχνική μελέτη για την αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α Ολύνθου.

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 440/2012

  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 25-10-2012

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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