
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα 

Δευτέρα 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. 1/15.1.2015 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 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 Γκλάβας  Γεώργιος 20 Ζιούπου Άννα 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Φυλαχτός Χρήστος 22 Ζαβράκογλου Άγγελος 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Δημητριάδης Χρήστος 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Τσινάς Αργύριος 

12 Σαράντη Μαρία 26 Κανταράς Αναστάσιος 

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Καραφουλίδης  Αναστάσιος     

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Κυριάκου Ιφιγένεια 

 

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,  η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Μπόλματη Φωτεινή, ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Αγίου Προδρόμου Γεωργακούδης Στυλιανός, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. 

Κλαμούρης Νικόλαος, και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκλάβας Γεώργιος & Ζαβράκογλου Άγγελος προσήλθαν 

κατά την συζήτηση του 10
ου

 τακτικού θέματος. 

Ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Κανταράς Αναστάσιος, αποχώρησε κατά την 

συζήτηση του 3
ου

 τακτικού θέματος. 

Αριθμός θέματος :22ο  Ανάθεση της εργασίας «Μεταφορά του υπολείμματος 

ανακυκλώσιμου υλικού από ΚΔΑΥ Θέρμης στον ΧΥΤΑ 

Πολυγύρου 

Αριθμός Απόφασης : 29  

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εισηγούμενος το 22ο τακτικό 

θέμα, έδωσε το λόγο στον υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου κ. Γεώργιο Διαμαντουλάκη, ο 

οποίος ανέφερε ότι: «Αφορά στη σύμβαση που ήδη έχει ο Δήμος και που έχει ολοκληρωθεί 
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μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 2014 για τη μεταφορά του 35% που θεωρείται υπόλειμμα 

από την ανακύκλωση συσκευασιών που πραγματοποιούμε από τις 14 Ιουνίου του 2013.  

Η σύμβαση γίνεται με τη μοναδική εταιρεία που μπορούμε να συμβληθούμε, γιατί είναι 

η μοναδική εταιρεία που είναι συμβεβλημένη με το αντίστοιχο ΚΔΑΥ Θέρμης που μπορούμε 

να πηγαίνουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά.  

Ουσιαστικά κάποιες φορές το χρόνο γίνεται μεταφορά με κοντέινερ του υλικού που δεν 

είναι ανακυκλώσιμο –των οργανικών δηλαδή που διαχωρίζονται στο ΚΔΑΥ Θέρμης– στο δικό 

μας το ΧΥΤΑ, ποσότητα είναι περίπου το 30-35%. Ενημερωτικά σας λέω, άλλα ΚΔΑΥ στην 

Ελλάδα έχουν ορίσει έως και 50% να είναι αυτό το επιστρεφόμενο.  

Η τιμή που μας δίνει ο συγκεκριμένος εργολάβος μεταφοράς είναι η ίδια εδώ και δύο 

χρόνια περίπου, που είναι 120,00 € ανά κυβικό, μεταφράζονται γύρω στους οκτώ με εννέα 

τόνους τη φορά.  

Δεν μπορούμε σήμερα να υπολογίσουμε τι ανακύκλωση θα κάνουμε μέσα στο 2015 

ώστε να ξέρουμε πόσο θα είναι και το υλικό που θα μας έρθει πίσω, προϋπολογιστικά το 

κάνουμε.  

Αναφορικά να σας πω ότι αντίστοιχη απόφαση πήρατε πέρυσι με 7.000,00 € και 

τιμολογήσαμε 4.800,00 €. Αν θεωρήσουμε ότι θα κάνουμε καλύτερη ανακύκλωση –γιατί τα 

στοιχεία δείχνουν αυτό, κάθε χρόνο πηγαίνουμε και καλύτερα– θα είμαστε λίγο πιο πάνω από 

τα 4.800,00 € και σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω –παρόλο που ανοίγει και ένα ξενοδοχείο 

μεγάλο στην περιοχή μας που θα έχει περισσότερη κίνηση σε ανακυκλώσιμο υλικό– ότι θα 

ξεπεράσουμε το ποσό των 7.000,00 € που καλείστε σήμερα να ψηφίσετε». 
Στη συνέχεια   ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τις υπ' αριθ. 154, 198, 

211/2013 αποφάσεις του Δ.Σ., τις υπ' αριθ. 38 και 83/2014 αποφάσεις του Δ.Σ., την 

σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ Δήμου Πολυγύρου και εταιρείας «Αφοί 

Κωνσταντινίδη Α.Β.Β.Ε. και Ν.Ε.»   και μετά από διαλογική συζήτηση,  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ων α 

 

 Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εργασίας «Μεταφορά του υπολείμματος 

ανακυκλώσιμου υλικού από ΚΔΑΥ Θέρμης στον ΧΥΤΑ Πολυγύρου» στην 

εταιρεία «Αφοί Κωνσταντινίδη Α.Β.Β.Ε. και Ν.Ε.» από την υπογραφή της 

σύμβασης  έως 31/12/2015. 

 Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού 7.000,00 € στον Κ.Α. 02.20.6274.006 του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015. 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο ως εκπρόσωπο του 

Δήμου για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία αποτελεί συνημμένο κομμάτι 

της παρούσης. 

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 29/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 2 -2-2015 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ   
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