
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

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

αριθ. 12/24.8.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε 

στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 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 προσκλήθηκε και 

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 Λιόντας  Γεώργιος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 16 Γκλάβας Γεώργιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Βορδός Χρήστος 18 Κανταράς Αναστάσιος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Τσινάς Αργύριος 

8 Δημητριάδης Χρήστος 22 Χριστιανού Αγγελική 

9 Κυριάκου Ιφιγένεια 23 Ματθαίου Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Πάνος Ιωακείμ 

11 Σιδέρης Νικόλαος    

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Δέας Παύλος 

2 Ξάκης Ιωάννης 

3 Ζιούπου Άννα 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών.  

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γκλάβας Γεώργιος προσήλθε κατά την συζήτηση του 29
ου

 θέματος της 

ημερήσιας διάταξης. 

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 Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης και η 

Πρόεδρος της Τ.Κ Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη. 

Αριθμός θέματος: 28ο  Συμμετοχή Δήμου Πολυγύρου, στο Παγκόσμιο Συνέδριο για 

την Εξόρυξη Αποβλήτων (LIFE RECLAIM) 

Αριθμός Απόφασης :301  
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 28ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε: «Όπως 

σας είναι γνωστό το Δήμος μας συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για την εξόρυξη αποβλήτων το 

οποίο υλοποιείται και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Έργου LIFE+ Reclaim της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2016, με βασικό 

αντικείμενο την κατασκευή μιας προσωρινής πιλοτικής εφαρμογής σε παραγωγική κλίμακα, για την 

εξόρυξη απορριμμάτων από υφιστάμενα κύτταρα του ΧΥΤΑ Πολυγύρου, στη Χαλκιδική. Στόχος της 

μεθόδου εξόρυξης απορριμμάτων είναι ο διαχωρισμός των χρήσιμων υλικών και η παραγωγή των 

κατάλληλων προϊόντων μετάλλων, τα οποία μπορούν μετέπειτα να τροφοδοτήσουν μια μεταλλουργική 
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μονάδα. Το Έργο στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ενημέρωση του κοινού και στη διάδοση των 

αποτελεσμάτων του, μέσω δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα 

εφαρμογής της μεθόδου είναι πολύ χρήσιμα και ενθαρρυντικά. 

 Το έργο LIFE+ Reclaim, με κωδικό LIFE12 ENV/GR/000427, έχει συνολικό προϋπολογισμό 

€1.377.004,00 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 50%. Συντονιστής Δικαιούχος 

του Έργου είναι η εταιρεία ENVECO A.E. ενώ οι συμπράττοντες είναι η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ο Δήμος 

Πολυγύρου και η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ. 

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα Διεθνές Συνέδριο για 

την εξόρυξη των αποβλήτων και συγκεκριμένα στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2015 με συμμετοχή του 

Δήμου μας. 

Το συνέδριο στοχεύει στην ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των μελών της επιστημονικής 

κοινότητας αλλά και την ενημέρωση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και του κοινού για την 

εναλλακτική πρόταση της ανάκτησης χρήσιμων υλικών, γης και ενέργειας από χώρους διάθεσης 

αποβλήτων μέσω της εξόρυξης και της κατάλληλης επεξεργασίας τους. 

 Κατά τη διάρκεια των εργασιών του διήμερου συνεδρίου, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό θα παρουσιάσουν τη μέθοδο της εξόρυξης αποβλήτων, την αποκατάσταση των 

ρυπασμένων χώρων και την ανάκτηση των φυσικών πόρων, καθώς και τις νέες τεχνολογίες και 

προοπτικές στη διαχείριση των απορριμμάτων.  

 Επίσης κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου ο Δήμος μας, ο οποίος είναι 

συνδιοργανωτής και είναι προγραμματισμένο να συμμετέχει τόσο στο εισαγωγικό κομμάτι την πρώτη 

ημέρα όσο και με εκτενή εισήγηση για τη δεύτερη ημέρα παρουσιάζοντας την υφιστάμενη κατάσταση 

διαχείρισης των απορριμμάτων, με παράλληλη ευθύνη στον τομέα της δημοσιοποίησης τόσο των 

δράσεων που έχουν προηγηθεί όσο και των εργασιών του συνεδρίου. 

  Ως εκ τούτου θα πρέπει να καλυφθεί το κόστος το οποίο σημειωτέον θα χρηματοδοτηθεί από 

το Life+ Reclaim. Εισηγούμαι στο συμβούλιο όπως αναθέσει την προετοιμασία και την συμμετοχή μας 

στην εταιρεία Lifetravel & Congresses I.K.E., με ΑΦΜ 800465794, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης με κόστος 

1440 € η οποία θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Σημειώνεται ότι το εν λόγο ποσό θα 

καλυφθεί από τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του προγράμματος life+ reclaim». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α   

 Την ανάθεση των απαραίτητων ενεργειών της συμμετοχής του Δήμου Πολυγύρου στο 

Διεθνές Συνέδριο για την Εξόρυξη Αποβλήτων, που θα πραγματοποιηθεί 24 και 25 

Σεπτεμβρίου, στην Αθήνα, στην εταιρεία Lifetravel & Congresses I.K.E., με ΑΦΜ 

800465794, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού 1440,00 € και θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 02.00.6073 του προϋπολογισμού του Δήμου του τρέχοντος έτους. 

 Ψηφίζει πίστωση 1.440,00 € για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό. Η παραπάνω 

πίστωση θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Life+ Reclaim. 

 Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Βορδού και του υπαλλήλου 

Γιώργου Διαμαντουλάκη για τη συμμετοχή τους στο εν λόγω συνέδριο, ως μέλη της 

οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 301/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 22-9-2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

             ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΜΩΝΗΣ 
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