
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 3/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι τρεις (23) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, 

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

ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 3/19.2.2016 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 Παπούλιος Ιωάννης 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Λαφαζάνης Βασίλειος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Τσινάς Αργύριος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Ξάκης Ιωάννης 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Χριστιανού Αγγελική 

6 Δέας Παύλος 20 Ζιούπου  Άννα 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Πάνος Ιωακείμ 

8 Φυλαχτός Χρήστος 22 Ματθαίου Αθανάσιος 

9 Σαράντη Μαρία 23   

10 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Κυριάκου  Ιφιγένεια 26   

13 Κανταράς Αναστάσιος    

14 Βασιλάκης  Αθανάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Κοντογιώργης Δημήτριος 

2 Γκλάβας  Γεώργιος 

3 Λιόντας  Γεώργιος 

4 Ζαβράκογλου Άγγελος 

5 Δημητριάδης Χρήστος 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Δ. Κωνσταντία, 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. Γαλάτιστας Εμμανουήλ Σειράς, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου Νικόλαος 

Κλαμούρης, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύνθου Νικόλαος Αυγέρης & ο Πρόεδρος Παλαιοκάστρου 

Χρήστος Γκαρανάτσιος. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ξάκης Ιώαννης προσήλθε στο 13
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης και η δημοτική σύμβουλος Ζιούπου Άννα αποχώρησε στο 10
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης 

Αριθμός θέματος: 5
ο 

έκτακτο  

«Συνεργασία για την ενημέρωση, την ένταξη και την 

εφαρμογή της μεθόδου Εξόρυξης Αποβλήτων σε άλλες χώρες 

των Βαλκανίων, μετά το παράδειγμα του Δήμου Πολυγύρου» 

(CIIILM). 

Αριθμός Απόφασης: 41  
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 5ο κατεπείγον 

θέμα, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος λόγω 

ημερομηνιών λήξης προγράμματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την 

κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Αστέριο 

Ζωγράφο ο οποίος τόνισε τα εξής:  

«Προτείνεται στο σώμα να αποφασίσει τη συμμετοχή του στην υποβολή πρότασης στο 

πρόγραμμα INTERREG Balkan-Mediterranean για το έργο «Συνεργασία για την ενημέρωση, 

την ένταξη και την εφαρμογή της μεθόδου Εξόρυξης Αποβλήτων σε άλλες χώρες των 

Βαλκανίων, μετά το παράδειγμα του Δήμου Πολυγύρου» με το ακρωνύμιο CIIILM. Το έργο 

έχει συνολικό προϋπολογισμό 974.901,00 € και συμμετέχουν το Περιφερειακό Συμβούλιο του 

Βλόρε (Αλβανία), το Περιφερειακό Συμβούλιο του Δυρραχίου (Αλβανία), ο Δήμος του 

Πάζαρτζικ (Βουλγαρία) και το Κέντρο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πόλογκ (Π.Γ.Δ.Μ.), με 

συντονιστή εταίρο το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δι.Σ.Α.) της Περιφέρειας 

Αν. Μακεδονίας-Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ – Ελλάδα). Ο προϋπολογισμός του έργου για τον 

Δήμο Πολυγύρου ανέρχεται στα 148.930,00 €. Σημειώνεται ότι το ποσό της ιδίας συμμετοχής 

του δήμου μας θα καλυφθεί στην πράξη με ισόποση παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του 

προγράμματος από τις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους του δήμου. Επίσης να αναφέρω ότι το 

πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο κατά 85% από την Ε.Ε. και κατά 15% από Εθνικά 

κονδύλια. 

Το έργο ουσιαστικά αντλεί την εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή Εξόρυξης Αποβλήτων που 

έλαβε χώρα στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου στα πλαίσια του έργου “Πιλοτική εφαρμογή εξόρυξης 

αποβλήτων από ΧΥΤΑ για την ανάκτηση μετάλλων, υλικών, γης και ενέργειας” LIFE reclaim, 

ώστε να λειτουργήσει σαν ώθηση για την προσαρμογή της Εξόρυξης Αποβλήτων στα δεδομένα 

των Βαλκανικών χωρών και τη συστηματική εφαρμογή της μεθόδου σαν εναλλακτική για τη 

διαχείριση στερεών αποβλήτων, οδηγώντας προς μια αποδοτική σε διαχείριση πόρων, κυκλική 

οικονομία. Κατά τη διάρκεια των δράσεων, οι εταίροι θα ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με 

τη μέθοδο αλλά και με τους χώρους όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην κάθε περιοχή ώστε 

να δημιουργηθεί ένα Εγχειρίδιο «Βέλτιστων Πρακτικών» και ένα Σχέδιο Δράσης για την 

εφαρμογή της μεθόδου στην περιοχή των Βαλκανίων. Παράλληλα, θα διεξάγονται δράσεις 

ενημέρωσης προς το ευρύ κοινό και τους ενδιαφερόμενους φορείς». 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.  

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

 

 

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία 
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Την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα INTERREG Balkan-Mediterranean για το 

έργο «Συνεργασία για την ενημέρωση, την ένταξη και την εφαρμογή της μεθόδου 

Εξόρυξης Αποβλήτων σε άλλες χώρες των Βαλκανίων, μετά το παράδειγμα του Δήμου 

Πολυγύρου» με το ακρωνύμιο CIIILM. 

 

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι επτά (7) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της 

μείζονος μειοψηφίας κ. κ. Κανταράς Αναστάσιος, Παπούλιος Ιωάννης, Τσινάς Αργύριος, 

Λαφαζάνης Βασίλειος, Πάνος Ιωακείμ, Ματθαίου Αθανάσιος και Ζιούπου Άννα. 

 

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 41/2016 

 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 11-4-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΣΙΜΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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