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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 
 Στον Πολύγυρο, σήμερα μία (1) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Πολυγύρου, 
ύστερα από την με αριθ. 4/28.1.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 
Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα, 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  Ονοματεπώνυμο   

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Δημητριάδης Χρήστος 
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Χλιούμης Ανδρέας 
3 Βορδός Χρήστος 16 Μπογδάνος Κων/νος 
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Ευαγγελινός Δημήτριος 
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σιμώνης Ιωάννης 
6 Σαράντη Μαρία 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 
7 Ζούνη Στέλλα 20 Σταμούδης Ελευθέριος 
8 Πύρρος Ιωάννης 21 Καπλάνης Θωμάς 
9 Πλιάκος Αστέριος 22 Βαγιωνάς Αθανάσιος 
10 Λακρός Αλέξανδρος 23 Αβέρης Αθανάσιος 
11 Σοφοτάσιος Χρήστος 24 Παρθενιώτης Νικόλαος 
12 Βουλγαράκης Χρυσόστομος   
13 Κοντογιώργης Δημήτριος   

       
 ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
 
 
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 

παραβρέθηκε οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ.: α) Ρόκου Άννα, Πολυγύρου, β) 
Βαγιωνάς Κωνσταντίνος, Ολύνθου, γ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη, δ) Μελανδίνος Ιωακείμ, 
Βραστάμων, ε) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας. 

 
Αριθμός θέματος: 6ο  Έγκριση προϋπολογισμού ΦΟ.Δ.Σ.Α. 2ης ΔΕ Χαλκιδικής για 

το έτος 2011 
Αριθμός Απόφασης : 51  

 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, έδωσε τον λόγο 
στον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντα κ. Ιωάννη Πύρρο, ο οποίος ανέφερε: 
«Εισηγούμαι στο Σώμα την έγκριση του προϋπολογισμού του ΦΟ.Δ.Σ.Α. της δεύτερης (2ης) 
διαχειριστικής ενότητας της Χαλκιδικής, όσον αφορά την συμμετοχή του Πολυγύρου. Θα 
πρέπει αν ξέρει το Σώμα, ότι η συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου όπως ήταν το προηγούμενο 
καθεστώς του Δήμου Ανθεμούντα είναι 7% επί του προϋπολογισμού και γενικά στο ΦΟ.Δ.Σ.Α. 
Το ποσό που συμμετέχουμε εμείς, είναι στην επόμενη σελίδα είναι 65.100,00 €. Παραθέτω το 
υπ’ αριθμ. 475/4-2-2011 έγγραφο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Απορριμμάτων 

1 Γκολόης Γεώργιος 
2 Μπάτσιος Αστέριος 
3 Δήμητσας Δημήτριος 
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(Δ.Ε.Δ.Α.) 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής, σύμφωνα με το οποίο το Δ.Σ. της ενέκρινε 
τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων της για το οικονομικό έτος 2011 « 
 Ο κ. Δήμαρχος πήρε τον λόγο: «Να πω δυο λόγια εδώ για την ιστορία. Υπήρξε 
παραίτηση των μελών του ΦΟ.Δ.Σ.Α., έγινε μια σύσκεψη με πρωτοβουλία του Δημάρχου του 
κ. Ιορδανίδη, ήταν εκεί και ο κ. Αγγελάκης και ο κ. Σγουρής, καταλήξαμε να αποσύρουν τις 
παραιτήσεις, και να μείνουν πλέον εκεί για να διοικήσουν το ΦΟ.Δ.Σ.Α. για να μην μείνουμε 
ακάλυπτοι. Το δεχθήκανε οι συνάδελφοι, αρκεί να ενεργοποιηθεί λίγο ο Δήμος Προποντίδας ο 
οποίος οφείλει τα περισσότερα εκεί πέρα, για να εξοφληθούν και να μην υπάρχει πρόβλημα.  
 Βέβαια εκεί δεν εφαρμόζουν το σύστημα της εργολαβίας, εφαρμόζουν το σύστημα της 
αυτεπιστασίας με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός να κινείται στα ήμισυ των εξόδων που 
κάνουμε εμείς εδώ στον Πολύγυρο.  
 Να δούμε με τον κ. Καρανάσιο αν υπάρχει καμιά τέτοιου είδους δυνατότητα μήπως και 
μπορέσουμε και λειτουργήσουμε ένα καθεστώς αυτεπιστασίας γιατί αποδείχθηκε ότι αυτοί 
ξοδεύουν 18,00 € τον τόνο, ενώ εμείς βγαίνει ότι ξοδεύουμε περίπου 35,00 € τον τόνο, δηλαδή 
σχεδόν διπλάσια και πλέον. Αν και από ότι βλέπω δεν υπάρχει ο αναγκαίος μηχανολογικός 
εξοπλισμός για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε.  
 Έχω και σύσκεψη αύριο με τον Περιφερειάρχη και για αυτό το θέμα, σε σχέση με τους 
ΧΑΔΑ και τους σταθμούς μεταφόρτωσης, θα ενημερωθείτε στην συνέχεια για να δούμε τι θα 
κάνουμε καλύτερο».  
 Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος 
«ευτυχώς που οι συνάδελφοι απέσυραν τις παραιτήσεις τους και παραμένει το διοικητικό 
συμβούλιο, γιατί οι ΦΟ.Δ.Σ.Α. παραμένουν μέχρι αρχές Ιουλίου από ότι νομίζω με την 
εγκύκλιο., λόγω του ότι θα δημιουργηθεί Φορέας Διαχείρισης σε επίπεδο Περιφέρειας. 
 Ακούσαμε κάποιες δηλώσεις σας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχετικά με κάποια 
συνάντηση που είχατε προγραμματίσει με την Υφυπουργό και πραγματικά θα θέλαμε κάποια 
στιγμή να μας πείτε τις απόψεις σας, σχετικά με το ζήτημα του ΧΥΤΑ και των υπόλοιπων 
ΧΥΤΑ του νομού μας και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την περαιτέρω διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων της ανακύκλωσης.  
 Όσον αφορά τώρα το ζήτημα του δικού μας ΧΥΤΑ, θα πρέπει να πούμε ότι λειτουργεί 
μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών και της νομιμότητας. Ενώ η δεύτερη διαχειριστική 
ενότητα με την αυτεπιστασία την οποίαν όπως είπατε λειτουργεί, χωρίς άδεια ουσιαστικά 
λειτουργίας του ΧΥΤΑ και με πάρα πολλά προβλήματα και με πάρα πολλές καταγγελίες, θα 
κληθεί πάρα πολύ σύντομα να πληρώσει πρόστιμο όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο 
διαχειρίζεται τα στερεά απόβλητα στον ΧΥΤΑ. 
 Όμως και εμείς μέσα στο διοικητικό συμβούλιο του φορέα του δικού μας, έχουμε 
προτείνει μετά από μια αρκετά μεγάλη περίοδο που με την μέθοδο του εργολάβου είχαμε την 
διαχείριση του ΧΥΤΑ, μπορούμε τώρα πλέον να προχωρήσουμε -νομίζω ο εξοπλισμός 
υπάρχει-, μέσα από την επιμόρφωση κάποιου προσωπικού δικού μας, αποκτώντας εμπειρία, 
νομίζω ότι μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μπορεί να την αποκτήσει, μπορούμε να 
προχωρήσουμε σε λειτουργία με δικό μας προσωπικό για να λιγοστέψουμε τα έξοδα τα οποία 
και εμείς πιστεύουμε ότι είναι αρκετά μεγάλα όσον αφορά αυτά που δίνουμε στον εργολάβο 
για την διαχείριση του ΧΥΤΑ.  
 Κάποια στιγμή να έρθει μια ολοκληρωμένη εισήγηση και από την πλευρά την δική σας 
και από την πλευρά του προεδρείου του φορέα διαχείρισης του δικού μας, για αν δούμε τι 
μέλει γενέσθαι και με τον δικό μας ΧΥΤΑ.  
 Ο κ. Δήμαρχος απήντησε: « η διαχείριση θα πάει πλέον σε επίπεδο Περιφερειακό. 
Άρα λοιπόν περιμένουμε το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα και απλώς εμείς θα ορίσουμε τους 
εκπροσώπους. Για να τα προλάβουμε όλα αυτά εμείς ζητήσαμε από την Υπουργό, δεδομένου 
ότι για τον ΧΥΤΑ Σιθωνίας δεν απεδέχθη η κα. Μπιρμπίλη την γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους είναι περιοχή NATURA και συνεπώς δεν υπάρχει δυνατότητα να 
λειτουργήσει ΧΥΤΑ εκεί, η Αρναία επίσης έχει προβλήματα με την συνθήκη ΡΑΜΣΑΡ και 
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του γεγονότος ότι η έκταση η οποία επελέγη τελικώς είχε κηρυχθεί αναδασωτέα, άρα συνεπώς 
και εκεί υπάρχει πρόβλημα, και επειδή καίγεται η κυβέρνηση για να κλείσει τους ΧΑΔΑ 
Μεγάλης Παναγίας, Αρναίας, Ορμύλιας, Συκιάς κ.λ.π. αντιπροτείναμε να γίνει επέκταση του 
ΧΥΤΑ Ανθεμούντα, στην περιοχή του Ανθεμούντα και να γίνει ένα μικρό εργοστάσιο της 
τάξεως των 20.000,00,00 € ώστε να μπορέσουμε πράγματι να διοχετεύσουμε το 75% των 
σκουπιδιών στα πλαίσια της κοινοτικής οδηγίας που υπάρχει μετά το 2011. 
 Είδαμε καταρχήν, ότι προσανατολίζεται η κυβέρνηση στο να πάμε στον Άγιο Αντώνη ή 
στην Μαυροράχη. Έχω αντίθετη άποψη υπό την έννοια ότι είμαστε ένας τουριστικός νομός και 
νομίζω, ότι θα πρέπει να διαφυλάξουμε αυτήν την δυνατότητα του να λειτουργήσουμε ένα δικό 
μας εργοστάσιο στην συγκεκριμένη περιοχή με παράλληλη επέκταση του συγκεκριμένου 
ΧΥΤΑ. Πόσο δε μάλλον εκ του γεγονότος ότι διαβλέπω ότι για την περιοχή του Αγίου 
Αντωνίου και της Μαυροράχης -θα τα πω αύριο και στον κ. Σιώκο-, θα έχουμε πάρα πολλές 
προσφυγές και αιτήσεις ακυρώσεως.  
 Διαβλέπω δηλαδή, ότι θα λειτουργήσουν αυτοί μετά πενταετίας και αν λειτουργήσουν. 
Ειδικά η περιοχή του Αγίου Αντωνίου, η οποία φαίνεται ότι γειτνιάζει με εμάς και έχουν 
σκοπό δηλαδή τα σκουπίδια εκεί της Χαλκιδικής το 75% να πηγαίνει και στον Άγιο Αντώνη. 
 Δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια η διαδικασία εκεί, αντιδρά ένα κομμάτι των τοπικών 
κοινωνιών, ζητήσαμε να γίνουν σταθμοί μεταφόρτωσης, να χρηματοδοτηθούν σταθμοί 
μεταφόρτωσης στην Μεγάλη Παναγία, στην Αρναία, ένας δεύτερος στην Νικήτη, στην Συκιά 
στην Ορμύλια, ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. 
 Εάν πραγματικά μας χρηματοδοτήσουν και μας δώσουν αυτήν την δυνατότητα της 
επεκτάσεως του ΧΥΤΑ στην περιοχή του Ανθεμούντα πράγματι θα μπορέσουμε να 
λειτουργήσουμε, γιατί πραγματικά ο ΧΥΤΑ του Πολυγύρου δεν έχει και απεριόριστες 
δυνατότητες από πλευράς υποδοχής φορτίων. Για ό,τι εξελίξεις έχουμε θα σας ενημερώσουμε.  
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τις 
διατάξεις του Ν.3463/2006, καθώς και του Ν. 3852/2010,  

Αποφασίζει Ομόφωνα: 

Την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της ΔΕΔΑ 2ης Διαχειριστικής 

Ενότητας Νομού Χαλκιδικής για το 2011, ο οποίος εμφανίζεται ισοσκελισμένος με  Γενικό 

σύνολο Εσόδων –εξόδων 930.000,00 ευρώ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 51/2011. 
 

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 3 -2-2011 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

3 

 


	Αριθμός θέματος: 6ο 
	Αριθμός Απόφασης : 51

