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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 13/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

 Στον Πολύγυρο, σήμερα πέντε (5) του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 

14:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 13/1.6.2012 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 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 Πύρρος  Ιωάννης 

2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Σιμώνης Ιωάννης 

3 Βορδός Χρήστος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Χλιούμης  Ανδρέας 

5 Λιόντας  Γεώργιος 22 Καπλάνης Θωμάς 

6 Σαράντη Μαρία 23 Γκολόης Γεώργιος 

7 Ζούνη Στέλλα 24 Βαγιωνάς  Αθανάσιος 

8 Αβέρης Αθανάσιος 25 Παρθενιώτης  Νικόλαος 

9 Πλιάκος Αστέριος 26 Ευαγγελινός  Δημήτριος 

10 Λακρός Αλέξανδρος 27 Σταμούδης  Ελευθέριος 

11 Σοφοτάσιος Χρήστος    

12 Βουλγαράκης Χρυσόστομο    

13 Κοντογιώργης Δημήτριος    

14 Δήμητσας Δημήτριος    

15 Δημητριάδης Χρήστος    

16 Μπογδάνος Κων/νος    

17 Μπάτσιος  Αστέριος    

     

         ΑΠΟΝΤΕΣ : Ουδείς 

  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 ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος 

Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας κ. Θεολόγης Νικόλαος, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. 

Άννα Ρόκου, ο Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας Μεταμόρφωσης κ. Ανδρέας Μαχαίρας και ο 

Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας Γεροπλατάνου Σεραφείμ Δημήτριος. 

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 3
ο
 

θέμα, ανέφερε: «Σε συνέχεια της με Α.Π. 1293/2-5-2012 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου 

για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία και 

Ανάδειξη Φυσικού Περιβάλλοντος», Μέτρο 3.3 ««Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και 

ανακύκλωση, κατηγορία δράσεων «Προώθηση της ανακύκλωσης απορριμμάτων», «Υποδομές και 

προγράμματα  κομποστοποίησης βιοδιασπώμενων απορριμμάτων» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

Αριθμός θέματος : 3
ο
  Υποβολή πρότασης με τίτλο ««Διαχείριση αστικών 

απορριμμάτων και ανακύκλωση Δ. Πολυγύρου» στο 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 

2012-2015» 

Αριθμός Απόφασης : 235  
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«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015», ο Δήμος  Πολυγύρου προτίθεται να υποβάλλει πρόταση 

για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο πρότασης ««Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και 

ανακύκλωση Δ. Πολυγύρου» και δημόσια δαπάνη 2.000.000,00 €. 
 Η προτεινόμενη πράξη συνίσταται στην προμήθεια νέου και σύγχρονου εξοπλισμού, 

προκειμένου για την προώθηση  της ανακύκλωσης απορριμμάτων καθώς και των υποδομών 

κομποστοποίησης βιοδιασπώμενων απορριμμάτων. 

 Σκοπός του Δ. Πολυγύρου μέσω της προτεινόμενης αποτελεί η επαναφορά χρήσιμων υλικών 

στον φυσικό και οικονομικό κύκλο, και την διασφάλιση όλων των μέτρων με τα οποία θα επιτευχθεί η  

ανάκτηση αυτών των υλικών και η προώθησή τους για την παραγωγή νέων προϊόντων. Θα γίνει 

προσπάθεια για την καθιέρωση μιας αλυσίδας ενεργειών όπου θα πρωταγωνιστεί ενεργά ο απλός 

πολίτης, ο οποίος στην ιδιωτική του ζωή θα διαχωρίζει τα απορρίμματα και τα χρησιμοποιημένα υλικά, 

και θα τα τοποθετεί στους αντίστοιχους κάδους ανακύκλωσης. Επίσης, η διαδικασία ανακύκλωσης και 

κομποστοποίησης θα εμπλέκει τους εκπροσώπους της παραγωγής και εμπορίου, την τοπική 

αυτοδιοίκηση, την εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.λ.π. κοινωνικές, οικονομικές 

και πολιτικές δυνάμεις. 

 Με την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης αναμένεται να επιτευχθούν κυρίως τα 

παρακάτω: 

 Η φόρτιση του περιβάλλοντος με μικρότερες ποσότητες σκουπιδιών, εφόσον ένα 

μέρος του βάρους των οικιακών απορριμμάτων αποτελεί ανακυκλώσιμα υλικά, 

 Η αισθητή μείωση του όγκου των απορριμμάτων που θα προορίζονταν για 

υγειονομική ταφή 

 Η εξοικονόμηση σημαντικών ποσοτήτων ενέργειας , πρώτων υλών και χρημάτων, 

καθώς η απαιτούμενη  ενέργεια για την παραγωγή ενός προϊόντος από πρώτη ύλη είναι 

πολλαπλάσια απ’ όταν αυτό παράγεται από παλιό υλικό. 

 Προκειμένου για την πληρότητα του φακέλου υποβολής, απαιτείται η λήψη απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου  σχετικά με την αποδοχή της υποβολής της συγκεκριμένης Πράξης 

Παρακαλώ το σώμα για την ομόφωνη απόφασή σας». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

    Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την με Α.Π. 1293/2-5-2012 

πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, και μετά από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α 

 

Την αποδοχή της υποβολής της Πράξης με τίτλο ««Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και 

ανακύκλωση Δ. Πολυγύρου»  και δημόσια δαπάνη 2.000.000,00 € στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία και 

Ανάδειξη Φυσικού Περιβάλλοντος», Μέτρο 3.3 ««Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και 

ανακύκλωση, κατηγορία δράσεων «Προώθηση της ανακύκλωσης απορριμμάτων», «Υποδομές και 

προγράμματα  κομποστοποίησης βιοδιασπώμενων απορριμμάτων». 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 235/2012 

      

  Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Πολύγυρος 6-6 – 2012 

M.E. ΔΗΜΑΡΧΟY 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΖΑΓΓΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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