
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
 της 15/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 
την  με  αριθ.  15/12.7.2012 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 Σιμώνης Ιωάννης
2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Λαφαζάνης Βασίλειος
3 Βορδός Χρήστος 20 Καπλάνης Θωμάς
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Γκολόης Γεώργιος
5 Λιόντας Γεώργιος 22 Παρθενιώτης Νικόλαος
6 Σαράντη Μαρία 23 Σταμούδης Ελευθέριος
7 Ζούνη Στέλλα
8 Αβέρης Αθανάσιος
9 Πλιάκος Αστέριος
10 Λακρός Αλέξανδρος
11 Σοφοτάσιος Χρήστος
12 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
13 Κοντογιώργης Δημήτριος
14 Χλιούμης Ανδρέας
15 Δημητριάδης Χρήστος
16 Μπογδάνος Κων/νος
17 Πύρρος Ιωάννης

         ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Δήμητσας Δημήτριος
2 Ευαγγελινός Δημήτριος
3 Μπάτσιος Αστέριος
4 Βαγιωνάς Αθανάσιος

 
       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πραβίτα Γ. Μαρία για την 
τήρηση των πρακτικών. 
       Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 
παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Άννα Ρόκου, ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Ταξιάρχη κ. Ζούπος Άγγελος.

Αριθμός  θέματος:  17ο 

κατεπείγον
Έγκριση του ετήσιου κόστους διαχείρισης του  ΧΥΤΑ για 

το έτος 2012
Αριθμός Απόφασης : 278
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 
17ο  κατεπείγον θέμα,  και εφόσον πήρε την διαβεβαίωση τόσο από τον κ. Δήμαρχο όσο και 
από το σώμα ότι ομόφωνα συμφωνούν να συζητηθεί το θέμα ως έκτακτο, έδωσε τον λόγο στον 
Πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ κ. Κωνσταντίνο Μπογδάνο, ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω: « Με την 
υπ'  αριθ.  6/2012  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΦΟΡΕΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – 3η Διαχειριστική Ενότητα Δήμου Πολυγύρου- 
Δήμου  Ζερβοχωρίων, σας  γνωστοποιούμε  ότι,  με  βάση  την  ΚΥΑ  2527/7-1-2009  είναι 
υποχρεωτικό μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους να καθοριστεί η τιμολογιακή πολιτική 
του ΦΟΔΣΑ. Αυτή αφορά το κόστος διαχείρισης του ΦΟΔΣΑ που καθορίζεται με βάση το 
άρθρο 5 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Η απόφαση του καθορισμού του ετήσιου κόστους διαχείρισης του ΧΥΤΑ για το 2012 
θα  πρέπει  να  κοινοποιηθεί  στο  Δήμο  Πολυγύρου,  προκειμένου  να  συμπεριληφθεί  στον 
προϋπολογισμό των τελών καθαριότητας του επόμενου έτους.

Το ετήσιο κόστος διαχείρισης του ΦΟΔΣΑ προσδιορίζεται με βάση:
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας 
2. Τα ποσά που αφορούν το κόστος αποκατάστασης και μεταφροντίδας του ΧΥΤΑ
3. Τα ποσά που αφορούν το κατασκευαστικό και επενδυτικό πρόγραμμα του ΦΟΔΣΑ

Το ετήσιο  κόστος  λειτουργίας  προκύπτει  από το  κόστος  πληρωμής του εργολάβου που 
διαχειρίζεται το ΧΥΤΑ με βάση την υπογραφείσα σύμβαση, τα διάφορα λειτουργικά έξοδα, 
τους φόρους-τέλη κτλ. Στα λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για ενημέρωση-
ευαισθητοποίηση των δημοτών.

Συγκεκριμένα, με βάση τη σύμβαση, τις αποκλίσεις του έτους 2011, λόγω υποδοχής των 
σκουπιδιών  της  Ορμύλιας,  και  τον  υπολογισμό  του  προβλεπόμενου  όγκου  υποδοχής 
σκουπιδιών, προβλέπονται 10.000 τόνοι για το Δήμο Πολυγύρου για το έτος 2012.

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΦΟΔΣΑ στο Δήμο Πολυγύρου, πρέπει με 
βάση την ανωτέρω ΚΥΑ και τη μελέτη εφαρμογής του έργου, να προσδιοριστεί σε ευρώ ανά 
τόνο απορριμμάτων ως εξής:
Κόστος εργολάβου………………………...37,00€/τόνο
Φ.Π.Α 13%...................................................4,81€
                                                                      41,81€/τόνο 
Διάφορα λειτουργικά έξοδα………….........0,50€/τόνο
Ετήσιο κόστος λειτουργίας                          42,31€/τόνο

Ετήσιο κόστος αποκατάστασης……………2,28€/τόνο
Ετήσιο κόστος μεταφροντίδας……………..0,58€/τόνο 
                                                                      2,86€/τόνο

Κατασκευαστικό-επενδυτικό κόστος………3,34€/τόνο

Συνολικό ετήσιο κόστος διαχείρισης………48,51 €/τόνο                
            στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν'αποφασίσει σχετικά.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και έχοντας υπ’όψιν: την υπ' αριθ. 
6/2012  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΦΟΡΕΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – 3η Διαχειριστική Ενότητα Δήμου Πολυγύρου- Δήμου Ζερβοχωρίων, την 
ΚΥΑ 2527/7-1-2009, τον υπολογισμό του όγκου απορριμμάτων που θα διαχειριστεί ο ΧΥΤΑ 
κατά το έτος 2012 ,  και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
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1) Την αποδοχή του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΦΟΔΣΑ η οποία 

ανέρχεται  σε 48,51 €/τόνο  διαχείρισης απορριμμάτων

2)  Την αποδοχή της ετήσιας εισφοράς  του Δήμου Πολυγύρου, ήτοι στο ύψος του 

ποσού των 485.000,00 €,  όπως αυτή αποτυπώνεται στον υπό σύνταξη προυπολογισμό του 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – 3η Διαχειριστική Ενότητα Δήμου 

Πολυγύρου-  Δήμου Ζερβοχωρίων  όπως  αυτός  μας   κοινοποιήθηκε  με  την   υπ'  αριθ. 

6/2012 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

3) Την υποχρέωση  του Δήμου Πολυγύρου να αποτυπώσσει   το ανωτέρω ποσό 

στον  προυπολογισμού  του  οικ.  Έτους  2012  με  αναμόρφωση  του  αντίστοιχου   ΚΑΕ 

02.00.6721.000 με τίτλο Εισφορά υπέρ συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Γ' Διαχειριστικής Ενότητας, 

διότι κατά την σύνταξη του προυπολογισμού είχε προβλεφθει εισφορά ύψους 350.000,00 €

4) Εγρίνει και ψηφίζει το σύνολο της εισφορας του ΚΑΕ 02.00.6721.000 και στο 

όνομα του δικαιούχου  ΦΟ.Δ.Σ.Α.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 278/2012

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 20-7-2012
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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