
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
 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: 6o  Λήψη απόφασης για την συγκέντρωση και ανακύκλωση 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από τον ΦΟ.Δ.Σ.Α. 3ης 

Διαχ/κής Ενότητας Ν. Χαλκιδικής

Αριθμός Απόφασης : 284
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.  Ζαγγίλας Δημήτριος,  εισηγούμενος το 6o θέμα, 

έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Πύρρο, ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω: «με το υπ’ αριθ. 
12/31-1-2012 έγγραφό του ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. 3ης Διαχ/κής Ενότητας Ν. Χαλκιδικής μας ενημερώνει για τα 
εξής: “Όπως γνωρίζετε ο Δήμος Πολυγύρου και ο ΦΟΔΣΑ 3ης Δ.Ε Ν. Χαλ/κής είχαν συνάψει σύμβαση 
με  την  εταιρία  «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ  Α.Ε»  για  την  ανακύκλωση  των  ηλεκτρικών  και 
ηλεκτρονικών συσκευών.

Η σύμβαση προέβλεπε τη συλλογή των ανακυκλώσιμων συσκευών σε ειδικό κοντέινερ που 
τοποθέτησε η εταιρία στο φυλασσόμενο χώρο του ΧΥΤΑ Πολυγύρου.

Με μια μικρή  σε  έκταση ενημερωτική  καμπάνια  ξεκίνησε  η  συλλογή των  ανακυκλώσιμων 
συσκευών, με την υποχρέωση του συνδέσμου μας να μεταφέρει ο ίδιος τις συσκευές στο κοντέινερ στο  
χώρο  του  ΧΥΤΑ.  Για  μεγαλύτερες  ηλεκτρικές  συσκευές  (ψυγεία,  πλυντήρια  κτλ)  ειδοποιούνταν  η 
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υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου η οποία και παραλάμβανε με αποδεικτικό και μετέφερε τις ογκώδεις 
συσκευές στο κοντέινερ του ΧΥΤΑ.

Όμως,  το  καλοκαίρι  του  2011  η  εταιρία  χωρίς  καμία  ειδοποίηση  απέσυρε  το  κοντέινερ, 
επικαλούμενη μεγάλο κόστος ενοικίασης σε αντίθεση με το μικρό αριθμό ανακυκλώσιμων συσκευών.

Το  Δ.Σ  του  ΦΟΔΣΑ  αποφάσισε  να  συνεχίσει  την  προσπάθεια  ανακύκλωσης  που  έχει 
σταματήσει  εδώ  και  τρεις  μήνες.  Σε  συνεννόηση  και  επαφή  με  την  εταιρία  «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» καταλήξαμε στην εξής πρόταση :

Να  κατασκευάσει  ο  ΦΟΔΣΑ  έναν  ειδικά  φυλασσόμενο  χώρο  στο  ΧΥΤΑ,  όπου  θα 
τοποθετούνται οι ανακυκλώσιμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Όταν συγκεντρώνονται 25-30 
συσκευές, θα ειδοποιείται η εταιρία η οποία θα τις παραλαμβάνει με πρωτόκολλο παράδοσης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην αρχική σύμβαση η οποία εξακολουθεί να ισχύει μέχρι το 2013.

Για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας προτείνουμε τη συνεργασία του ΦΟΔΣΑ με το Δήμο 
μέσα από μια Προγραμματική Σύμβαση που θα περιλαμβάνει:

1. Κατασκευή του ειδικού χώρου φύλαξης στο χώρο του ΧΥΤΑ με έξοδα του ΦΟΔΣΑ
2. Παραλαβή και φύλαξη των ανακυκλώσιμων συσκευών από το προσωπικό του ΧΥΤΑ
3. Ενημερωτική καμπάνια από κοινού με το Δήμο με:  α) ειδικό φυλλάδιο ενημέρωσης των 

συνδημοτών μας που θα διανεμηθεί με το λογαριασμό ύδρευσης, β) ομιλία ενημέρωσης στα σχολεία σε 
συνεργασία με την ΑΝΕΤΧΑ και την εταιρία ανακύκλωσης

4. Ενημερωτικά σποτ στο δημοτικό ραδιόφωνο και τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια. Το κόστος 
της καμπάνιας θα καλύψουν από κοινού ο Δήμος και ο ΦΟΔΣΑ

5.  Στο  ενημερωτικό  φυλλάδιο  και  στα  σποτ  θα  υπάρχει  ειδικός  αριθμός  τηλεφώνου  της 
υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, όπου οι συνδημότες θα ειδοποιούν για την παραλαβή μεγάλων 
συσκευών. Την παραλαβή των συσκευών με αποδεικτικό παραλαβής και τη μεταφορά τους στο χώρο 
του ΧΥΤΑ θα αναλάβει η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.

Αν συμφωνείτε με τα παραπάνω να προχωρήσουμε στην υπογραφή της Π.Σ και σύντομα στην 
υλοποίηση του προγράμματος».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, αφού έλαβε υπόψη το υπ’ αριθ. 12/31-1-
2012  έγγραφο  του  ΦΟ.Δ.Σ.Α.  3ης Διαχ/κής  Ενότητας  Ν.  Χαλκιδικής και  μετά  από  διαλογική 
συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω  Ν Α

Εγκρίνει τις παραπάνω προτάσεις του ΦΟ.Δ.Σ.Α. και  κατόπιν συνεργασίας με τον 
ΦΟ.Δ.Σ.Α.  θα  υπογραφεί  Προγραμματική  Σύμβαση  για  την  υλοποίηση  του 
προγράμματος.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 284/2012

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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