
 

                                                                                                                                    

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 18/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκατη πέμπτη (15) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, 

ημέρα Δευτέρα 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. 18/10.11.2016 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  ΔΕΝ 

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 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Βορδός Χρήστος 16 Κυριάκου  Ιφιγένεια 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Κανταράς Αναστάσιος 

4 Λακρός Αλέξανδρος 18 Παπούλιος Ιωάννης 

5 Κοντογιώργης  Δημήτριος 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 

6 Ματέας Γεώργιος 20 Πάνο Ιωακείμ 

7 Καραφουλίδης Αναστάσιος 21 Τσινάς Αργύριος 

8 Σαράντη Μαρία 22 Ματθαίου Αθανάσιος 

9 Σιδέρης Νικόλαος 23 Χριστιανού Αγγελική 

10 Γκλάβας  Γεώργιος 24   

11 Ζούνη Στέλλα 25   

12 Φυλαχτός Χρήστος 26   

13 Βασιλάκης  Αθανάσιος 27   

14 Λιόντας  Γεώργιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Δημητριάδης Χρήστος  

3 Ζιούπου Άννα 

4 Ξάκης Ιωάννης 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Βάβδου ο κ. Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος 

Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, η Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς, 

ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κρήμνης κ. Αθανάσιος Παπαρνάκης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Μαραθούσας κ. Χρήστος Καμπάνης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μαραθούσας κ. Χρήστος 

Καμπάνης 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ξάκης Ιωάννης αποχώρησε στο 24
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, ενώ η δημοτική σύμβουλος κ. Ιφιγένεια Κυριάκου προσήλθε στη συνεδρίαση 

στο 11
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 
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Αριθμός θέματος : 32
ο
 Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

για την Ανανέωση – Τροποποίηση των περιβαλλοντικών 

όρων του έργου «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 

(ΧΥΤΑ)», στη θέση «Καστρί», Δήμου Πολυγύρου ΠΕ 

Χαλκιδικής (3η ΔΕ Χαλκιδικής) 

Αριθμός Απόφασης : 419  

  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 32
ο
 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, ο 

οποίος ανέφερε τα εξής: «Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Ανανέωση – Τροποποίηση των 

περιβαλλοντικών όρων του έργου «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)», στη 

θέση «Καστρί», Δήμου Πολυγύρου ΠΕ Χαλκιδικής (3η ΔΕ Χαλκιδικής) 

 

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. 

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι εν τάχει: 

• Σταδιακή μετατροπή του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ 

• Πρόβλεψη ότι ο ΧΥΤΑ θα δέχεται εκτός από τα απορρίμματα της 3ης Δ.Ε. επιπλέον: 

τα απορρίμματα του υπόλοιπου Δήμου Πολυγύρου, το 27% των απορριμμάτων του Δήμου 

Σιθωνίας και τα απορρίμματα του Δήμου Αριστοτέλη μέχρι το τέλος του 2017, όπου 

τοποθετείται η έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αρναίας. 

• Πρόβλεψη δυνατότητας διάθεσης των επεξεργασμένων στραγγισμάτων με την 

αύξηση της χωρητικότητας της δεξαμενής συλλογής και την προσθήκη σταδίου αντίστροφης 

όσμωσης (τουλάχιστον 2 σταδίων) ώστε να παράγονται νερά κατάλληλα για απόρριψη σε 

φυσικό αποδέκτη. 

Με την παρούσα μελέτη προτείνεται η επέκταση/αναβάθμιση της υφισταμένης εγκατάστασης 

επεξεργασίας (υγρών αποβλήτων) ώστε σε αυτή να παράγονται νερά καθαρά κατάλληλα 

ποιοτικά για τη διάθεσή τους σε επιφανειακό αποδέκτη. 

Με την κατασκευή των νέων έργων (επέκταση δεξαμενής συλλογής, έργα αναβάθμισης της 

ΕΕΣ) αναμένεται βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και επεξεργασμένων 

στραγγισμάτων σε σχέση με το υφιστάμενο έργο και αύξηση της ασφάλειας από 

περιβαλλοντικά ατυχήματα (αποφυγή υπερχειλίσεων από τη δεξαμενή συλλογής). Οι 

επιπτώσεις των νέων έργων αναμένονται κυρίως κατά τη διάρκεια της κατασκευής (αύξηση 

θορύβου, σκόνης, αυξημένη κίνηση οχημάτων κλπ) οι οποίες όμως είναι προσωρινές και 

τοπικής κλίμακας και αντιμετωπίζονται με την καλή εργοταξιακή πρακτική. 

 Όσον αφορά στη λειτουργία των έργων δεν αναμένονται αρνητικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. Το μόνο που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι από τη διεργασία της αντίστροφης 

όσμωσης παράγεται συμπύκνωμα (ή άλμη) ένα εσωτερικό υγρό απόβλητο φορτισμένο με 

ρυπαντικό φορτίο. Το συμπύκνωμα προβλέπεται είτε να ανακυκλοφορεί πίσω στο σώμα του 

ΧΥΤΑ είτε να  μεταφέρεται σε άλλη αδειοδοτημένη εγκατάσταση προς περαιτέρω 

επεξεργασία. Σε καμία περίπτωση δεν θα διατίθεται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.   

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε από το Δ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Πολυγύρου, το οποίο με 

την υπ’ αριθ. 38/2016 απόφαση του γνωμοδοτεί θετικά, όπως και η Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, γνωμοδοτεί θετικά με την υπ’ αριθ. 54/2016 απόφαση.» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε την υπ’ αριθ. 38/2016 απόφαση 

του Δ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Πολυγύρου, την υπ’ αριθ. 54/2016 απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και μετά από διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Γνωμοδοτεί θετικά για τη Μ.Π.Ε. Ανανέωση – Τροποποίηση των 

περιβαλλοντικών όρων του έργου «Χώρος Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)», στη θέση «Καστρί», Δήμου Πολυγύρου ΠΕ 

Χαλκιδικής (3η ΔΕ Χαλκιδικής) 

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι έξι (6) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της 

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

Αργύριος, Ματθαίου Αθανάσιος, Λαφαζάνης Βασίλειος και Πάνο Ιωακείμ και η 

αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 419/2016 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 5-1-2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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