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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 15/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

 Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα νθηώ (8) ηνπ κελόο Θνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Παξαζθεπή θαη 

ώξα 19:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε 

ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεωλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε 

αξηζ. 15/1.8.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεωλίδα, ε 

νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ Α' 87). 

     Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζηωζε όηη παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εωγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύιωλ ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν   

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 14 Χιηνύκεο Αλδξέαο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 15 Μπνγδάλνο Κωλ/λνο 

3 Βνξδόο Χξήζηνο 16 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 17 ηκώλεο Ηωάλλεο 

5 Ληόληαο Γεώξγηνο 18 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

6 αξάληε Μαξία 19 Καπιάλεο Θωκάο 

7 Ενύλε ηέιια 20 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

8 Πύξξνο Ηωάλλεο 21 Αβέξεο Αζαλάζηνο 

9 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 22 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

10 νθνηάζηνο Χξήζηνο 23 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

11 Βνπιγαξάθεο Χξπζόζηνκνο 24  

12 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 25  

13 Γεκεηξηάδεο Χξήζηνο   

       

 ΑΠΟΝΣΔ  
 

 

 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε 

ηωλ πξαθηηθώλ.  

Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ηωλ Δεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήηωλ θαη 

παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ηωλ θάηωζη Τνπηθώλ Κνηλνηήηωλ, θ.θ.: α) Ρόθνπ Άλλα, Πνιπγύξνπ, β) 

άξξεο Νηθόιανο, Σαμηάξρε, γ) Βαγηωλάο Κωλζηαληίλνο, Οιύλζνπ. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε ζπδεηήζεθαλ ηα πξώηα 5 ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο.  

Ζ ζπλεδξίαζεο δηεθόπε, κε ηελ ζπκθωλία όιωλ ηωλ δεκνηηθώλ ζπκβνύιωλ λα ζπλερηζηεί ζε 

ζπλεδξίαζε ηεο Γεπηέξαο 11 Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011 θαη ώξα 20:00, θαζώο ιόγω ηεο ζνβαξόηεηαο 

θαη ηεο θύζεο ηωλ ζεκάηωλ παξαηάζεθε ε ζπδήηεζε θαηά πνιύ.  

Σηελ πεξίπηωζε απηή ζεωξείηαη όηη ε ζπδήηεζε ηωλ ζεκάηωλ απηώλ άξρηζε θαη ηειείωζε θαηά ηελ 

ηειεπηαία απηή ζπλεδξίαζε, αθνύ πξώηα ν Πξόεδξνο ελεκεξώζεη ην ζώκα γηα ηα όζα ζπδεηήζεθαλ 

ζηελ πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε. 
 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 5
ν
 θαηεπείγνλ πκκεηνρή ηνπ δήκνπ Πνιπγύξνπ ζην «Δξεπλεηηθό 

Πξόγξακκα γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή» 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 293  
  

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Ζαγγίιαο Δεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 5
ν
 

θαηεπείγνλ ζέκα, θαη εθόζνλ πήξε ηελ δηαβεβαίωζε από ην ζώκα όηη ζπκθωλεί λα ζπδεηεζεί 

ην ζέκα ωο έθηαθην, έδωζε ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Γήκαξρν, ν νπνίνο αλέθεξε όηη: «καο έρεη 

απνζηαιεί ζην Δήκν πξόηαζε γηα ην Επξωπαϊθό Πξόγξακκα γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Τν 

ιεγόκελν ENPI CBC MED πξόγξακκα ηεο Ε.Ε., έρεη ζηόρν ηελ πξνώζεζε πινπνηήζηκωλ 

1 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 

2 Βαγηωλάο Αζαλάζηνο 
3 Πιηάθνο Αζηέξηνο 

4 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞΜ-ΗΜΦ
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ζπλεξγαζηώλ κεηαμύ ηνπηθώλ, πεξηθεξεηαθώλ θαη εζληθώλ αξρώλ, ρξεκαηνδνηεί πεξηθέξεηεο 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ Μεζόγεην, έρεη πξνϋπνινγηζκό 70.000.000,00 € θαη ην 90% ηνπ πνζνύ 

απηνύ πξνέξρεηαη από ηελ Ε.Ε. θαη ην 10% από ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο. Η πξνβιεπόκελε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 24 θαη 36 κελώλ. 

 Οη ρώξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζα ζπλεξγαζηνύλ κε ζηόρν ηελ αληαιιαγή εκπεηξίαο, 

ηερλνγλωζίαο θαη κεζνδνινγηθώλ εξγαιείωλ ζε εξεπλεηηθό θαη εθαξκνζκέλν πεδίν, ηελ 

θαηαγξαθή θαη θωδηθνπνίεζε ηωλ ηνπηθώλ ηδηαηηεξνηήηωλ, θπξίωο όκωο ηε ζύλζεζε θαη ηελ 

αλάδεημε ηωλ νδεγηώλ, θαλόλωλ θαη πξνδηαγξαθώλ γεληθήο ηζρύνο γηα ηηο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ. 

 Τν πξόγξακκα εηδηθόηεξα αθνξά ζηελ θαηαλόεζε ηωλ απαξαίηεηωλ ελεξγεηώλ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη ζηνρεύεη ζηελ εμεύξεζε κεραληζκώλ θαη εξγαιείωλ γηα 

ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

 Πηζηεύω πωο κηα ηέηνηα ζπκκεηνρή κόλν νθέιε κπνξεί λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Δήκν 

Πνιπγύξνπ, νπόηε θαη πξνηείλω λα γίλεη νκόθωλα απνδεθηή ε πξόηαζε απηή».  
Σηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο δήηεζε από ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 Τν δεκνηηθό ζπκβνύιην, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    Ο Μ Ο Φ Ω  Ν Α 

 

Σελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζην «Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα γηα ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή». 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 293/2011. 

 

Αθνύ ηειείωζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Υπνγξαθή                Υπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 12 -7-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΧΟ 

θ.α.α. 

Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΧΟ 

 

 

 

ΧΡΖΣΟ ΒΟΡΓΟ 

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞΜ-ΗΜΦ


