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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 23/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι (20) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 

19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 

23/16.12.2011 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 15 Ευαγγελινός Δημήτριος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 16 Σιμώνης Ιωάννης 
3 Βορδός Χρήστος 17 Μπάτσιος Αστέριος 
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 18 Σταμούδης Ελευθέριος 
5 Λιόντας  Γεώργιος 19 Καπλάνης Θωμάς 
6 Σαράντη Μαρία 20 Αβέρης Αθανάσιος 
7 Ζούνη Στέλλα 21 Παρθενιώτης Νικόλαος 
8 Πλιάκος Αστέριος 22   

9 Λακρός Αλέξανδρος 23   

10 Σοφοτάσιος Χρήστος 24   

11 Βουλγαράκης Χρυσόστομο 25   

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 26   

13 Δήμητσας Δημήτριος 27   

14 Μπογδάνος Κων/νος 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Πύρρος Ιωάννης 

2 Δημητριάδης Χρήστος 

3 Χλιούμης Ανδρέας 
4 Λαφαζάνης Βασίλειος 
5 Γκολόης Γεώργιος 
6 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

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 

παραβρέθηκαν οι κ.κ.: α) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας και β) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη. 

 

Αριθμός θέματος : 6
ο
  Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου 

Πολυγύρου και ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. με τίτλο «Συμβουλευτική και 

επιστημονική υποστήριξη για τη διερεύνηση και ωρίμανση 

των έργων Δήμου Πολυγύρου» του έργου «ΕΞΑΘΕΣΙΟ 

ΟΛΟΗΜΕΡO ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΩΝ 

ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Αριθμός Απόφασης : 

520 

 

 

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

6
ο
 θέμα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου κ. Χρήστο 

Βορδό, ο οποίος ανέφερε: «ο Δήμος Πολυγύρου προτίθεται να υπογράψει Προγραμματική 
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Σύμβαση μεταξύ Δήμου Πολυγύρου και ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. με τίτλο «Συμβουλευτική και 

επιστημονική υποστήριξη για τη διερεύνηση και ωρίμανση των έργων Δήμου 

Πολυγύρου» του έργου «ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡO ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΩΝ 

ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ».   
 Σκοπός είναι η διερεύνηση και ο εντοπισμός χρηματοδοτικών προγραμμάτων, η προετοιμασία, 

η σύνταξη και η υποβολή πλήρων φακέλων προτάσεων για διεκδίκηση έγκρισης και χρηματοδότησης 

αναπτυξιακών έργων ή προγραμμάτων σε επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα στο Δήμο Πολυγύρου, τα 

οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή άλλο εθνικό και Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, καθώς και η 

παροχή τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση (έλεγχος πληρότητας και λήψη των απαιτούμενων 

αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων) του έργου «ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡO ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΩΝ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», μέχρι του σταδίου της 

οριστικής ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησής τους. 

         Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

         Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την σχετική 

πρόσκληση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α 

 

1. Εγκρίνει την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου 

Πολυγύρου και ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. με τίτλο «Συμβουλευτική και επιστημονική 

υποστήριξη για τη διερεύνηση και ωρίμανση των έργων Δήμου Πολυγύρου» 

του έργου «Εξαθέσιο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο ΚΑΛΥΒΩΝ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ 

Δήμου Πολυγύρου»,. 

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο εκπρόσωπο του 

Δήμου για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα περιέχει τα εξής. 

  

Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής σήμερα 21-12-2011 ημέρα Τετάρτη οι παρακάτω φορείς, 

καλούμενοι στο εξής "συμβαλλόμενοι": 

Α. Ο Δήμος Πολυγύρου Χαλκιδικής, που εδρεύει στον Πολύγυρο, Τ.Κ. 63100 και 

εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Ζωγράφο Αστέριο , και ο οποίος θα 

αποκαλείται εφεξής στην παρούσα για χάριν συντομίας «κύριος του έργου», 

Β. Η Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (στο εξής 

ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.), που εδρεύει στον Πολύγυρο, 22ας Απριλίου & Μακεδονίας γωνία, Τ.Κ. 

63100 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Συργανίδη Θεόδωρο, Γενικό Διευθυντή, και η 

οποία θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας « φορέας υλοποίησης»,  

έχοντας υπ’ όψη την με αριθμό 520/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου 

και την με αριθμό 217/11.02.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. 

Α.Ε., συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

 

Άρθρο 1 

Προοίμιο 

Ο στρατηγικός στόχος της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή μπορεί να 

επιτευχθεί με την προώθηση μιας ανταγωνιστικής και δυναμικής οικονομίας. Οι 

προσανατολισμοί αυτοί αφορούν στο σύνολο των χωρών και περιοχών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ταυτόχρονα, στρατηγικός στόχος για την Ελλάδα είναι η επίτευξη της πραγματικής 

σύγκλισης και συνοχής προς το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Με τις προοπτικές αυτές, και σε μία εποχή που η χώρα μας γνωρίζει τη χειρότερη 

μεταπολεμικά οικονομική κρίση, έχουν ξεκινήσει, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, με αρκετή 

καθυστέρηση, οι διαδικασίες εφαρμογής του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2007 – 

2013, μέσα σ΄ ένα περιβάλλον έντονα ανταγωνιστικό και δύσκολο για τους αυτοδιοικητικούς 
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φορείς, που φιλοδοξούν ν’ αποσπάσουν σημαντικό μερίδιο συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων ο κάθε φορέας για λογαριασμό του.  

Η νέα εποχή του “Καλλικράτη” για τους ΟΤΑ, φαντάζει δυσκολότερη μέσα στο σύνολο των 

θεμάτων που δημιουργήθηκαν, ταυτόχρονα όμως αποτελεί μια νέα πρόκληση στην προσπάθεια 

εξεύρεσης αναπτυξιακών πόρων. 

Οι ανωτέρω απαιτήσεις συνηγορούν στην υπογραφή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Πολυγύρου και της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακής 

Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/10. 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας αποτελούν η διερεύνηση και ο εντοπισμός χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων, η προετοιμασία, η σύνταξη και η υποβολή πλήρων φακέλων προτάσεων για 

διεκδίκηση έγκρισης και χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων ή προγραμμάτων σε 

επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα στο Δήμο Πολυγύρου, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από 

το ΕΣΠΑ ή άλλο εθνικό και Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, καθώς και η παροχή τεχνικής 

υποστήριξης για την ωρίμανση (έλεγχος πληρότητας και λήψη των απαιτούμενων 

αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων) των έργων αυτών, μέχρι του σταδίου της οριστικής ένταξης 

και έγκρισης χρηματοδότησής τους. 

Πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο της παρούσας περιλαμβάνει: 

 τη διερεύνηση  

 τον εντοπισμό χρηματοδοτικών προγραμμάτων 

 την προετοιμασία 

 τη σύνταξη και  

 την υποβολή πλήρων φακέλων προτάσεων   

για την εξής πρόταση : «ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡO ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΛΥΒΩΝ 

ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» 

 

Άρθρο 3 

Προϋπολογισμός 

3.1.  Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας όπως προκύπτει και από το Παράρτημα 

ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (4.200,00) ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α., 

ήτοι συνολικά πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (5.166,00) ΕΥΡΩ.  

 

Άρθρο 4 

Χρονοδιάγραμμα 

Η συμβουλευτική και επιστημονική  υποστήριξη για τη διερεύνηση και ωρίμανση έργων του 

Δήμου Πολυγύρου θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια χρονικής ισχύος της παρούσας.  

Άρθρο 5 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

5.1.  Ο Δήμος Πολυγύρου ως κύριος του έργου αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

 Να χρηματοδοτήσει την εκτέλεση του «αντικειμένου» της προγραμματικής σύμβασης 

με το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσας.  

 Να έχει την ευθύνη της επιλογής των προτάσεων ανά θεματικό αντικείμενο όπως αυτές 

αναφέρονται στο άρθρο 2.  

 Να παρέχει κάθε πληροφορία και στοιχείο που τυχόν ζητηθεί από τους 

συμβαλλόμενους και αποσκοπεί στην ομαλή εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας 

και να υποβοηθάει γενικότερα την προώθηση του έργου σε θέματα αρμοδιότητάς του. 

 Να υποστηρίζει την υλοποίηση του αντικειμένου γενικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

του, με τις υπηρεσίες και το προσωπικό του  και να παρακολουθεί την εξέλιξή του και 

συγκεκριμένα να συντάξει την τεχνική / αρχιτεκτονική μελέτη, τα στατικά, τις Η/Μ 
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μελέτες και τη Μ.Π.Ε., με μηχανικούς του Δήμου ή με εξωτερικό συνεργάτη, εφόσον 

απαιτούνται. 

 Να διασφαλίσει την αξιοποίηση και την διάδοση των αποτελεσμάτων του παρόντος 

αντικειμένου, σε συνεργασία με το φορέα υλοποίησης (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.).  

 Να διαθέσει εκπρόσωπο του στην στελέχωση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

του άρθρου 8 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης . 

5.2 Η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. ως φορέας υλοποίησης  του αντικειμένου της σύμβασης  

αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:  

 Την  υλοποίηση των  εργασιών του αντικειμένου της σύμβασης, την παρακολούθηση 

της πορείας εκτέλεσής του και την ενημέρωση των συμβαλλομένων μερών. 

 Την διάθεση του αναγκαίου προσωπικού της προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα 

στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. 

 Να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες επαφές και συνεννοήσεις με συναρμόδιους 

Φορείς που υπάγονται στο Δήμο Πολυγύρου ώστε να συνεργαστούν στη διευκόλυνση 

υλοποίησης του έργου. 

 Να διευκολύνει τους συμβαλλομένους στις αναγκαίες επαφές και συνεννοήσεις με 

δημόσιους φορείς, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του παρόντος αντικειμένου. 

 Να διαθέσει εκπροσώπους της στην στελέχωση της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης . 

 Ρητά συμφωνείται ότι για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης  θα περιέλθει 

στην ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. το σύνολο του ποσού της Προγραμματικής Σύμβασης (όπως 

ορίζεται στο άρθρο 3). Τα παραπάνω ποσά θα διατεθούν αποκλειστικά για τους 

σκοπούς της παρούσας σύμβασης.  

Άρθρο 6 

Πόροι 

Οι οικονομικές υποχρεώσεις της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα καλυφθούν από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου Πολυγύρου του έτους 2011, και συγκεκριμένα από τον ΚΑ 
02.00.6736.003. 

Άρθρο 7 

Διάρκεια 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί έως τις 

31/12/2011.  

Η παραπάνω διάρκεια μπορεί να παραταθεί πριν τη λήξη της, με την ίδια διαδικασία που οι 

συμβαλλόμενοι στην παρούσα Φορείς, υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση. 

 

Άρθρο 8 

Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς ρητά συμφωνούν και συναποδέχονται ότι, την παρακολούθηση 

της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που 

αποτελείται από τους εξής: 

1. Τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Σαράντη Μαρία εκπρόσωπο του Δήμου Πολυγύρου με 

αναπληρώτρια τη Δημοτική  Σύμβουλο κ. Ζούνη Στέλλα. 

2. Το Γενικό Διευθυντή της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. κ. Συργανίδη Θεόδωρο, με αναπληρώτριά 

του την κ. Καραγιάννη Γεωργία και 

3. Τον κ. Ματσούκη Αθανάσιο, στέλεχος της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., με αναπληρωτή του τον κ. 

Σταματάκη Στέφανο, στέλεχος της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. 

1. Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής: 

Α. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών και 

συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 
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Β. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων  ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση 

της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύση απευθύνεται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, και  

Γ. Αποφασίζει για την οποιαδήποτε τροποποίηση του περιεχομένου καθώς και του 

προϋπολογισμού της παρούσας.  

 

Άρθρο 9 

Ρήτρες 

Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους  όρους της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να επιβάλλονται με 

απόφαση του οργάνου παρακολούθησης εφαρμογής των όρων της σύμβασης σε βάρος του 

συμβαλλόμενου που έκανε την παράβαση οι εξής ρήτρες: 

1. Σύσταση εφαρμογής των όρων 

2. Αποζημίωση για τη ζημία που έχει επέλθει από την μη εφαρμογή των όρων 

3. Αντικατάσταση του συμβαλλόμενου με άλλο φορέα. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική σύμβαση, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε δύο 

αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για τον Δήμο Πολυγύρου 

Ζωγράφος Αστέριος 

Δήμαρχος Πολυγύρου 

Για την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. 

Συργανίδης Θεόδωρος 

 Γενικός Διευθυντής 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

«ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡO ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΛΥΒΩΝ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. :  4.200,00 ΕΥΡΩ  πλέον Φ.Π.Α. 

Για το Δήμο 

Ζωγράφος Αστέριος 

Δήμαρχος Πολυγύρου 

Για την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. 

Συργανίδης Θεόδωρος 

 Γενικός Διευθυντής 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 520/2011 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 21 -12-2011 

Μ.Ε.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 

ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΞΜ-ΞΨΧ


