
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 20/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την δέκατη (10η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 20/30.10.2014 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 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 Τσινάς Αργύριος 

2 Δέας Παύλος 16 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Ξάκης Ιωάννης 

6 Γκλάβας  Γεώργιος 20 Ζιούπου Άννα 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22   

9 Λιόντας  Γεώργιος 23   

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Καραφουλίδης  Αναστάσιος     

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

3 Δημητριάδης Χρήστος 

4 Φυλαχτός Χρήστος 

5 Πάνος Ιωακείμ 

6 Ματθαίου 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 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσακιώρης και  ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος. 

 

Αριθμός θέματος:1ο  Αίτηση για παραχώρηση χώρου 15 τ.μ. από τη 

DIGEA  για έναρξη ψηφιακής εκπομπής στη 

Χαλκιδική   

Αριθμός Απόφασης :325  

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 1ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο, ο 
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οποίος τόνισε: «όπως καλά γνωρίζεται, στις 21 Νοεμβρίου 2014 πρόκειται να γίνει τηλεοπτικά 

η εκπομπή ψηφιακού σήματος με το οποίο θα επιλυθούν όλα τα θέματα που είχαν σχέση με 

την λήψη καθαρού τηλεοπτικού σήματος, και για όλες τις δημοτικές και τοπικές μας 

κοινότητες.  

Ήδη υποβλήθηκε στον Δήμο μας για την υλοποίηση όλων των παραπάνω, σχετικό 

αίτημα από την Digea Α.Ε., για την παραχώρηση σ’ αυτήν χώρου 15 τ.μ. παραπλεύρως της 

κεραίας του δημοτικού μας ραδιοφώνου, για την τοποθέτηση από αυτήν ενός μεταφερόμενου 

οικίσκου με το αναγκαίο τηλεπικοινωνιακό υλικό. 

Επειδή όλα τα παραπάνω είναι προς το συμφέρον της τοπικής μας κοινωνίας, 

εισηγούμαι να γίνει δεκτό το αίτημα ως κατεπείγον, με τον όρο να καταβάλει η εταιρία αυτή  

ανά έτος και για κάθε μέτρα που θα χρησιμοποιεί, το τέλος που θα ορίζεται κάθε φορά από το 

Δ.Σ. για την χρήση χώρων του Δήμου. 

Παρακαλώ το σώμα για την ψήφιση της ανωτέρω παραχώρησης χώρου».  

Τον λόγο πήρε ο τεχνικός της Digea Α.Ε. Καναρίδης Βασίλειος, ο οποίος και 

ενημέρωσε το σώμα για την ανάγκη εκχώρησης της χρήσης του πυλώνα που βρίσκεται στον 

Τσουκαλά, για ορισμένο χρονικό διάστημα, ώσπου να τελειώσουν τα γραφειοκρατικά 

ζητήματα που έχει η Digea Α.Ε. με το κράτος, και να μπορέσει να κάνει την δική της 

ανεξάρτητη εγκατάσταση. 

Στον χώρο αυτό που είναι ήδη διαμορφωμένος θα βάλουμε ένα κοντέινερ με τα 

μηχανήματά μας και στον πυλώνα θα βάλουμε τις κεραίες. Θα έχουμε δική μας 

ρευματοδότηση. 

 Η γεωγραφική κάλυψη του κέντρου εκπομπής στον Πολύγυρο δεν αφορά στα 

Ζερβοχώρια, καθώς είναι  μια «τρύπα», και θα καλυφθεί αργότερα με αναμεταδότες που θα 

εγκαταστήσουν οι Δήμοι, όταν εκδοθεί εγκύκλιος από το ΥΠ.ΕΣ. που θα καθορίζει τον τρόπο 

και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Όλη η επίβλεψη και η λειτουργία-συντήρηση των 

αναμεταδοτών θα ανήκει στην Digea Α.Ε. 

Βάσει ΦΕΚ από το Υπ. Επικοινωνιών η Digea Α.Ε., θα μπορεί να βάλει σε 156 σημεία 

Κέντρα Εκπομπής σε όλη την Ελλάδα, οπότε δεν μπορεί να καλύψει το 100% των περιοχών 

(δυνατότητα που έχει μόνο η ΕΡΤ), παρά μόνο το 96% της Επικράτειας, όπως έχει την 

υποχρέωση από το κράτος. Πιστεύω ότι ο Πολύγυρος θα καλύψει το 80% του Νομού 

Χαλκιδικής και θα χρειαστούν άλλα 6-7 σημεία που θα καλύψουν τα υπόλοιπα μικρά-μικρά 

κομματάκια σε δεύτερο χρόνο.  

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των μελών, δόθηκαν συγκεκριμένες διευκρινήσεις σχετικά 

με την εγκατάσταση και το εύρος κάλυψης του σήματος, την αύξηση των καναλιών (άλλα 16) που 

θα μπορούν να βλέπουν οι πολίτες, τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν από την πλευρά του Δήμου 

προς τα αρμόδια Υπουργεία για την αύξηση των θέσεων Κέντρων Εκπομπής, την διεκδίκηση  

κονδυλίων από τις Δημόσιες Επενδύσεις ή το ΕΣΠΑ. 

Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Αναστάσιος Κανταράς, ο 

οποίος ανέφερε ότι, θα μπορούσε να συμφωνήσει με την παραχώρηση κατά χρήση των 15 τ.μ. 

αν θα γινόταν για ένα μήνα και δεσμευόταν η Digea Α.Ε. ότι θα καλυφθούν από την μετάδοση 

του σήματος πολλές περιοχές του Δήμου (Ζερβοχώρια, Άγιος Πρόδρομος,  Γαλάτιστα κ.λ.π.) 

αλλά και της υπόλοιπης Χαλκιδικής.  
Τον λόγο πήρε η αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Αγγελική Χριστιανού, η 

οποία και δήλωσε την αντίρρησή της, διότι τα μη ψηφιακά κανάλια αν δεν υπογράψουν 

σύμβαση με την Digea Α.Ε. δεν θα μπορέσουν να εκπέμψουν. Τόνισε ότι οι αναλογικές 

συχνότητες και τα σήματα είναι δημόσιο αγαθό, και δεν μπορούν τα χωριά στις ακριτικές 

περιοχές να μείνουν χωρίς τηλεόραση. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του Δημάρχου κάλεσε το 

Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε υπέρ της εισήγησης του κ. Δημάρχου ψήφησαν 

δεκατέσσερις (14) σύμβουλοι κ.κ. : Ζαγγίλας Δημήτριος, Δέας Παύλος,  Σιμώνης Ιωάννης, 
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ΒορδόςΧρήστος, Ζούνη Στέλλα, Γκλάβας Γεώργιος, Ματέας Γεώργιος, Κυριάκου 

Ιφιγένεια, Λιόντας Γεώργιος, Κοντογιώργης Δημήτριος, Σιδέρης Νικόλαος, Σαράντη 

Μαρία, Λακρός Αλέξανδρος, Καραφουλίδης Αναστάσιος, και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. 

Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσακιώρης, ενώ καταψήφισαν οι υπόλοιποι παρόντες επτά (7) 

δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κανταράς Αναστάσιος, Τσινάς Αργύριος, Λαφαζάνης 

Βασίλειος, Παπούλιος Ιωάννης, Ξάκης Ιωάννης, Ζιούπου Άννα, Χριστιανού Αγγελική 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το αίτημα της DIGEA- 

Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε., το ΦΕΚ (τεύχος Β’-αρ. φύλλου 2704/5-10-2012), τα αποτελέσματα 

της ψηφοφορίας και μετά από διαλογική συζήτηση, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε  Ι     Κ Α Τ Α    Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  

Αποδέχεται το αίτημα της εταιρίας Digea Α.Ε., και συναινεί για την χρήση της 

έκτασης 15 τ.μ. που είναι ήδη τσιμεντοστρωμένη και βρίσκεται στην περιοχή  

«ΤΣΟΥΚΑΛΑ» παραπλεύρως της υφιστάμενης κεραίας του δημοτικού ραδιοφώνου και 

για αόριστο χρονικό διάστημα, , με τον όρο της καταβολής για κάθε χρόνο του τέλους που 

ορίζεται από την πλευρά του Δ.Σ. σε σχέση με την χρήση χώρων του Δήμου, ποσού 

3.000,00 €. 

Επί της απόφασης μειοψήφησε η μείζονα και ελάσσονα μειοψηφία, για τους 

λόγους που αναφέρθηκαν στην εισήγηση. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 325/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 17-11-2014 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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