
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Απριλίου του έτους 2015, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 8/24.3.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη 

Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 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 προσκλήθηκε 

και 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 Πάνος Ιωακείμ 

2 Δημητριάδης Χρήστος 16 Φυλαχτός Χρήστος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Τσινάς Αργύριος 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 20 Γκλάβας Γεώργιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζιούπου Άννα 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Ματθαίου Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Λακρός Αλέξανδρος 27   

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Ξάκης Ιωάννης 

3 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Δέας Παύλος 

 

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

της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Μπόλματη Φωτεινή,  ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης 

Νικόλαος, και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 

Η δημοτική σύμβουλος κ. Σαράντη Μαρία προσήλθε στο 18
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, ενώ η δημοτική σύμβουλος κ. Ζούνη Στέλλα προσήλθε στο 28
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λιόντας Γεώργιος αποχώρησε στο 15
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ενώ ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πάνος Ιωακείμ αποχώρησε στο 22
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης 
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Αριθμός θέματος: 1ο  Λήψη απόφασης Δ.Σ.  σχετικά με την προσχώρηση του 

Δήμου Πολυγύρου στο «ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ 

ΔΗΜΑΡΧΩΝ» 

Αριθμός Απόφασης :124  

 

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

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

τόνισε: «με το με Αριθ. Πρωτ.: οικ.89632 ( 1783)/19-2-2015 έγγραφο της Π.Κ.Μ-Γ.Δ/ΝΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΥΠΟΔΟΜΩΝ, καλείται 

ο Δήμος για συνεργασία σχετικά με την προσχώρησή του στο «ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ».                

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στόχο έχει τη βελτίωση 

των κλιματικών συνθηκών με τη λήψη μίας σειράς από μέτρα. Τα μέτρα τα οποία προτείνονται, 

είναι η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%, η βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης κατά 20%, καθώς επίσης και η χρήση των ανανεώσιμων πηγών σε 

ποσοστό 20%. 

 Νομίζω ότι βλέπουμε όλοι θετικά το να συμμετάσχουμε σε αυτό το «Σύμφωνο των 

Δημάρχων» όπως ονομάζεται, υπάρχει σχέδιο δράσης και βέβαια υπάρχει και μέριμνα για τους 

Δήμους οι οποίοι είναι μικροί, όπως ο Δήμος Πολυγύρου, να ενταχθούμε σε ένα δίκτυο 

συντονιστών και υποστηρικτών, δηλαδή ουσιαστικά μία σειρά από υπηρεσίες οι οποίες θα μας 

διευκολύνουν ώστε να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα αυτό.  

Θέλω να τονίσω επίσης ότι η Αρχή η οποία προΐσταται ουσιαστικά είναι η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας. Τα οφέλη είναι πολλαπλά: μείωση των λειτουργικών δαπανών, 

εξοικονόμηση ενέργειας σε καύσιμα και ηλεκτρισμό, καθώς επίσης και απόκτηση ενεργειακής 

συνείδησης στους πολίτες, που ουσιαστικά θα συμβάλει ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. 

Θα ήθελα το Σώμα να εγκρίνει την εισήγηση. 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρχηγό της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική 

Χριστιανού: «Όταν μπαίνουν ζητήματα προγραμμάτων τα οποία κινούνται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς πιστεύουμε ότι ο στόχος είναι ένας, να τροφοδοτήσουν με ζεστό 

χρήμα κατασκευαστικές μεγάλες εταιρείες έτσι ώστε να μπορέσουν να ανεβάσουν την 

κερδοφορία τους. Το ζήτημα είναι ότι κάποιοι θα ωφεληθούν όντως από αυτό, αλλά από εκεί 

και πέρα το να δημιουργήσεις οικολογική συνείδηση στους πολίτες σε ό,τι αφορά τους ρύπους 

στο περιβάλλον έχει να κάνει και με την ποιότητα ζωής τους. Όταν καίνε ό,τι βρίσκουν για να 

θερμανθούν, οι ρύποι θα φτάσουν στα ουράνια. Δεν μπορείς λοιπόν να το βλέπεις έτσι 

αποσπασματικά και μόνο, ότι θα πάρουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και τι καλά και θα 

διορθωθούν όλα στον τόπο.  

Εμείς σε τέτοιες περιπτώσεις δεν τα στηρίζουμε αυτά τα προγράμματα, πιστεύουμε ότι 

πρέπει να υπάρχει ένας δημόσιος φορέας κατασκευαστικός ο οποίος θα αναλαμβάνει τέτοιου 

είδους προγράμματα και όχι να επωφελούνται τα αντίστοιχα μονοπώλια στο χώρο το 

συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα, σε αυτήν την περίπτωση ψηφίζω λευκό σε ό,τι αφορά το 

πρόγραμμα σαν πακέτο. Στις επιμέρους δράσεις του, όταν θα έρθουν, θα τις κρίνουμε μία-μία 

και αναλόγως θα τοποθετηθούμε». 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιο 

Κανταρά: «Αν και φυσικά δεν διαφωνώ με το σκεπτικό της κυρίας Χριστιανού και για το ρόλο 

και για την κατάσταση, το πεδίο γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις ενστάσεις που θα 

μπορούσαμε να καταθέσουμε και είναι πολλές, μία ευκαιρία για να υπάρχει μία φωνή έστω 

αυτών των λίγων Δήμων, θα δώσουμε μία κριτική στήριξη στο θέμα. Το λέω με την έννοια ότι 

δεν θα είναι η αποτελεσματική απάντηση, πολλά περισσότερα πρέπει να γίνουν, αλλά από την 

άλλη και μία παρέμβαση και μία φωνή έστω μέρους της Αυτοδιοίκησης μέσα σε αυτό το τοπίο 

το αρνητικό που υπάρχει και σωστά το περιέγραψε η κυρία Χριστιανού, δεν θα λέγαμε ότι θα 

είναι παραπανίσια. Με αυτήν την έννοια, το ψηφίζουμε». 
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Το λόγο ζήτησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βασίλειος Λαφαζάνης: «Μακάρι να μην 

είναι και αυτό «έπεα πτερόεντα», εν πάση περιπτώσει έστω και συμβολικά πρέπει να 

συμμετέχουμε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο, αν δεν το αντιμετωπίσουμε εμείς, ήδη έχουμε τις 

πρώτες επιπτώσεις, δηλαδή αυτά που ακούμε, κάποιες παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, 

πλημμύρες κ.λπ. Να φανταστείτε ότι τα τελευταία 50 χρόνια ανέβηκε η μέση θερμοκρασία του 

πλανήτη μας κατά μισό βαθμό, υπολογίζουν ότι αν συνεχίσουμε με τους ρυθμούς που πάμε θα 

ανεβεί κατά άλλους 2-2,5, με αποτέλεσμα να λιώσουν όλοι οι πάγοι, 60-70 μέτρα ανύψωση της 

στάθμης της θάλασσας. Το ζήτημα είναι πολύπλοκο και πολύ σοβαρό. Πιθανόν να έχουμε 

κάποια οφέλη, όλα τα σχολεία του Δήμου έχουν τον πιο κατάλληλο προσανατολισμό για 

ηλιακούς συσσωρευτές για θέρμανση, με αποτέλεσμα ότι αν γίνει μια τέτοια εγκατάσταση 

αυτόματα θα πέσει η κατανάλωση του πετρελαίου στο 1/4, πιθανόν και λιγότερο. Είναι ένα 

τεράστιο ζήτημα. Κάποιες μελέτες πρέπει να τις ξεκινήσουμε από τώρα, ανεξάρτητα αν θα 

έχουμε βοήθεια από αυτό το πρόγραμμα από την Περιφέρεια». 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό: «τα σχολεία και τα 

κοινοτικά κτίρια θα είναι ένα πρώτο πεδίο αυτής της δοκιμής των νέων τεχνολογιών, που 

μειώνουν το κόστος της θέρμανσης και σε πολύ μεγάλο βαθμό, ίσως και σε ποσοστά 60-70%, 

έχουμε αυτή την τεχνολογία σήμερα. Έτσι λοιπόν σαν πρώτο πεδίο δράσης εκτιμώ ότι σίγουρα 

η κίνηση η οποία κάνει η Περιφέρεια, να ενταχθούμε σε αυτό το πρόγραμμα δηλαδή, που 

πρέπει να χρηματοδοτηθούν τα κοινοτικά κτίρια κ.λπ., είναι σίγουρα ουσιαστική και είναι κάτι 

αναμενόμενο και βεβαίως δεν πρέπει να χάσουμε καμία ευκαιρία από όπου και αν προέρχεται.  

Βεβαίως πίσω από αυτά μπορεί να κρύβονται ιδιώτες, αλλά μην ξεχνάμε ότι πολλές 

ιδιωτικές εταιρείες έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και πολλές φορές η πρόοδος της 

ανθρωπότητας δεν είναι κακό να στηριχθεί και στις ατομικές εφευρέσεις ή εν πάση περιπτώσει 

και στην ατομικότητα.  

Είναι μία συζήτηση φιλοσοφική, σαν γενική ιδέα όμως το να μπορέσουμε να 

εξοικονομήσουμε ενέργεια, το να μπορέσουμε να θερμάνουμε φθηνότερα και καλύτερα και να 

σταματήσουμε να ρυπαίνουμε τον πλανήτη θεωρούμε ότι είναι η ουσία του πράγματος και 

αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη το με Αριθ. Πρωτ.: οικ.89632 ( 1783)/19-2-

2015 έγγραφο της Π.Κ.Μ-Γ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΥΠΟΔΟΜΩΝ, τις τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από 

διαλογική συζήτηση,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Την προσχώρηση του Δήμου Πολυγύρου στο «ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ 

ΔΗΜΑΡΧΩΝ». 

Επί της απόφασης η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική  

Χριστιανού ψήφισε ΛΕΥΚΟ, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 124/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 4-5-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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