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Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2015,
ημέρα Δευτέρα 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. 10/25.6.2015 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 παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών
συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Α/Α Επίθετο
1
Ζαγγίλας
2
Ζαβράκογλου
3
Σιμώνης
4
Βορδός
5
Ζούνη
6
Βασιλάκης
7
Ματέας
8
Δημητριάδης
9
Λιόντας
10
Κοντογιώργης
11
Σιδέρης
12
Σαράντη
13
Λακρός
14
Φυλαχτός

Όνομα
Δημήτριος
Άγγελος
Ιωάννης
Χρήστος
Στέλλα
Αθανάσιος
Γεώργιος
Χρήστος
Γεώργιος
Δημήτριος
Νικόλαος
Μαρία
Αλέξανδρος
Χρήστος

Α/Α
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Επίθετο
Κανταράς
Παπούλιος
Λαφαζάνης
Τσινάς
Χριστιανού
Ματθαίου
Πάνος

Όνομα
Αναστάσιος
Ιωάννης
Βασίλειος
Αργύριος
Αγγελική
Αθανάσιος
Ιωακείμ

ΑΠΟΝΤΕΣ:
Α/Α Επίθετο
Όνομα
1
Κυριάκου
Ιφιγένεια
2
Δέας
Παύλος
3
Καραφουλίδης
Αναστάσιος
4
Γκλάβας
Γεώργιος
5
Ξάκης
Ιωάννης
6
Ζιούπου
Άννα
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, ο Πρόεδρος
της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γεροπλατάνου κ.
Σεραφείμ Δημήτριος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης και ο Πρόεδρος
της Τ.Κ Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος.
Αριθμός θέματος: 9ο

Πρόσκληση για συμμετοχή στη σύσταση του Δικτύου
«Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Αριθμός Απόφασης :209
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 9ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ζαγγίλα Δημήτριο, ο οποίος
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τόνισε: «στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 3.2: «Σύσταση Δικτύου/ νομικού προσώπου»,
της Ενέργειας 3: «Δίκτυο "Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές"» του Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας
«Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» (ΟΠΣΑΑ 181575), που υλοποιεί και συντονίζει η Αναπτυξιακή
Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Μέτρου
421 «Διατοπική και Διακρατική συνεργασία», του Τοπικού Προγράμματος προσέγγισης
LEADER Άξονας 4 ΠΑΑ 2007-2013 προβλέπεται η σύσταση ενός Δικτύου των Εκλεκτών
Ελληνικών Γεύσεων.
Το εν λόγω Σχέδιο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορά στην ανάδειξη της
γαστρονομικής μας παράδοσης και των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων, που
δημιουργούνται με αναγνωρισμένα, πιστοποιημένα και εκλεκτά προϊόντα από την κάθε
περιοχή της Ελλάδας. Εταίροι του Σχεδίου είναι 21 ΟΤΔ LEADER - Αναπτυξιακές Εταιρείες
της Ελλάδας και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 436.827,00 ευρώ.
Βασικό εργαλείο υλοποίησης του Σχεδίου αποτελεί η σύσταση ενός Δικτύου των
Ελληνικών Εκλεκτών Γεύσεων. Στόχος του Δικτύου των Ελληνικών Εκλεκτών Γεύσεων
είναι η υλοποίηση δράσεων για την ανάδειξη και προβολή της γαστρονομικής μας παράδοσης,
με προϊόντα που διαθέτουν ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με την περιοχή παραγωγής, με
απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού.
Το Δίκτυο θα αξιοποιήσει το υλικό και τα εργαλεία που θα δημιουργηθούν μέσω του
Σχεδίου συνεργασίας και θα έχει βιώσιμη προοπτική, ευρεία απήχηση και εθνικό χαρακτήρα με
απώτερο στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου
συνεργασίας. Η δημιουργία του Δικτύου υιοθετήθηκε πρόσφατα από την ΚΕΔΕ - Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας.
Μέλη του Δικτύου προτείνεται καταρχήν να είναι οι είκοσι Αναπτυξιακές Εταιρείες
που συμμετέχουν στο Σχέδιο, καθώς και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού
(Δήμοι) που ανήκουν στις περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ.
Ως προς το Δίκτυο υπάρχουν οι παρακάτω προτάσεις:
Προτεινόμενη ονομασία: «Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων»
Διακριτικός τίτλος: «Δίκτυο Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών»
Αγγλικός/ διεθνής τίτλος: «Finest Greek Tastes Network»
Ιστοχώρος/ domain name: www.finestgreektastes.com (θα μοιράζεται τον ιστοχώρο
που θα κατασκευάσει το Σχέδιο, για πολλαπλασιαστικά οφέλη)
Ο σκοπός τoυ Δικτύου θα είναι κοινωφελής και αναπτυξιακός με τουριστικές και
πολιτιστικές αποχρώσεις και θα επικεντρώνει τη δραστηριότητά του σε όλες τις περιοχές
παρέμβασης των Μελών του.
Οι βασικοί στόχοι του Δικτύου θα είναι οι κάτωθι:
1) Η ανάδειξη και προβολή της γαστρονομικής παράδοσης της Ελλάδος, με γεύσεις, εδέσματα
και προϊόντα που διαθέτουν ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με την περιοχή παραγωγής,
με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού.
2) Η διασύνδεση της τουριστικής ταυτότητας των περιοχών με τα χαρακτηριστικά προϊόντα
τους και η ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού
3) Η δημιουργία «Δικτύου των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων», με ενσωμάτωση ενός
τουλάχιστον χαρακτηριστικού προϊόντος από κάθε περιοχή, καλύπτοντας γεωγραφικά όσο
το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της χώρας
4) Η ενσωμάτωση στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα των πιο εκλεκτών ελληνικών προϊόντων,
ΠΟΠ, ΠΓΕ και επιλεγμένα, με τη δημιουργία των πιο εκλεκτών και χαρακτηριστικών
γεύσεων.
5) Η δικτύωση φορέων και επιχειρήσεων που σχετίζονται με την παραγωγή εκλεκτών
προϊόντων, τη γαστρονομία και τον τουρισμό ως συνεργαζόμενων φορέων του Δικτύου, για
τη συλλογική υλοποίηση δράσεων.
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6) Η διερεύνηση της πιθανότητας λειτουργίας του Δικτύου ως Εθνικού Συμφώνου Ποιότητας
με δράσεις δημιουργίας brand name «Εκλεκτή Ελληνική Γεύση» (ή Προϊόν), δημιουργίας
προδιαγραφών, απόδοσης Σήματος Εκλεκτής Ελληνικής Γεύσης (ή Προϊόντος), μέσα από
διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
Εργαλείο αλλά και μορφή εταιρικής δομής του Δικτύου είναι η συμμετοχή των Ο.Τ.Α.
Α΄ βαθμού καθώς και των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ των οικείων περιοχών,
ώστε να αναδειχθεί το προτεινόμενο Δίκτυο ως ένας ισχυρός θεσμός εκπροσώπησης των
περιοχών με προϊόντα και γεύσεις ποιότητας. Για το λόγο αυτό προτείνεται ως θεσμικό πλαίσιο
που θα διέπει τη σύσταση του εν λόγω Δικτύου ο συνδυασμός των διατάξεων των άρθρων: ι)
101 Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί σύστασης Δικτύου μεταξύ των Δήμων,
των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών των Ο.Τ.Α. καθώς και των λοιπών κοινωνικών
φορέων με σκοπούς αντίστοιχους αυτών του δικτύου και πανεπιστημιακών ή ερευνητικών
ιδρυμάτων και ιι) 741 του Αστικού Κώδικα, περί σύστασης Αστικής μη Κερδοσκοπικής
Εταιρείας. Μέσω της σύστασης του ανωτέρω Δικτύου θα προαχθεί η ανάδειξη των πιο
εκλεκτών γεύσεων με τα πιο εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, ΠΟΠ, ΠΓΕ και επιλεγμένα άμεσα και
εντός ενός δομημένου πλαισίου.
Το κείμενο του καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που τίθεται προς
έγκριση παρατίθεται ως παράρτημα.
Στην παρούσα συνεδρίαση του Δ.Σ. θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για:
1) Τη συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου στην ίδρυση του Δικτύου του άρθρου 101 του Ν.
3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής
Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ» που
συνιστάται βάσει των άρθρων 101 Ν. 3852/2010 και 741 ΑΚ καθώς και την πλήρη
αποδοχή των σκοπών αυτής και των όρων λειτουργίας της.
2) Τον καθορισμό του ποσού συμμετοχής με το οποίο θα συμμετάσχει ο φορέας μας στο
κεφάλαιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο
«ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ», σύμφωνα με το Άρθρο 6 του
καταστατικού αυτής.
3) Τον ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωματικού μέλους στη Γενική Συνέλευση της
Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ
ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ».
4) Την έγκριση του προτεινόμενου καταστατικού της υπό σύσταση Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΚΛΕΚΤΩΝ» και την εξουσιοδότηση του Νόμιμου εκπρόσωπου του Φορέα μας για την
υπογραφή του καταστατικού αυτής.
Ακολούθως, ο κ. Αντιδήμαρχος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. το Σχέδιο του
Καταστατικού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ
ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ».
Τα Μέλη του Δ.Σ. αφού άκουσαν την εισήγηση του Αντιδημάρχου, έλαβαν υπόψη τα
παραπάνω, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 101 Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και
ισχύει, καθώς και 741 του Αστικού Κώδικα, και μετά από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζουν ομόφωνα
1) Εγκρίνουν τη συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου στην ίδρυση του Δικτύου του άρθρου
101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
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ΕΚΛΕΚΤΩΝ» που συνιστάται βάσει των άρθρων 101 Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε
και ισχύει, και 741 ΑΚ, καθώς και αποδέχονται πλήρως τους σκοπούς αυτής και τους
όρους λειτουργίας της.
2) Εγκρίνουν τη συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου στο κεφάλαιο της Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΚΛΕΚΤΩΝ» με το ποσό των χιλίων Ευρώ (1.000,00 €), το οποίο ορίζεται στο άρθρο 6
του καταστατικού αυτής.
3) Ορίζουν εκπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ»
με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ» τον Αντιδήμαρχο
κ. Δημήτριο Ζαγγίλα και αναπληρωματικό μέλος την δημοτική σύμβουλο κ. Στυλιανή
Ζούνη.
4) Εγκρίνουν το προτεινόμενο καταστατικό της υπό σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής
εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ» και
εξουσιοδοτούν τον Δήμαρχο (Νόμιμο εκπρόσωπο) για την υπογραφή του καταστατικού.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 209/2015
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ ΕΛ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 13-7-2015
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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