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Location: Athens
της 19/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με
αριθ. 19/26.10.2015 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
Βορδός
3
Ζούνη
4
Ματέας
5
Κυριάκου
6
Κοντογιώργης
7
Δέας
8
Σαράντη
9
Λακρός
10
Λιόντας
11
Καραφουλίδης
12
Σιμώνης
13
Βασιλάκης
14
Γκλάβας
15
Κανταράς
16
Παπούλιος
17
Λαφαζάνης
18
Πάνος
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Α/Α Επίθετο
1
Δημητριάδης
2
Ζιούπου
3
Ζαβράκογλου
4
Φυλαχτός
5
Σιδέρης

Όνομα
Δημήτριος
Χρήστος
Στέλλα
Γεώργιος
Ιφιγένεια
Δημήτριος
Παύλος
Μαρία
Αλέξανδρος
Γεώργιος
Αναστάσιος
Ιωάννης
Αθανάσιος
Γεώργιος
Αναστάσιος
Ιωάννης
Βασίλειος
Ιωακείμ

Α/Α
19
20
21
22

Επίθετο
Τσινάς
Χριστιανού
Ματθαίου
Ξάκης

Όνομα
Αργύριος
Αγγελική
Αθανάσιος
Ιωάννης

Όνομα
Χρήστος
Άννα
Άγγελος
Χρήστος
Νικόλαος

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 Δ.Κ
Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βραστάμων κ. Ιωακείμ Μελανδίνος, ο
Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Δουμπιών
κ. Αθανάσιος Γεραντζής.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πάνος Ιωακείμ αποχώρησε στη συζήτηση των έκτακτων θεμάτων
και δεν επανήλθε μέχρι το πέρας της συνεδρίασης.
Αριθμός θέματος: 17ο
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Κέντρο Επίγειας
Ψηφιακής Ευρυεκπομπής» στη θέση ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Δήμου
Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής
Αριθμός Απόφασης :396
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 17ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στην δημοτική σύμβουλο κ. Μαρία Σαράντη η οποία τόνισε
:«Η συγκεκριμένη Μ.Π.Ε. αναφέρεται στην ψηφιακή εκπομπή του τηλεοπτικού σήματος των ιδιωτικών
τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας (ALRHA, ALTER, ANT1, MAKEDONIA T.V., MEGA,
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SKAI, STAR και Ε) καθώς και περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών που δύνανται να συνεργαστούν με
την εταιρεία DIGEA, η οποία γίνεται ψηφιακά και μόνο από τη θέση εκπομπής της DIGEA.
Μετά από επικοινωνία με τον τεχνικό του Δήμου μας κ. Χρήστο Σαράντη, ο οποίος
ασχολήθηκε με την σύνδεση του ανωτέρω έργου, αυτό σημαίνει μεγάλη μείωση των επιπέδων
εκπομπών των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών (πολύ μικρότερη των αναλογικών σημάτων όλων των
σταθμών) με συνέπεια την μη επιβάρυνση περιβαλλοντικά της υφιστάμενης κατάστασης του
περιβάλλοντος και την ποιοτική αναβάθμιση των τηλεοπτικών επικοινωνιών.
Δέσμευση της Εταιρείας είναι η κάλυψη όλου του Δήμου Πολυγύρου, με το καινούργιο
τηλεοπτικό-ψηφιακό σήμα.
Το ανωτέρω θέμα, συζητήθηκε από το Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, και από το
Δ.Σ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα οποίο με τις υπ’ αριθ. 42/15.10.2015 και 128/20-10-2015
αποφάσεις τους αντίστοιχα, γνωμοδοτούν θετικά.
Τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος υπενθύμισε την οικονομική εκκρεμότητα ύψους
3.000,00€ της DIGEA έναντι του Δήμου ως ετήσια καταβολή τέλους για την χρήση χώρων του Δήμο.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας κ.
Αναστάσιο Κανταρά, ο οποίος ανέφερε ότι : «συμφωνήθηκε ότι η σύμβαση θα καλύπτει οικονομικά
τον Δήμο αλλά θα καλύπτει και όλα τα χωριά του Δήμου Πολυγύρου με αναμεταδότες. Υπάρχει μεγάλο
πρόβλημα, θα έπρεπε να γίνει καταγραφή των περιοχών που δεν έχουν κάλυψη και να δοθεί λύση,
διαφορετικά δεν μπορούμε να ψηφίσουμε.
Τον λόγο πήρε ο εκπρόσωπος της DIGEA κ. Βασίλειος Καναρίδης ο οποίος διευκρίνισε: « τα
μέρη που δεν έχουν ψηφιακή κάλυψη είναι ήδη καταγεγραμμένα, όμως η DIGEA δεν είναι
εξουσιοδοτημένη να τοποθετήσει πομπούς παντού, παρά μόνο σε συγκεκριμένα μέρη, δηλαδή μόνο εδώ
στον Πολύγυρο. Το κάθε κέντρο εκπομπής καλύπτει κάποια περιοχή και όχι 100% του Δήμου».
Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των μελών, όπου συμφωνήθηκε να υπάρξει θετική
γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε., αρκεί :α) να εξοφληθεί το τέλος των 3.000,00 από την DIGEA προς
τον Δήμο, β) να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και από την Κυβέρνηση και από την Κ.Ε.Δ.Ε.
ώστε να τροποποιηθεί η σύμβαση που έχει υπογραφεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, και να
μπουν όσοι πομποί είναι απαραίτητοι για να υπάρξει 100% ψηφιακή κάλυψη σε όλες τις
κοινότητες του Δήμου Πολυγύρου.
Επί της παραπάνω πρότασης ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου ψήφησε θετικά, ενώ

μειοψήφησε η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη της όλα τα ανωτέρω, την υπ’ αριθ.
42/15.10.2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου. την υπ’ αριθ. 128/20.10.2015 απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Κέντρο Επίγειας Ψηφιακής
Ευρυεκπομπής στη θέση ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, Δήμου Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής», ., αρκεί :
α) να εξοφληθεί το τέλος των 3.000,00 από την DIGEA προς τον Δήμο,
β) να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και από την Κυβέρνηση και από την Κ.Ε.Δ.Ε. ώστε
να τροποποιηθεί η σύμβαση που έχει υπογραφεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, και να
μπουν όσοι πομποί είναι απαραίτητοι για να υπάρξει 100% ψηφιακή κάλυψη σε όλες τις
κοινότητες του Δήμου Πολυγύρου
Επί της απόφασης μειοψήφησε η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική
Χριστιανού.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 396/2015
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ ΕΛ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 10-11-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ
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