
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
 της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη 
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. 12/25.5.2012 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  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 18 Πύρρος Ιωάννης
2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Σιμώνης Ιωάννης
3 Βορδός Χρήστος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Χλιούμης Ανδρέας
5 Λιόντας Γεώργιος 22 Καπλάνης Θωμάς
6 Σαράντη Μαρία 23 Γκολόης Γεώργιος
7 Ζούνη Στέλλα 24 Βαγιωνάς Αθανάσιος
8 Αβέρης Αθανάσιος 25 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Πλιάκος Αστέριος
10 Λακρός Αλέξανδρος
11 Σοφοτάσιος Χρήστος
12 Βουλγαράκης Χρυσόστομο
13 Κοντογιώργης Δημήτριος
14 Δήμητσας Δημήτριος
15 Δημητριάδης Χρήστος
16 Μπογδάνος Κων/νος
17 Μπάτσιος Αστέριος

         ΑΠΟΝΤΕΣ : Ευαγγελινός Δημήτριος, Σταμούδης Ελευθέριος.

  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 Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας κ. Σαραφίδης Αναστάσιος,  ο Πρόεδρος 
Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας κ. Θεολόγης Νικόλαος, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. 
Άννα  Ρόκου,  ο  Πρόεδρος  της  Τοπικής   Κοινότητας  Μεταμόρφωσης  κ.  Ανδρέας  Μαχαίρας και  ο 
Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας Γεροπλατάνου Σεραφείμ Δημήτριος.

Αριθμός θέματος : 6ο Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 
Δήμου Πολυγύρου και της Δημοτικής επιχείρησης 

Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης Πολυγύρου
Αριθμός Απόφασης : 183

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 6ο 

θέμα, έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Δημήτριο Δήμητσα, ο οποίος ανέφερε: «. 
θα πρέπει εμείς να εγκρίνουμε την προγραμματική σύμβαση  μεταξύ του Δήμου Πολυγύρου και 
της Δημοτικής επιχείρησης Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης Πολυγύρουγια την πράξη για την πράξη 
««Υλοποίηση Δράσεων Ενημέρωσης πολιτών και Προβολής των πάσης φύσεως Εκδηλώσεων 
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του Δήμου Πολυγύρου» » 

. Το  θέμα  είναι  τυπικό,  και  η  συμμετοχή  του  δήμου  ανέρχεται  στις  50.000,00  € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά

 Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει    Ομόφωνα

1. Εγκρίνει την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πολυγύρου και 
της Δημοτικής επιχείρησης Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης Πολυγύρουγια την πράξη για την πράξη 
««Υλοποίηση  Δράσεων  Ενημέρωσης  πολιτών  και  Προβολής  των  πάσης  φύσεως 
Εκδηλώσεων του 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  1η  Ιουνίου  2012  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  Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης Πολυγύρου (στο εξής Δημοτικό 
Ραδιόφωνο), που εδρεύει στον Πολύγυρο, Πολυτεχνείου 50, Τ.Κ. 63100 και εκπροσωπείται νόμιμα από 
τον κ.  Δημήτριο Δήμητσα, Πρόεδρο Δ.Σ.,  και  η οποία θα αποκαλείται  εφεξής στην παρούσα χάριν 
συντομίας «φορέας υλοποίησης», έχοντας υπ’ όψη την με αριθμό 183/2012 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου  Πολυγύρου  και  την  με  αριθμό  3/2012 απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του 
Δημοτικού Ραδιοφώνου συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Άρθρο 1
Προοίμιο

Σύμφωνα  με  το  εγκεκριμένο  Τεύχος  «Στρατηγικός  Σχεδιασμός  Δ.  Πολυγύρου» (υπ’ αριθμ. 
329/2011  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Πολυγύρου)  στον  άξονα 1:  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ  τίθεται  γενικός  στόχος  η 
«Συστηματική  ενημέρωση  των  δημοτών  για  περιορισμό  της  άσκοπης  κατανάλωσης  ηλεκτρικής 
ενέργειας  καθώς  και  της  σπουδαιότητας  χρήσης  εναλλακτικών μορφών ενέργειας».  Στον  άξονα 2: 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ τίθεται  γενικός  στόχος η «Αμέριστη στήριξη και  προβολή των 
εκδηλώσεων  της  τρίτης  ηλικίας  (χορωδίες,  διοργάνωση  εκδρομών  και  ψυχαγωγικών  εκδηλώσεων 
(κτλ)».  -  «Αναμετάδοση  των  δημοτικών  συμβουλίων  και  στήριξη,  ανάδειξη  προβολή,  όλων  των 
πολιτιστικών  και  αθλητικών  συλλόγων  του  δήμου.  (Καρναβάλι,  Φεστιβάλ  Πολυγύρου,  αθλητικές 
εκδηλώσεις κα)».  Στον  άξονα 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
τίθεται γενικός στόχος η «Στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, 
μέσω της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλεται από τις Υπηρεσίες του Δήμου». – «Στήριξη και 
προβολή κάθε προσπάθειας αναβάθμισης του αγροτουρισμού, συνεκτιμώντας το γεγονός ότι τα τελευ-
ταία έτη στον Ταξιάρχη (κυρίως), στο Παλαιόκαστρο και στα Βράσταμα παρατηρείται έντονη αύξηση 
του συγκεκριμένου είδους τουρισμού». – «Προβολή παραδοσιακών οικισμών».

Οι  ανωτέρω  γενικοί  στόχοι  συνηγορούν  στην  υπογραφή  της  παρούσας  προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πολυγύρου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης 
Πολυγύρου.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η προβολή μέσω μηνυμάτων και εκπομπών των παραπάνω 
δράσεων του δήμου στους αντίστοιχους άξονες με σκοπό την διάχυση της πληροφορίας στους δημότες 
αλλά και η ανάδειξη του έργου των πολιτιστικών φορέων που δραστηριοποιούνται   στην ευρύτερη 
περιοχή.

Άρθρο 3
Προϋπολογισμός

3.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των  50.000,00 ευρώ.
 3.2. Η καταβολή της χρηματοδότησης προς το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου θα γίνεται σε δόσεις.  
Η καταβολή της πρώτης δόσης 10.000,00 ευρώ θα γίνει με την υπογραφή της παρούσας. Στις 30/9/2012 
θα  γίνει  η  καταβολή της  δεύτερης  δόσης  10.000,00  και  στις  30/10/2012 θα  γίνει  η  καταβολή της  
τελευταίας για το 2012 δόσης των 10.000,00 ευρώ. Το 2013 θα καταβληθούν 10.000,00 ευρώ στις 
30/3/2013 και 10.000,00 στις 30/4/2013.

Άρθρο 4
Χρονοδιάγραμμα

Από την υπογραφή της παρούσας έως και 31/12/2013.

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 άξονα όπως αυτοί  αναφέρονται στο 

άρθρο 1. 
 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.

5.2  Το  Δημοτικό  Ραδιόφωνο  Πολυγύρου  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.

 Να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες επαφές και συνεννοήσεις με συναρμόδιους Φορείς που 
δραστηριοποιούνται  στο  Δήμο  Πολυγύρου  ώστε  να  συνεργαστούν  στη  διευκόλυνση 
υλοποίησης του έργου.

Άρθρο 6
Πόροι

Οι οικονομικές υποχρεώσεις της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα καλυφθούν από τον 
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Πολυγύρου  του  έτους  2012,  και  συγκεκριμένα  από  τον  ΚΑ 
02.00.6736.006…………καθώς  και  από τον  αντίστοιχο  ΚΑ του  υπό  σύνταξη  προϋπολογισμού  του 
Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2013.

Άρθρο 7
Διάρκεια

Η  διάρκεια  της  παρούσας  σύμβασης  αρχίζει  από  την  υπογραφή  της  και  διαρκεί  έως  τις  
31/12/2013. 

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

ΑΔΑ: Β4ΘΒΩΞΜ-ΤΑΦ



4

Οι συμβαλλόμενοι φορείς ρητά συμφωνούν και συναποδέχονται ότι, την παρακολούθηση της 
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους 
εξής:

1. Βορδό Χρήστο
2. Μπογδάνο Κωνσταντίνο
3. Δήμητσα Δημήτριο
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.
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
Τελικές Διατάξεις

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

Αστέριος Ζωγράφος
Δήμαρχος Πολυγύρου

Για το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου

Δημήτριος Δήμητσας
Πρόεδρος Δ.Σ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 183/2012

       Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Πολύγυρος 31- 5 – 2012

M.E. ΔΗΜΑΡΧΟY
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΖΑΓΓΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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