
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, 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. 

18/14.10.2014 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 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Δέας Παύλος 16 Τσινάς Αργύριος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Κανταράς Αναστάσιος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης Αναστάσιος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ξάκης Ιωάννης 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Ζιούπου Άννα 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Χριστιανού Αγγελική 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Δημητριάδης Χρήστος 

12 Σαράντη Μαρία 26 Πάνος Ιωακείμ 

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Γκλάβας Γεώργιος 

 

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 κ. Νικήτας Κατσακιώρης, Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Εμμανουήλ Σειράς, 

Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη και ο κ. 

Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. ΔέαςΠαύλος  και Λιόντας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την 

συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν επανήλθαν μέχρι το πέρας της 

συνεδρίασης. 

 

Αριθμός θέματος:24ο  Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης του προγράμματος ΧΜ 

ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός μηχανισμός Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου) Θεματική περιοχή GR 03-Ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και έγκριση συμμετοχής του Δήμου 

Πολυγύρου στο πρόγραμμα. (Υποβολή πρότασης, ορισμός 

υπευθύνου επικοινωνίας) 

Αριθμός Απόφασης :289  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 24ο 

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

οποίος  τόνισε: «έχετε όλοι οι συνάδελφοι στα χέρια σας την σχετική πρόσκληση του 

προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, και οι παρεμβάσεις που εμείς προτείνουμε αναφέρονται 

στον πίνακα 2 του άρθρου 3.  

Πιο αναλυτικά, στην κατηγορία  «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ (Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας) σε τοπικές «Κοινότητες» αναφέρονται:  
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 Γεωθερμικές αντλίες, ηλιοθερμικά συστήματα, και συστήματα βιομάζας για την 

κάλυψη θερμικών και ψυκτικών φορτίων.  

 Χρήση ΑΠΕ για την παραγωγή και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας σε 

εγκαταστάσεις όπως π.χ. επεξεργασία υγρών αποβλήτων, μονάδες αφαλάτωσης, 

άντληση νερού, φωτισμό κλπ.  

 Χρήση ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) για τροφοδοσία και φόρτιση 

ηλεκτρικών οχημάτων.  

 Χρήση ΑΠΕ για τις ανάγκες ηλεκτρισμού μαρίνων, μικρών λιμανιών κλπ .  

 Συστήματα αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας  

 Άλλες συναφείς παρεμβάσεις ΑΠΕ που συμβάλλουν στους στόχους του 

προγράμματος.  

Καλύπτουν δύο σκέλη οι προτεινόμενες από τον Δήμο Πολυγύρου παρεμβάσεις: α) 

Δημοτικά κτίρια και β) Πολιτιστικά και Αθλητικά κέντρα».  

Τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος τόνισε:  «πρόκειται για ένα πρόγραμμα που 

λήγει πάρα πολύ γρήγορα- σε δέκα ημέρες- και γνωρίζοντας ότι οι προτάσεις πάνε ανά 

ενότητες, κρίναμε σκόπιμο να προτείνουμε χρήση Α.Π.Ε. για τα μεγάλα σχολικά 

συγκροτήματα, για το Κλειστό Γυμναστήριο και το Δημοτικό Θέατρο. Έτσι φιλοδοξούμε να 

ελαχιστοποιήσουμε τα έξοδα σχετικά με την θέρμανση των ανωτέρω κτιρίων. 

Τα έργα τα οποία θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθούν έως 100% 

από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος όντας σε πλήρη συμφωνία με τις ισχύουσες 

διατάξεις περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων και σε συνδυασμό με τις 

υφιστάμενες κανονιστικές ρυθμίσεις για τη μη επιτρεπόμενη δυνατότητα παραγωγής 

εσόδων κατά την προβλεπόμενη περίοδο λειτουργίας των έργων.  
Για τα έργα της Κατηγορίας 1 - «Κοινότητα», ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι από 

1.000.000,00 € έως και 3.000.000 € ανά πράξη Φορέα Υλοποίησης». 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση, 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

 Αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης του προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014  

            (Χρηματοδοτικός μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) Θεματική   

            περιοχή GR 03-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  

 Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου στο ανωτέρω πρόγραμμα. 

 Ορίζει υπεύθυνο επικοινωνίας για την πράξη, τον υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου   

           κ. Γεώργιο Διαμαντουλάκη. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 289/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 29-10-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΦΒΓΩΞΜ-ΝΞΔ
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