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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 6/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα εηθνζηκία (21) ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Δεπηέξα θαη ώξα 19:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ
Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 6/17.3.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ.
θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
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Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Βνξδόο Χξήζηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Χξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Χξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
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Γεκεηξηάδεο Χξήζηνο
Χιηνύκεο Αλδξέαο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο

1
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
2
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Ρόθνπ Άλλα,
Πνιπγύξνπ, β) Μαραηξάο Αλδξέαο, Μεηακόξθσζεο, γ) άξξεο Νηθόιανο, Σαμηάξρε, δ)
Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο, Οιύλζνπ, ε) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο, ζη) Κπξηώηεο
Αλαζηάζηνο, Παιαηόρσξαο, δ) Γηάλλνο Αζαλάζηνο, Ρηδώλ.
Σηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε, ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Φιηνύκεο Αλδξέαο
απνρώξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξώηνπ ζέκαηνο, θαη ν θ. Δήκαξρνο απνρώξεζε ζηελ αξρή
ηεο ζπδήηεζεο ηνπ πέκπηνπ ζέκαηνο, θαη δελ επαλήιζαλ κέρξη ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο.
ΑΠΟΝΣΔ

Αξηζκόο ζέκαηνο: 4ν

Πξόηαζε γηα παξαρώξεζε αγξνηηθήο απνζήθεο (εκβαδό
420 η.κ.) πνπ βξίζθεηαη ζηε Σ.Κ. Οιύλζνπ από ην Γήκν ζην
λέν Ν.Π.Γ.Γ «ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ» ή ζην ύιινγν Γπλαηθώλ
Οιύλζνπ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί Πνιηηηζηηθό Κέληξν
γηα λα ππνβιεζεί πξόηαζε ζην Σνπηθό Πξόγξακκα
“Δθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο Leader” Ννκνύ Χαιθηδηθήο

Αξηζκόο Απόθαζεο : 128
Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, αλέθεξε: «είλαη εμ
αλαβνιήο ην ζέκα θαζώο δελ ππήξρε ε απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο
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Οιύλζνπ ζην πξνεγνύκελν δεκνηηθό ζπκβνύιην. Ελησκεηαμύ ζηάιζεθε ζην δεκνηηθό
Σπκβνύιην θαη ε αίηεζε ηνπ Σπιιόγνπ Γπλαηθώλ Οιύλζνπ, κε ηελ νπνία καο θάλνπλ γλσζηό
όηη επηζπκνύλ λα αλαιάβνπλ ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε.
Σην ηνπηθό ζπκβνύιην ηεο Οιύλζνπ πνπ παξεπξέζεθα, ππνζηήξημα ηελ άπνςε λα
παξαρσξεζεί ε αγξνηηθή απνζήθε ζηνλ Σύιινγν Γπλαηθώλ Οιύλζνπ, εμέθξαζα ηνπο ιόγνπο
πνπ πίζηεπα όηη ζπλέθεξε απηή ε παξαρώξεζε, θαζώο νπζηαζηηθά ζα γιηηώζεη ν Δήκνο γύξσ
ζηηο 150.000,00 € (από ην εξγνιαβηθό θέξδνο 15%, ηα απξόβιεπηα 18%, ην ΦΠΑ θ.ι.π.), θαη
εηζεγνύκαη ζην ζώκα λα παξαρσξεζεί ε αγξνηηθή απνζήθε ζηνλ Σύιινγν Γπλαηθώλ Οιύλζνπ,
κηαο θαη ππάξρεη ε δπλαηόηεηα όρη κόλν λα γίλεη ην έξγν αιιά θαη λα παξαδνζεί ηειεησκέλν
πιένλ ζηνπο θαηνίθνπο πξνο ρξήζε.
Τνλ ιόγν πήξε ν θ. Γήκαξρνο: «ην πνζό είλαη 300.000,00 €, θαη εθηηκνύκε ζύκθσλα
κε ηελ κειέηε πνπ γίλεηαη, όηη κε ην πνζό απηό ζα γίλεη ην έξγν. Αλ πάεη ζην Ν.Π.Δ.Δ,
ράλνληαη ζρεδόλ ηα κηζά ρξήκαηα, νπόηε θαιύηεξα ζα είλαη λα πάεη ζηνλ ζύιινγν. Η άπνςε
ηνπ θ. Μπνγδάλνπ θαη ηνπ θ. Επαγγειηλνύ όηη δελ ζα ππάξμεη ε πξέπνπζα δηαθάλεηα, ππάξρεη
ε πξόηαζή καο λα γίλεη ε δηαδηθαζία δεκνζηόηεηαο όπσο γίλεηαη κε ηα δεκόζηα έξγα, θαη από
ηελ πιεπξά ηνπ ζπιιόγνπ. Αλ γίλεη ε δηαδηθαζία από ηνλ ζύιινγν, ζα γιηηώζνπκε ηα έμνδα
πνπ αλέθεξε θαη ν θ. Ζαγγίιαο.
Ήδε πήξακε απαιιαθηηθό ηνπ ΦΠΑ γηα ηελ Οξκύιηα θαη ην Φηιόπησρν, άξα ζα γίλεη
νινθιεξσκέλν ην έξγν».
Τνλ ιόγν πήξε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο, ν νπνίνο θαη
αλέθεξε: «Τνλ ηειεπηαίν θαηξό, καο θέξαηε ζε πνιύ δύζθνιε ζέζε, γηαηί μεθηλήζαηε έλα πνιύ
ζνβαξό εγρείξεκα γηα ηελ Όιπλζν, ηε δεκηνπξγία Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ, κε ηξόπν όκσο πνπ
ηειηθά λα κελ αλήθεη νύηε ζηελ Όιπλζν, αιιά νύηε θαη ζηνλ Γήκν Πνιπγύξνπ.
Θα ήζεια όκσο λα αλαθεξζώ πην δηεμνδηθά ζηελ ηζηνξία ηνπ ζέκαηνο, γηα λα ιάβνπλ
γλώζε, ηόζν νη ζπλάδειθνη ηνπ Γ.Σ., όζν θαη νη δεκόηεο πνπ καο αθνύλε γη’ απηό θύξηε πξόεδξε
δεηώ κηα κηθξή αλνρή ζην ρξόλν
Με ην πξόγξακκα Leader o Γήκνο ζαλ λνκηθό πξόζσπν είρε ην δηθαίσκα ππνβνιήο κηαο
θαη κόλν πξόηαζεο.
Οη ππόινηπεο πξνηάζεηο κπνξνύζαλ λα ππνβιεζνύλ από Ν.Π. ηνπ δήκνπ ε από άιια
Ν.Π.Η.Γ πρ Σπιιόγνπο.
Ζ Γεκνηηθή Αξρή ελ άγλνηα όισλ, είηε απηνί ήηαλ ζύιινγνη, είηε εθιεγκέλνη δεκνηηθνί
θαη ηνπηθνί ζύκβνπινη ηεο Οιύλζνπ, είρε πξνρσξήζεη ήδε από ην Ννέκβξην, ζε ζπκθσλία κε κηα
εηαηξεία κε ηελ επσλπκία UNESCO – Αξηζηνηέιεο γηα λα αλαιάβεη ην ελ ιόγσ έξγν .
Εεηνύζε δε ην αδηαλόεην λα παξαρσξήζνπκε πξνο ρξήζε γηα 25 ρξόληα κηα πεξηνπζία
ηεο Οιύλζνπ, θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ δήκνπ ελόο νηθνπέδνπ 2,5 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ, κε θηίζκα
420 η.κ., ζε έλα ζύιινγν πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε νύηε κε ηελ Όιπλζν, αιιά νύηε θαη κε ην δήκν
Πνιπγύξνπ.
Δλέξγεηα πνπ ζεσξώ όηη καο παξαθάκπηεη θαη ζπγρξόλσο καο πξνζβάιιεη όινπο.
Σρεηηθά κε ην ζέκα ηεο παξαρώξεζεο ηεο απνζήθεο ζηελ εηαηξεία « Κέληξν UNESCO –
Αξηζηνηέιεο», γηα 25 ρξόληα, ζέισ λα ζαο γλσζηνπνηήζσ ηηο ζέζεηο κνπ.
Ζ ελ ιόγσ εηαηξεία, δεηά ηελ παξαρώξεζε ηεο απνζήθεο γηα 25 ρξόληα, γηα λα κπνξέζεη
λα ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ «ΑΝΔΤΧΑ», γηα ρξεκαηνδόηεζε από ην πξόγξακκα LEADER,
πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη έξγν δηακόξθσζεο ηεο αγξνηηθήο απνζήθεο, ζε «Πνιηηηζηηθό Κέληξν
ηεο Οιύλζνπ».
Όκσο, γηα ην ίδην πξόγξακκα, έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιιεη αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο, γηα
ηελ ίδηα δξάζε θαη ην λνκηθό πξόζσπν ηνπ Γήκνπ ν «Αξηζηνηέιεο» ( πνπ ςεθίζηεθε ηελ
Παξαζθεπή 25/02/2011, ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ) ,ην θαηαζηαηηθό ηνπ
νπνίνπ πξνβιέπεη ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο αλάινγνπ πνιηηηζηηθνύ θέληξνπ θαη εθζεηεξίνπ κε
αμηνπνίεζε ηεο απνζήθεο ( Γξάζε L323-4 Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή
ηνπο ζε κνπζεία-ζπιινγέο-εθζεηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιανγξαθηθή / αγξνηηθή πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά), κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη ζηηο ίδηεο πξνζεζκίεο
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Σε πξνζσπηθή ζπλάληεζε πνπ είρα κε ην Γήκαξρν, κνπ είπε πσο ζα θάλεη δεθηή
,νπνηαδήπνηε πξόηαζε ηνπ θάλνπκε, γηα ην πνηνο ζα επηζπκνύζακε λα είλαη ν θνξέαο πνπ ζα
πινπνηήζεη ην έξγν.
Οη αληηξξήζεηο ηνπ δεκάξρνπ νη νπνίεο εθθξάζηεθαλ θαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην, είλαη
πσο κε ην λα επηιέμνπκε σο θνξέα ην λνκηθό πξόζσπν ηνπ Γήκνπ ν «Αξηζηνηέιεο ε ηελ εληαία
Γεκνηηθή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ πνπ είλαη Ν.Π.Η.Γ επηθαιέζζεθε όηη ζα ραζνύλ ρξήκαηα από ηνλ
Φ.Π.Α. θαη ην εξγνιαβηθό όθεινο.
Από έξεπλα πνπ θάλακε γηα λα ζηεξίμνπκε ηηο ζέζεηο καο, πξνθύπηεη ,πσο θαη ε ελ ιόγν
εηαηξεία ηεξεί βηβιία Β¨ θαηεγνξίαο θαη ππάγεηαη ζε θαλνληθό θαζεζηώο Φ.Π.Α.
Δίλαη αιήζεηα πσο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα από ηνλ θαλνληζκό ηνπ LEADER ν Φ.Π.Α
ησλ έξγσλ θνξέσλ ησλ Ο.Τ.Α δελ ζεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε.
Δπεηδή κε ηελ ζπγθεθξηκέλε νδεγία ππήξμε πξόβιεκα ζε όινπο ηνπ δήκνπο ηεο Διιάδνο
θαη ηηο αλαπηπμηαθέο εηαηξίεο θνξέζεθε θόξκνπια θάιπςεο ηνπ Φ.Π.Α από ην Π.Γ.Δ.
Όζνλ αθνξά ην εξγνιαβηθό όθεινο, απηό έρεη ζρέζε κε ην αλ ζα γίλεη ε δεκνπξάηεζε ηνπ
έξγνπ όπνπ κε ηε δεκνπξάηεζε πάληα γίλεηαη από πιεπξάο εξγνιάβνπ έθπησζε ζην έξγν, ελώ κε
ηελ απεπζείαο αλάζεζε λαη κελ δελ ππάξρεη εξγνιαβηθό όθεινο αιιά θαη θακία έθπησζε ζην
έξγν. Όζνη γλσξίδνπλ από απεπζείαο αλαζέζεηο έξγσλ, θαηαιαβαίλνπλ πνιύ θαιά ηη ελλνώ.
Κνηλόο παξνλνκαζηήο όισλ ησλ πξνηάζεσλ ηεο δεκνηηθήο αξρήο ήηαλ ε απεπζείαο
αλάζεζε ηνπ έξγνπ.
Δπεηδή ζεσξώ όηη κε απηό ηνλ ηξόπν, δηαζθαιίδνληαη ηόζν ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ όζν
θαη ηεο Οιύλζνπ, είλαη πξνηηκόηεξν ην έξγν λα πινπνηεζεί από ην λνκηθό πξόζσπν ηνπ Γήκνπ (ή
ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε) θαη όρη από ηελ ελ ιόγσ ηδησηηθή εηαηξεία.
Δπίζεο ζα ήζεια λα ηνλίζσ ηδηαίηεξα όηη απηό ην πνιηηηζηηθό θέληξν πνπ ζέινπκε λα
θαηαζθεπαζηεί αθνξά ηελ ηζηνξηθή έδξα ηνπ δήκνπ, θάηη ην νπνίν δελ πξέπεη λα ην
παξαβιέςνπκε, κε ηελ αξραία Όιπλζν λα είλαη από ηηο ζεκαληηθόηεξεο αξραίεο πόιεηο ηεο
Χαιθηδηθήο,
Γηα ην ζέκα απηό, πξαγκαηνπνηήζεθε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηα
Οιύλζνπ ζηηο 02/03/2011.
Σν ζπκβνύιην απνθάζηζε νκόθσλα, ηελ παξαρώξεζε ηεο αγξνηηθήο απνζήθεο ζην
λέν λνκηθό πξόζσπν ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ «Ο ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ» γηα ηε δεκηνπξγία
πνιηηηζηηθνύ θέληξνπ, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο LEΑDER.
Τηο ίδηεο επηθπιάμεηο ζα δηαηεξνύζα, ζε πεξίπησζε πνπ καο είρε δεηεζεί από ηνλ Γήκν,
λα παξαρσξήζνπκε ηελ ππάξρνπζα εγθαηάζηαζε ηνπ γεπέδνπ ηεο Οιύλζνπ, γηα 25 ρξόληα ζε κηα
άιιε εηαηξεία, άιινπ Αζιεηηθνύ Σπιιόγνπ εθηόο Οιύλζνπ.
Τη κπνξεί λα πξνζθέξεη απηό ην θέληξν θαη πνηνπο ζθνπνύο πξέπεη λα εμππεξεηεί.
Οη πνιηηηζηηθνί ζύιινγνη δελ είλαη επηρεηξήζεηο ,δελ είλαη παξαθιάδηα θαη ππεξέηεο
ηνπηθώλ ε θεληξηθώλ εμνπζηώλ ,ηνπηθώλ ε θεληξηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ. Γελ επηδεηνύλ ην
θέξδνο κε ηελ δξάζε ηνπο , δελ ιεηηνπξγνύλ αληαγσληζηηθά . Αληηζέησο, ε ύπαξμε ηνπο
ιεηηνπξγεί γηα λα θαιύπηνπλ θελά πνιηηηζκνύ, πνπ εζθεκκέλα θαη κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο δελ
πξαγκαηνπνηεί ζπρλά ην θξάηνο.
Λίγεο πεξηνρέο κπνξνύλ λα ηζρπξηζηνύλ όηη αλαπηύζζνπλ έλα marketing, πνπ έρεη σο
ζηόρν, ηα πξντόληα πνιηηηζηηθνύ ηνπξηζκνύ.
Σηόρνο καο, δελ πξέπεη λα είλαη κόλν λα δηαθπιάμνπκε θαη λα πεξηζώζνπκε ηελ
παξάδνζε, ηα ήζε θαη ηα έζηκά καο, αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπκε πνιηηηζκό.
Πνιηηηθή πνιηηηζκνύ ζην Γήκν Πνιπγύξνπ, δελ ζεκαίλεη κόλν εθδειώζεηο. Σεκαίλεη ΚΑΗ
εθδειώζεηο, ΚΑΗ εθπαίδεπζε ΚΑΗ ςπραγσγία ΚΑΗ θεζηηβάι ΚΑΗ θύθινη ζπδεηήζεσλ, ΚΑΗ
θαιιηηερληθέο ελόηεηεο , ΚΑΗ εθζέζεηο ΚΑΗ ρνξό, ΚΑΗ γηνξηέο ζην δξόκν ΚΑΗ θαιιηηερληθή
έθθξαζε όισλ θαη πνιιά αθόκα.
Ζ αλάδεημε ησλ ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ, κε θνξπθαίν ηνλ πνιηηηζηηθό
ηνπξηζκό απνηειεί κηα από ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζα αληηκεησπίζεη ν λένο Γήκνο καο, ν Γήκνο
Πνιπγύξνπ, όπσο απηόο «ραξάρζεθε» ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ «Καιιηθξάηεο».
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Τν πνιηηηζηηθό απηό θέληξν πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ζα κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα
πάληξεκα όισλ ησλ ζπιιόγσλ ( ζπιιόγνπ γπλαηθώλ ,πνιηηηζηηθνύ, γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ,
θίισλ αξραίαο Οιύλζνπ),νη νπνίνη, ν θαζέλαο από ηελ κεξηά ηνπ, ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβάινπλ
ζε απηό πνπ ιέκε αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνύ ηνπξηζκνύ θαη αλάπηπμε, ηεο θάζε κνξθήο
πλεπκαηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, κε ηεξάζηηα νθέιε γηα ηνλ ηόπν καο, γηα ηα παηδηά
καο, ηα παηδηά ηνπ ρσξηνύ καο, γηα καο ηνπ ίδηνπο.
Γηα ηηο δξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα αλαπηύμεη ην πνιηηηζηηθό απηό θέληξν, εθόζνλ
θαηαθέξνπκε λα ην πινπνηήζνπκε, ζεσξώ πσο δελ πεξηζζεύεη θαλείο. Πξέπεη λα
δξαζηεξηνπνηεζνύλ όινη, νη ζύιινγνη θαη νη θνξείο , δελ πξέπεη ην πνιηηηζηηθό απηό θέληξν λα
κνλνπσιείηαη από έλαλ θαη κόλν ζύιινγν, γηα λα ζπκβάιινπκε όινη καδί, ελσκέλνη, ζηελ
αλάπηπμε θαη ηελ πξνβνιή ηεο Οιύλζνπ.
Ζ Όιπλζνο κπνξεί λα απνηειέζεη κηα κεγάιε πξνζηηζέκελε αμία ζηελ πξνζπάζεηα
αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηζηηθνύ ηνπξηζκνύ ζην λέν Γήκν.
Πξνηθηζκέλε κε πινύζηα ηζηνξία, άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ πνιηηηζκό δηαζέηεη
νξηζκέλα από ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ πνιηηηζηηθνύ ηνπξηζκνύ.
Ζ Γεκνηηθή αξρή, ζα πξέπεη λα εληζρύεη ηελ ειθπζηηθόηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα
ηνπ λένπ Γήκνπ, σο ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ, κέζα από δξάζεηο, πνπ ζα ζηνρεύνπλ ζηε
θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ ζεκαληηθώλ πνιηηηζηηθώλ απνζεκάησλ πνπ δηαζέηεη
θάζε
ζπλελσκέλνο Γήκνο.
Γλώκνλάο ηεο πξέπεη λα είλαη όηη ε ζρέζε πνιηηηζκνύ θαη ηνπξηζκνύ είλαη ακνηβαία
επεξγεηηθή θαη όηη νη πην επηηπρεκέλνη πξννξηζκνί είλαη απηνί πνπ έρνπλ κηα απνηειεζκαηηθή
ζπλέξγεηα κεηαμύ πνιηηηζκνύ θαη ηνπξηζκνύ.
Θεσξώ ην δήηεκα ηδηαίηεξα ζνβαξό γη’ απηό ζαο πξνηξέπσ λα πξνβιεκαηηζηείηε πάλσ ζε
απηέο ηηο ζθέςεηο, πξνζζέηνληαο όηη ην πνιηηηζηηθό απηό θέληξν γηα λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε
ηνπ πνιηηηζηηθνύ ηνπξηζκνύ ζα πξέπεη λα είλαη επηζθέςηκν ζε ζρνιεία, ηνπξίζηεο, ζπιιόγνπο,
θνξείο, ζε θαζεκεξηλή βάζε.
Ο επηζθέπηεο λα κπνξεί λα γλσξίζεη ηελ αξραία , λεώηεξε θαη ζύγρξνλε ηζηνξία θαη
ιανγξαθία θαη νπνηαδήπνηε άιιε δξάζε αλαπηύμνπλ νη ζύιινγνη πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζνύλ
κέζα ζ απηό ην πνιηηηζηηθό θέληξν, όπσο, ην δεκνηηθό ζρνιείν, ν ζύιινγνο γπλαηθώλ, ν
πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο, ν ζύιινγνο θίισλ αξραίαο Οιύλζνπ, ν ζύιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ,
ή νπνηνζδήπνηε λένο ζύιινγνο πξνθύςεη. Γελ πξέπεη λα είλαη κόλν κηα αίζνπζα εθδειώζεσλ
όηαλ θαη όπνηε απηέο γίλνληαη.
Γηα όια, όζα πξναλέθεξα θαη γηα λα κπνξεί ην θέληξν απηό λα ιεηηνπξγεί ζε θαζεκεξηλή
βάζε, ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ε κεηέπεηηα δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζεί από ην λνκηθό πξόζσπν ηνπ Δήκνπ, ην νπνίν δηαζέηεη ηελ εμεηδηθεπκέλε
γλώζε, ηελ αλάινγε εκπεηξία γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε, πξνγξακκαηηζκό, επίβιεςε ηεο
πνξείαο θαη πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ».
Ο θ. Γήκαξρνο απήληεζε: « ην ελδηαθέξνλ είλαη όςηκν θ. ζπλάδειθε, δηόηη απηά ηα
έξγα κπήθαλ πξηλ δύν ρξόληα κε πξσηνβνπιία δηθηά κνπ, ρσξίο λα είκαη θαλ ππνςήθηνο γηα
Δήκαξρνο. Κάλακε κηα πξνζπάζεηα λα βγάινπκε ηελ Όιπλζν πξνο ηα έμσ, ε νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηνπ Δήκνπ δελ επηηξέπεη λα δνζεί ζηνλ «Αξηζηνηέιε», ην θαηαζηαηηθό ηνπ
Σπιιόγνπ Γπλαηθώλ είλαη έηνηκν θαη ζπκθέξεη λα ηνπο αλαζέζνπκε ην έξγν θαη δελ κπνξώ λα
θαηαιάβσ γηαηί παξαβιέπεηε απηή ηελ δπλαηόηεηα.
Αθνινύζεζε δηάινγνο θαη έληνλε αληηπαξάζεζε κεηαμύ ηνπ θ. Δεκάξρνπ θαη ηεο
κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ζρεηηθά κε ηελ παξαρώξεζε ηεο απνζήθεο αιιά θαη ηηο δξάζεηο ηνπ
Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ ηεο Οιύλζνπ, γηα ηελ εγγύεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε
θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ είηε από ην Ν.Π.Δ.Δ. είηε από ηνλ Σύιινγν.
Ο Πξόεδξνο ζηελ ζπλέρεηα θάιεζε ην ζώκα λα ςεθίζεη ζρεηηθά κε ηελ πξόηαζε ηνπ θ.
Δεκάξρνπ, δειαδή ηελ παξαρώξεζε αγξνηηθήο απνζήθεο (εκβαδό 420 η.κ.) πνπ βξίζθεηαη
ζηε Σ.Κ. Οιύλζνπ από ην Γήκν ζην ύιινγν Γπλαηθώλ Οιύλζνπ πξνθεηκέλνπ λα
δεκηνπξγεζεί Πνιηηηζηηθό Κέληξν γηα λα ππνβιεζεί πξόηαζε ζην Σνπηθό Πξόγξακκα
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“Δθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο Leader” Ννκνύ Χαιθηδηθήο, θαη ζε ζύλνιν εηθνζηπέληε (25)
παξόλησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ, νη έμη (6) δεκνηηθνί ζύκβνπινη ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο
ςήθηζαλ αξλεηηθά, ν αξρεγόο ηεο δεύηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Παξζεληώηεο
Νηθόιανο ςήθηζε ιεπθό, ελώ νη δεθαελλέα (19) ζύκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο αιιά θαη ν
Πξόεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Οιύλζνπ θ. Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο ςήθηζαλ ζεηηθά.
Σηελ πξόηαζε ηνπ θ. Μπνγδάλνπ γηα ηελ παξαρώξεζε αγξνηηθήο απνζήθεο (εκβαδό
420 η.κ.) πνπ βξίζθεηαη ζηε Σ.Κ. Οιύλζνπ από ην Γήκν ζην λέν Ν.Π.Γ.Γ
«ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ» πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί Πνιηηηζηηθό Κέληξν γηα λα ππνβιεζεί
πξόηαζε ζην Σνπηθό Πξόγξακκα “Δθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο Leader” Ννκνύ
Χαιθηδηθήο θαη ζε ζύλνιν εηθνζηπέληε (25) παξόλησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ, νη έμη (6)
δεκνηηθνί ζύκβνπινη ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο ςήθηζαλ ζεηηθά, ν αξρεγόο ηεο δεύηεξεο
ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Παξζεληώηεο Νηθόιανο ςήθηζε ιεπθό, ελώ νη δεθαελλέα (19)
ζύκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο αιιά θαη ν Πξόεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Οιύλζνπ θ.
Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο ςήθηζαλ αξλεηηθά.
Τν Δ.Σ. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, αθνύ έιαβε ππόςε ηα απνηειέζκαηα ησλ
ςεθνθνξηώλ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η θαηά

ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ

1. Τελ δσξεάλ παξαρώξεζε θαηά ρξήζε γηα 21 έηε ελόο νηθνπέδνπ ζπλνιηθνύ
εκβαδνύ 2.310ηκ πνπ βξίζθεηαη ζην 29 Ο.Τ. Οιύλζνπ κε αξ. νηθνπέδνπ 195
θαη ζην νπνίν είλαη θηηζκέλε ηζόγεηα απνζήθε εκβαδνύ 420 ηκ πξνθεηκέλνπ
λα δεκηνπξγεζεί Πνιηηηζηηθό θέληξν γηα λα ππνβιεζεί πξόηαζε ζην ηνπηθό
πξόγξακκα «Εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο LEADER» Ννκνύ Φαιθηδηθήο.
2. Εμνπζηνδνηεί ηνλ Δήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβνιαίσλ, ε δε δαπάλε
ζύληαμεο ησλ ζπκβνιαίσλ κεηά ησλ αλαινγνύλησλ θξαηήζεσλ ππέξ
ηακείνπ Ννκηθώλ θιπ, όπσο θαη ραξηνζήκνπ ζα βαξύλεη ην Δήκν.
3. Σηελ ςεθνθνξία ζπκκεηείρε θαη ν Πξόεδξνο ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
Οιύλζνπ θ. Κσλ/λνο Βαγησλάο ν νπνίνο θαη ππεξςήθηζε επίζεο ηελ πξόηαζε
Επί ηεο πξνηάζεσο ηεο παξαρώξεζεο κεηνςήθεζε ε κείδνλα κεηνςεθία, ελώ ν θ.
Νηθόιανο Παξζεληώηεο ςήθεζε ΛΕΥΚΟ θαη ε απόθαζε γηα ηελ θάιπςε δαπαλώλ από
ηνλ Δήκν εθδόζεθε νκόθσλα.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 128/2011.
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Υπνγξαθή
Υπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 22-3-2011
Ο ΓΖΜΑΡΧΟ

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ
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