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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 15/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα νθηώ (8) ηνπ κελόο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Παξαζθεπή θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ
Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 15/1.8.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..
θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 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
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Υιηνύκεο Αλδξέαο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο

1
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
2
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
3
Πιηάθνο Αζηέξηνο
4
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Ρόθνπ Άλλα,
Πνιπγύξνπ, β) άξξεο Νηθόιανο, Σαμηάξρε, γ) Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο, Οιύλζνπ.
ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε ζπδεηήζεθαλ ηα πξώηα 5 ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο
δηάηαμεο.
Ζ ζπλεδξίαζεο δηεθόπε, κε ηελ ζπκθσλία όισλ ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ λα
ζπλερηζηεί ζε ζπλεδξίαζε ηεο Γεπηέξαο 11 Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011 θαη ώξα 20:00, θαζώο
ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο θαη ηεο θύζεο ησλ ζεκάησλ παξαηάζεθε ε ζπδήηεζε θαηά πνιύ.
ηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη όηη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ απηώλ άξρηζε θαη ηειείσζε
θαηά ηελ ηειεπηαία απηή ζπλεδξίαζε, αθνύ πξώηα ν Πξόεδξνο ελεκεξώζεη ην ζώκα γηα ηα
όζα ζπδεηήζεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε.
Αξηζκόο ζέκαηνο: 18ν
Τινπνίεζε 3νπ Φεζηηβάι Πνιπγύξνπ
Αξηζκόο Απόθαζεο : 314
ΑΠΟΝΣΔ

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 18ν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλέθεξε όηη: «Όπσο είλαη γλσζηό, κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ
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Αλνηρηνύ Θεάηξνπ Πνιπγύξνπ, ν δήκνο καο πινπνηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ
ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, κνπζηθέο ζπλαπιίεο θαη παξάιιειεο εθδειώζεηο ζην πιαίζην ηνπ
«Φεζηηβάι Πνιπγύξνπ».
Έηζη θαη θέηνο εηνηκάζηεθε έλα πνηθίιν πξόγξακκα πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ηόζν
γηα ηνλ Πνιύγπξν όζν θαη γηα ηηο Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλόηεηεο, ε πξνεηνηκαζία ηνπ
νπνίνπ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο μεθίλεζε από πέξπζη θαη ζε άιιεο από ην Μάξηην θαη κεηά, κε
επαθέο κε εηαηξείεο παξαγσγήο αιιά θαη ηνπο ηνπηθνύο πνιηηηζηηθνύο θνξείο.
Σν ΝΠΓΓ «ν Αξηζηνηέιεο» ζε ζπλεδξίαζή ηνπ ηελ 23/6/2011 ελέθξηλε θαηόπηλ
ζπδήηεζεο ην πξόγξακκα ησλ εθδειώζεσλ πνπ όινη έρεηε ζηα ρέξηα ζαο. Παξόια απηά όκσο
ιόγσ ηεο κεγάιεο θαζπζηέξεζεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ΝΠ, (δεκνζίεπζε ζε ΦΔΚ
πξάμεο ζπγρώλεπζεο, ιήςε ΑΦΜ, νξγαλόγξακκα ππεξεζηώλ, πξνϋπνινγηζκόο,
πξνγξακκαηηζκόο εθδειώζεσλ) πξνηείλεηαη ζην ζπκβνύιην ε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ
πινπνίεζε από ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ ε πινπνίεζε ησλ εθδειώζεσλ ηνπ 3νπ Φεζηηβάι
Πνιπγύξνπ.
Να ζεκεηώζνπκε όηη ην 2ν Φεζηηβάι Πνιπγύξνπ πνπ πινπνίεζε ε πξώελ Γεκνηηθή
Δπηρείξεζε Πνιπγύξνπ απνινγηζηηθά αλαθέξεη 82.274,00 € έμνδα. ην ελ ιόγσ πνζό δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη επηρνξεγήζεηο ζε ζπιιόγνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζην θεζηηβάι κε
παξάιιειεο εθδειώζεηο.
Δπίζεο λα ζεκεηώζνπκε όηη ην πξόγξακκα ηνπ Φεζηηβάι δελ απνθιείεη θαη άιιεο
εθδειώζεηο πνπ πηζαλόλ λα ζειήζεη ν Γήκνο ή λνκηθό ηνπ πξόζσπν ή ζύιινγνο λα πινπνηήζεη
ζηνλ Πνιύγπξν ή ζε ηνπηθό δηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ νη νπνίεο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ
αλεμάξηεηα από ην πξόγξακκα ηνπ Φεζηηβάι, όπσο επίζεο ζην πξόγξακκα δελ αλαθέξνληαη
εθδειώζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζην πιαίζην παλεγπξηώλ ή εθδειώζεηο πνπ δελ εληάζζνληαη ζε
θάπνην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην.
Σν θεηηλό Φεζηηβάι έρεη πξνϋπνινγηζκό 26.160,08 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΑΜΟΗΒΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΧΝ ΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΑΡΑΣΑΔΧΝ
ΚΑΗ ΤΝΑΤΛΗΧΝ (πεξηιακβάλνληαη νη ερνθσηηζηηθέο θαιύςεηο, κεηαθνξηθά,
δηακνλέο, ΑΔΠΗ θιπ πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα θαη ε δηαθήκηζε)
ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΦΧΣΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΓΗΑ
Οξκύιηα 25 Ηνπλίνπ, Όιπλζνο 15 Ηνπιίνπ, Βάβδν 17 Ηνπιίνπ, Πεδόδξνκνο 27
Ηνπιίνπ, Γεξαθηλή 30 Ηνπιίνπ, Βξάζηακα 12 Απγνύζηνπ, Βξάζηακα 13
Απγνύζηνπ, Σαμηάξρεο 27 Απγνύζηνπ,
Γεύκαηα θαιιηηερληθώλ ζρεκάησλ (8)
ΑΔΠΗ (κόλν παξάιιεισλ εθδειώζεσλ)
ΤΝΟΛΟ

18.450,00

5.500,00

1.887,00
610,08
26.447,08

ηηο παξαπάλσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α.».
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο δηάβαζε αλαιπηηθά ην πξόγξακκα θαη δήηεζε από ην ζώκα
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σνλ ιόγν πήξε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. ηκώλεο Ησάλλεο, ν νπνίνο θαη
δηακαξηπξήζεθε έληνλα γηα ηνλ απνθιεηζκό ηεο Γαιάηηζηαο από ην πξόγξακκα, όπσο θαη ησλ
άιισλ δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ, θαη κε ηελ ζπλεγνξία ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ θ. Αβέξε
Αζαλαζίνπ επηθπιάρζεθαλ γηα λα πξνηείλνπλ κηα νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα ηελ Γαιάηηζηα
αθόκε θαη ηώξα.
Αθνινύζεζε δηάινγνο κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, δόζεθαλ νη
απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ θεζηηβάι θαη ηελ θαηά πνιινύο αθξηβή ηηκή
ησλ εηζηηεξίσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ην δεκνηηθό ζπκβνύιην,
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΚΑΣ Α

ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

Δγθξίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 3νπ Φεζηηβάι Πνιπγύξνπ 2011, όπσο
απηόο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη παξαπάλσ,
Δγθξίλεη θαη ςεθίδεη πίζησζε 26.447,08 € ζηνλ Κ.Α. 02.00.6431.001 ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 θαη ζηα
νλόκαηα ησλ δηθαηνύρσλ,
Αλακνξθώλεη ηνλ Κ.Α. ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 κε ην αληίζηνηρν πνζό, ήηνη 26.447,08 €
κεηαθέξνληαο αληίζηνηρε πίζησζε από ην Απνζεκαηηθό.
Δπί ηεο απόθαζεο κεηνςήθεζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. ηκώλεο Ησάλλεο γηα ηνλ ιόγν
πνπ αλαθέξζεθε ζηελ εηζήγεζε.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 314/2011.
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
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 19-7-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΑΣΔΡΗΟ ΕΧΓΡΑΦΟ
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