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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 18/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΨΖ
ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα δώδεθα (12) ηνπ κελόο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα
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. 18/8.9.2011 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
Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
2
Γθιάβαο Γεώξγηνο
3
Βνξδόο Υξήζηνο
4
Κπξηάθνπ Ιθηγέλεηα
5
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
6
αξάληε Μαξία
7
Ενύλε ηέιια
8
Πύξξνο Ισάλλεο
9
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
10
νθνηάζηνο Υξήζηνο
11
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
12
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
13
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο
ΑΠΟΝΣΔ

1
2

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

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

Βαγησλάο Αζαλάζηνο
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 παξαβξέζεθαλ νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Μαραίξαο Αλδξέαο, Σ.Κ.
Μεηακόξθσζεο, β) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Γ.Κ. Οξκύιηαο, Ρόθνπ Άλλα, Γ.Κ. Πνιπγύξνπ.

Αξηζκόο ζέκαηνο: 10ν

Λήςε απόθαζεο Γ.. γηα ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Γαζηθνύ
Μνπζείνπ

Αξηζκόο Απόθαζεο : 416
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 10ν
ζέκα, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. Χξήζην νθνηάζην, ν νπνίνο αλέθεξε όηη:
«Αθνξά έλα αίηεκα πνπ έρνπκε από ην Γαζηθό Μνπζείν ζηελ πεξηνρή ηνπ Σαμηάξρε, όπνπ
ιεηηνπξγεί επί δηεηία κε ζέκαηα ηελ ρισξίδα θαη παλίδα, δαζηθέο εξγαζίεο θαη δεηάλε λα ηνπο
επηρνξεγήζνπκε κε 5.000,00 € γηα λα γίλεη πεξηζζόηεξν επηζθέςηκν ην δαζηθό κνπζείν απηό,
θαζώο ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα δηαθεκηζηηθά θαη θέηγ-βνιάλ.
Αθνινύζεζε δηάινγνο κεηαμύ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ηνπ θ. Μπνγδάλνπ, όπνπ
ζπκθσλήζεθε όηη είλαη έλα εμαηξεηηθό κνπζείν πνπ νθείινπκε θαη πξέπεη λα ην βνεζήζνπκε
θαη λα ην εληζρύζνπκε ώζηε λα αλαδεηρζεί, θαη λα απνηειέζεη πόιν έιμεο ηόζν ησλ ρνιηθώλ
Μνλάδσλ ηεο πεξηνρήο όζν θαη ησλ επηζθεπηώλ ηεο πεξηνρήο γεληθόηεξα ».
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
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Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ην ππ’ Αξηζ. Πξση.:
Φ.600.8/174/31-8-2011 έγγξαθν ηεο Γηνίθεζεο Γάζνπο Σαμηάξρε- Βξαζηάκσλ θαη κεηά από
δηαινγηθή ζπδήηεζε,
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Σελ ελίζρπζε ηνπ Γαζηθνύ Μνπζείνπ Σαμηάξρε κε ην πνζό ησλ 5.000,00 €,
πξνθεηκέλνπ

λα

ζπκβάιεη

ζηελ

πξνβνιή

ηνπ

Γήκνπ

Πνιπγύξνπ

κέζσ

ηεο

επηζθεςηκόηεηαο ηνπ κνπζείνπ.
Β. Δγθξίλεη θαη ςεθίδεη ηελ αλσηέξσ πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6431.002 ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 κε ηίηιν «Γαπάλεο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Γήκνπ
Πνιπγύξνπ» & ζηα νλόκαηα ησλ δηθαηνύρσλ.

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 416/2011.
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 -9-2011
Μ.Δ.Γ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΕΑΓΓΗΛΑ
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