
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 8/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκάτη έκτη (16) του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 8/11.4.2014 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 15 Λαφαζάνης Βασίλειος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 16 Σιμώνης Ιωάννης 

3 Παπανικολάου Ευτυχία 17 Βαγιωνάς  Αθανάσιος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 18 Πλιάκος Αστέριος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 19 Αβέρης Αθανάσιος 

6 Σαράντη Μαρία 20 Χλιούμης Ανδρέας 

7 Ζούνη Στέλλα 21 Γκολόης Γεώργιος 

8 Λακρός Αλέξανδρος 22 Πύρρος Ιωάννης 

9 Σοφοτάσιος Χρήστος 23 Σταμούδης Ελευθέριος 

10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 24 Βορδός Χρήστος 

11 Δημητριάδης Χρήστος 25 Ευαγγελινός Δημήτριος 

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 26 Μπάτσιος Αστέριος 

13 Μπογδάνος Κων/νος 27 Παρθενιώτης Νικόλαος 

14 Καπλάνης Θωμάς    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΟΥΔΕΙΣ. 

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 η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, και ο κ. Σαραφίδης 

Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

 

Αριθμός θέματος:34ο  Δαπάνη φιλοξενίας τεχνικών ντοκιμαντέρ προβολής 

Πλατάνου (Μνημείο Φύσης) Γεροπλατάνου 

Αριθμός Απόφασης :136  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 34ο 

θέμα, τόνισε τα εξής: «Όπως γνωρίζετε στο Τοπικό Διαμέρισμα του Γεροπλατάνου έχουμε ένα 

από τα μεγαλύτερα φυσικά μνημεία στην Ευρώπη, τον υπεραιωνόβιο πλάτανο, που ως 

αξιοθέατο προσελκύει κάθε εποχή και κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι πλήθος επισκεπτών. 

Έχει μάλιστα κηρυχθεί από το 1976 διατηρητέο μνημείο της φύσης.  
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Την περίοδο αυτή ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γαλλικά δίκτυα βρίσκεται στην 

περιοχή μας και στο πλαίσιο ειδικού αφιερώματός του στα Μνημεία της Φύσης 

κινηματογραφεί το Πλατάνι αυτό κάνοντας παράλληλα εκτενή αναφορά στην ιστορία του αλλά 

και στο χωριό που τον “φιλοξενεί”.  

Επειδή τέτοιες αναφορές σε διεθνή μέσα ενημέρωσης συμβάλουν καθοριστικά στην 

προβολή του τόπου μας ενισχύοντας τον τουρισμό και την τοπική οικονομία έχουμε την 

υποχρέωση να παρέχουμε κάθε διευκόλυνση και βοήθεια σε όσους εργάζονται προς αυτή την 

κατεύθυνση.  

Σας παρακαλώ λοιπόν να εγκρίνετε τη μικρή δαπάνη, που προκύπτει στο πλαίσιο της 

φιλοξενίας (γεύμα γνωριμίας με την περιοχή και το Δήμο Πολυγύρου) του τηλεοπτικού 

συνεργείου που θα προχωρήσει στην κινηματογράφηση. Το κόστος άλλωστε, 300 ευρώ, είναι 

σαφώς πολύ μικρό σε σχέση με τα οφέλη, που θα αποκομίσει ο δήμος μας από την τουριστική 

προβολή». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

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

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ων α 

 

-Εγκρίνει την δαπάνη φιλοξενίας των τεχνικών ντοκιμαντέρ προβολής του 

υπεραιωνόβιου Πλατάνου (Μνημείο Φύσης) Γεροπλατάνου, ύψους 300,00€. 

-Εγκρίνει και ψηφίζει την ανωτέρω πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 

02.00.6431.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 

2014 με τίτλο «Δαπάνες πραγματοποίησης εκδηλώσεων» & στο όνομα της 

δικαιούχου ΞΕΦΤΕΡΗ ΔΗΜ. ΜΑΡΙΑΣ-«ΨΗΣΤΑΡΙΑ» ΣΤΟ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟ- 

με ΑΦΜ 047506390 Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ.  

 

 

         Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 136/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 5 -5-2014 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 
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