
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 4/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι μία (21) του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, 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. 4/17.3.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρία Σαράντη, 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 Σιδέρης Νικόλαος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Τσινάς Αργύριος 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20 Πάνος Ιωακείμ 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Φυλαχτός Χρήστος 22   

9 Σαράντη Μαρία 23   

10 Δέας Παύλος 24   

11 Ζαβράκογλου Άγγελος 25   

12 Κυριάκου Ιφιγένεια 26   

13 Λιόντας  Γεώργιος    

14 Γκλάβας  Γεώργιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

2 Δημητριάδης Χρήστος 

3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Ζιούπου  Άννα 

5 Ξάκης Ιωάννης 

6 Ματθαίου Αθανάσιος 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. 

Χρήστος Γκαρανάτσιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης, 

και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 

 

Αριθμός θέματος : 37
ο
  Οργάνωση κινηματογραφικής λέσχης Πολυγύρου 

Αριθμός Απόφασης : 101  

  

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εισηγούμενη το 37
ο
 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο 
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οποίος ανέφερε τα εξής: «Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την απευθείας 

ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την οργάνωση και λειτουργία της Κινηματογραφικής Λέσχης 

του Δήμου Πολυγύρου, στις Κινηματογραφικές Επιχειρήσεις, Αγγελίδου Μάλαμα του 

Αθανασίου, Α.Φ.Μ. 054489200, Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης με το ποσό των 2.700,00 € + 24% 

Φ.Π.Α.=3.348,00 €. 

Οι υπηρεσίες που θα προσφερθούν στο πλαίσιο της εν λόγω ανάθεσης αφορούν την 

επιλογή του προγράμματος των ταινιών, διαπραγματεύσεις και επαφές με τις εταιρίες των 

ταινιών, παραλαβή και επιστροφή των ταινιών στις εταιρείες διανομής, στην ενοικίαση επτά 

ταινιών και της σχετικής αδειοδότησης για προβολή τους σε δημόσιο χώρο, αυτόν του 

Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου, με παράλληλες ενέργειες για την γνωστοποίηση του 

προγράμματος προβολών στο κινηματογραφόφιλο κοινό. 

Η δράση αυτή θα λειτουργήσει πιλοτικά με σκοπό να διερευνηθεί η βιωσιμότητά της 

ανάλογα με την ανταπόκριση του κοινού, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που θα προκύψουν, 

ενώ στη πράξη θα αναδειχθούν τα πιθανά τεχνικά προβλήματα που μπορεί να κρύβει ένα 

τέτοιο νέο εγχείρημα για τα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου. 

Σκοπός της Κινηματογραφικής Λέσχης του Δήμου Πολυγύρου είναι η διοργάνωση 

κινηματογραφικών προβολών, όπου επιλέγονται ταινίες καλλιτεχνικού, κοινωνικού ή 

επιστημονικού ενδιαφέροντος από όλο το φάσμα του Ελληνικού και Παγκόσμιου 

Κινηματογράφου, προβάλλοντας τη δουλειά όλων των εκπροσώπων της 7
ης

 τέχνης. 

Στόχος είναι οι πολίτες να πλουτίσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους για τον 

κινηματογράφο, να δημιουργήσουν ευρύτερους δεσμούς με άλλους ανθρώπους που 

ενδιαφέρονται για την τέχνη αυτή και να συμβάλλουν στη γενικότερη πολιτιστική ανάπτυξη 

της πόλης. 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στους νέους όπου η λειτουργία της 

κινηματογραφικής λέσχης αφενός θα τους δώσει μία νέα διέξοδο στα ενδιαφέροντά τους, 

αφετέρου θα περιορίσει την πιθανή μετάβαση σε κινηματογραφικές αίθουσες εκτός νομού, 

μειώνοντας τόσο το κόστος όσο και τον κίνδυνο της μετακίνησης. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο αφού 

άκουσε την εισήγηση,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

- Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την οργάνωση και λειτουργία της 

Κινηματογραφικής Λέσχης του Δήμου Πολυγύρου, στις Κινηματογραφικές 

Επιχειρήσεις, Αγγελίδου Μάλαμα του Αθανασίου, Α.Φ.Μ. 054489200, Δ.Ο.Υ. Ζ’ 

Θεσσαλονίκης με το ποσό των 2.700,00 € + 24% Φ.Π.Α.=3.348,00 €. 

- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση 3.348,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6431.001 με τίτλο: 

«Δαπάνες πραγματοποίησης εκδηλώσεων», προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 101/2017 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 28-3-2017 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 
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