
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 18/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα  είκοσι οκτώ (28) του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2012, 
ημέρα Παρασκευή 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.  18/23.9.2012 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 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 18 Παρθενιώτης Νικόλαος
2 Κυριάκου Ιφιγένεια 19 Λακρός Αλέξανδρος
3 Βορδός Χρήστος 20 Μπάτσιος Αστέριος
4 Σαράντη Μαρία 21 Δήμητσας Δημήτριος
5 Ζούνη Στέλλα 22 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Αβέρης Αθανάσιος
7 Πλιάκος Αστέριος
8 Σοφοτάσιος Χρήστος
9 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
10 Κοντογιώργης Δημήτριος
11 Χλιούμης Ανδρέας
12 Δημητριάδης Χρήστος
13 Μπογδάνος Κων/νος
14 Σιμώνης Ιωάννης
15 Λαφαζάνης Βασίλειος
16 Καπλάνης Θωμάς
17 Γκλάβας Γεώργιος

         ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Βαγιωνάς Αθανάσιος
2 Λιόντας Γεώργιος
3 Γκολόης Γεώργιος
4 Ευαγγελινός Δημήτριος
5 Πύρρος Ιωάννης

 
       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πραβίτα Γ. Μαρία για την 
τήρηση των πρακτικών. 
       Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 
παραβρέθηκε κη Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Άννα Ρόκου.

Αριθμός θέματος: 15ο Λήψη  απόφασης  για  διοργάνωση  εκδηλώσεων  στα 
πλαίσια  του εορτασμού  100  χρόνων  από  την 
απελευθέρωση της Μακεδονίας-Χαλκιδικής

Αριθμός Απόφασης : 390

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 15ο 
θέμα,  έδωσε  τον  λόγο  στον  κ.  Γ.  Διαμαντουλάκη, ο  οποίος  ανέφερε  τα  παρακάτω:  «Στο 
προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  συστήθηκε  μία  τριμελής  Επιτροπή η  οποία  έβγαλε  μία 
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ανοιχτή πρόσκληση-ανακοίνωση προς τους πολίτες και φορείς για να υποβάλουν και αυτοί με 
τη  σειρά  τους  τις  προτάσεις  στην  Επιτροπή  για  τα  100χρονα  της  απελευθέρωσης  της 
Μακεδονίας.

 Στα πλαίσια της ανωτέρω δράσης, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη 
Μακεδονία, τόσο από το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης όσο από την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας και τη δική μας εδώ Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Συμμετέχουν οι περισσότεροι Δήμοι σ’ αυτούς τους εορτασμούς και ιδιαίτερα εδώ στο 
Δήμο Πολυγύρου και στις Τοπικές Κοινότητες που είχαν συμμετοχή στους αγώνες για την 
απελευθέρωση, κρίνεται σκόπιμο να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο η τριμελής αυτή Επιτροπή καταθέτει τις προτάσεις όπως τις 
έχει καταγράψει από πολίτες και φορείς προκειμένου το Συμβούλιο να αποφασίσει ποιες από 
αυτές ή καθόλου ή μέρος αυτών ή όλες θα υλοποιηθούν :
- Έκδοση και παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Ζωγραφάκη στο Δημοτικό Θέατρο 

Πολυγύρου
- Χρηματοδότηση του επετειακού τεύχους για τα 100χρονα του περιοδικού Πολύγυρος
- Προκειμένου να τιμηθούν πρόσωπα και γεγονότα σχετικά με την απελευθέρωση της 

Χαλκιδικής και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σημαντικοί ανώνυμοι οδοί και πλατείες 
στον Πολύγυρο, προτείνεται η μετονομασία των παρακάτω οδών (εναλλακτικά):

• Η οδός «Μακεδονίας» και η οδός «Γαληνού» να μετονομαστούν οδός «Απελευθέρωση 
της Μακεδονίας» και «Ταγματάρχου Γεωργίου Κολοκοτρώνη» αντίστοιχα

• Η  οδός  «Χαριλάου  Τρικούπη»  και  η  οδός  «Γαληνού»  να  μετονομαστούν  «2ας 
Νοεμβρίου 1912» και «Ταγματάρχου Γεωργίου Κολοκοτρώνη» αντίστοιχα

• Η οδός «Γαληνού» και η οδός «Ερασιστράτους» να μετονομαστούν «2ας Νοεμβρίου 
1912» και «Ταγματάρχου Γεωργίου Κολοκοτρώνη» αντίστοιχα

- Εκδήλωση για την ιστορία της εκπαίδευσης τα τελευταία 100 χρόνια στο Δημοτικό 
Σχολείο Ορμύλιας (οργάνωση: Δημοτικό Σχολείο Ορμύλιας)

- Έκδοση επετειακού τεύχους με τον λόγο του Παλαμήδη
- Λαϊκός αγώνας δρόμου (οργάνωση: Λύκειο Πολυγύρου) 

Επίσης το δημοτικό συμβούλιο Πολυγύρου να προτείνει στην ΕΠΣΧ τη διοργάνωση 
αγώνων  μεταξύ  ομάδων  του  νομού  μας  με  τίτλο  «Κύπελλο  Απελευθέρωσης  της 
Χαλκιδικής» και στις διευθύνσεις Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης του νομού να 
οργανώσουν εργασίες μαθητών με θέμα την απελευθέρωση της Χαλκιδικής.
Το πρόγραμμα του εορτασμού  100 χρόνων από την απελευθέρωση της Μακεδονίας-

Χαλκιδικής  εμπλουτίζεται  και  από  μια  σειρά  ακόμη  παράλληλων  εκδηλώσεων  στα 
περισσότερα  δημοτικά  και  τοπικά  διαμερίσματα  σε  συνεργασία  με  τους  τοπικούς  φορείς 
πολιτισμού (συνάντηση χορωδιών, θεατρική παράσταση, έντυπα, αφίσες κ.λ.π) 

Σημειώνεται  ότι  έχει  προηγηθεί  ανοιχτή  πρόσκληση  –  ανακοίνωση  για  την 
κατάθεση προτάσεων από πολίτες και φορείς, οι οποίες περιέχονται στα παραπάνω

Προτείνεται  λοιπόν  στο  συμβούλιο  να  εγκρίνει  το  πρόγραμμα  εορτασμού  100 
χρόνων από την απελευθέρωση της Μακεδονίας-Χαλκιδικής όπως επίσης και το κόστος τους 
όπως αναλύθηκε στον  πίνακα που όλοι οι σύμβουλοι έχετυε στα χέρια σας ».

Τον  λόγο  πήρε  ο  αρχηγός  της  μείζονος  αντιπολίτευσης  κ.  Κωνσταντίνος 
Μπογδάνος, ο οποίος συμφώνησε με τις προτάσεις, ανέφερε ότι δεν πρέπει να αλλάξουν όλες 
οι ονομασίες των οδών, και ότι θα  υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των φορέων για τα ανωτέρω 
θέματα.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  την  εισήγηση,  δόθηκαν  οι  απαραίτητες 

διευκρινήσεις για την οργάνωση των εκδηλώσεων, έλαβε υπόψη  τις προτάσεις των φορέων 
και μετά από διαλογική συζήτηση
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Την διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού 100 χρόνων από 
την απελευθέρωση της Μακεδονίας-Χαλκιδικής

Το σύνολο της δαπάνης που θα πρέπει να καλυφθεί αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΣΟ

 ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ 
ΑΦΜ 997612783

2928,75

 ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ 
ΑΦΜ 997612783

1917

ΑΦΙΣΕΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΦΜ: 
106479774

221,40

ΔΕΞΙΩΣΗ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΧΟΡΩΔΙΩΝ

GASPAROV ASIA
ΑΦΜ: 127312115

500

ΔΕΙΠΝΟ  ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΩΝ 
ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΦΜ 26772512

577

ΧΥΜΟΙ-ΝΕΡΑ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΟΤΩΝ ΣΙΘΩΝΙΑΣ-
ΑΦΜ: 998493345

135,99

ΣΥΝΟΛΟ 6280,14

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

• Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση 6280,14 € στον Κ.Α. 02.00.6431.001 του 
προϋπολογισμού του Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2012 και 
στα ονόματα των δικαιούχων

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 390/2012

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Πολύγυρος 3-10-2012
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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