
 

 

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: 53ο  Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το Ίδρυμα 

Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης με τίτλο «Τέχνες και 

πολιτισμός – σημείο συνάντησης των νέων της Ευρώπης» 

Αριθμός Απόφασης :155  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 53ο 

θέμα, ανέφερε τα παρακάτω: «Προτείνεται στο δημοτικό συμβούλιο η υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης για τη  διοργάνωση μιας σειράς δράσεων και εκδηλώσεων με τίτλο «Τέχνες 

και πολιτισμός – σημείο συνάντησης των νέων της Ευρώπης» από το Ίδρυμα Νεολαίας και 

Διά Βίου Μάθησης.  

Συγκεκριμένα προγραμματίζεται μια σειρά εκδηλώσεων, ομιλιών, διαλέξεων, 

παρουσιάσεων και εργαστηρίων με διαφορετικούς θεματικούς άξονες. Ο πρώτος κύκλος των 

εκδηλώσεων εξυπηρετεί την επιμορφωτικού χαρακτήρα ανάλυση και παρουσίαση 

καλλιτεχνικών, κοινωνικών και ιστορικών θεμάτων που αφορούν στον Ελληνικό και 

Ευρωπαϊκό πολιτισμό. 
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Σε αυτά τα πλαίσια, θα αναπτυχθούν στοχευόμενες δράσεις, που θα έχουν ως βασικά 

σημεία αναφοράς τη διασύνδεση της μαθησιακής διαδικασίας με τον Πολιτισμό και τη 

δημιουργική και γόνιμη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων ανθρώπων (ιδιαίτερα των 

μαθητών και των φοιτητών). 

Συγκεκριμένα θα λάβουν χώρα δραστηριότητες που σχετίζονται με την απόκτηση 

ιδιαίτερων δεξιοτήτων και  ικανοτήτων, όπως περιγράφονται αναλυτικά κάτωθι: 

 Δράσεις που σχετίζονται με την ύπαιθρο και έχουν πολιτιστική διάσταση 

 Δράσεις ανάπτυξης συμμετοχικών διαδικασιών για τους νέους με στόχο τη  

δημιουργία μιας γενιάς πολιτών εμφορούμενης από επιθυμία για ενεργό συμμετοχή 

στα κοινά 

 Δράσεις ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής συνείδησης των πολιτών διατηρώντας 

παράλληλα την εθνική ταυτότητα που συμβάλλει στη διατήρηση της 

διαφορετικότητας και εμπλουτίζει το κοινωνικό φάσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Δράσεις ενθάρρυνσης του σεβασμού των νέων για τις ιδιαίτερες πολιτισμικές 

παραδόσεις που  προέρχονται από διαφορετικές χώρες και πληθυσμούς, με σκοπό 

την αντιμετώπιση της  ξενοφοβίας και του ρατσισμού . 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

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

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

Την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του Δήμου Πολυγύρου από το 

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, για τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα 

«Υποστήριξη Πρωτοβουλιών Νέων»  με μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων με 

τίτλο «Τέχνες και πολιτισμός – σημείο συνάντησης των νέων της Ευρώπης». 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 155/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 25-4-2014 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 
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