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   ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΔΡΡΩΛ 
         ΓΖΚΟ ΗΛΣΗΘΖ 
 
 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 5/25-2-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 27/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 5ης ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΔΚΑ 3ο    σνδιοργάνωζη με ηη ΓΑΔ ΗΛΣΗΘΖ, ηην Α.ΠΟΓΡΑ.Η, ηο ύλλογο  

                ¨ΣΔΛΩΠΟ¨ και λοιπούς θορείς , ηων εκδηλώζεων ¨ΡΟΤΠΔΙ  

                1941-Ζ ΑΛΑΒΗΩΖ¨. 

                 

                    

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 25ε ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 

2022, εκέξα  Παξαζθεπή    θαη ώξα 18.00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο ηειεδηάζθεςεο, ύζηεξα 

από ηελ κε αξηζκό πξση: 1320/21.2.2022  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο ηνπ Γεκνηηθνύο 

πκβνύινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).  

 

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία είθνζη ηξηώλ   (23) κειώλ  θαη ηελ απνπζία ηεζζάξσλ   (4) κειώλ,  

όπσο: 

 

 

 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 
2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 
3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 3 Ησαλλίδνπ Καξία 

4 Γήκνπ Ησάλλεο 4 αββίδεο Παλαγηώηεο 

5 Ειαηίληζεο Αληώληνο   
6 Ηληδέο Ληθόιανο   

7 Θνξσλίδεο Παύινο   
8 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο   

9 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   

10 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   
11 Ινύγγνο Εήζεο   
12 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   
13 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο   
14 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   

15 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   
16 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

17 Ραβαλίδεο Υξήζηνο   

18 Ρόδε νπιηάλα   
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19 παλίδεο Δπζύκηνο   

20 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

21 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   
22 Φραγκαλής Δημήτριος   
23 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

  

     
 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ 

θιήζεθε λόκηκα. 

 

Πξόεδξνη Σνπηθώλ πκβνπιίσλ : 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 

Ιεσλίδαο πύξνπ (Πξνκαρώλα) 3) Κειαδίλεο Θσκάο (Υαξνπνύ) 4) Κπειειήο 

Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο) 5) Αξγπξόπνπινο Θπξηάθνο (Θαζηαλνύζζα) 6) 

Λαδεξίδεο Παύινο (Βπξώλεηαο) 

 

Ο θ. Εαπξίδεο Δπζηάζηνο ελεκέξσζε ηνλ Πξόεδξν όηη δελ κπνξεί λα παξαζηεί 

ιόγσ ζπκβάληνο θσηηάο όπνπ έπξεπε λα είλαη παξώλ. 

Ο θ. αββίδεο Παλαγηώηεο  πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα  ησλ εξσηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη από ηελ 

Αληηπνιίηεπζε. 

 

Σν 3ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Σζίληζηνο Γεώξγηνο, 

Αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη είπε όηη είλαη αλαγθαίν λα ιεθζεί 
απόθαζε ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκό ησλ εθδειώζεσλ ¨ΡΟΤΠΔΙ 1941- Ζ 

ΑΛΑΒΗΩΖ¨. Οη εθδειώζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ην ηξηήκεξν  13-15 Κατνπ. Ο 

Γήκνο ηληηθήο πέηπρε ην ζηόρν ηεο αλάδεημεο ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο αληίζηαζεο 

ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, κε ηηο εθδειώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην νρπξό 
ΡΟΤΠΔΙ θαη  παξαθνινπζνύληαη από ρηιηάδεο επηζθέπηεο. Γπζηπρώο ηα δύν 

ηειεπηαία ρξόληα νη εθδειώζεηο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιόγσ ησλ 

πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ γηα ηνλ θνξσλντν. Φέηνο ν Γήκνο ηληηθήο μεθίλεζε ηελ 
πξνεηνηκαζία γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ εθδειώζεσλ  κε ηελ επρή όισλ καο λα 

ζηεθζνύλ κε απόιπηε επηηπρία. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο θνηλήο πξνζπάζεηαο θαη ηνπ 

θαιύηεξνπ  απνηειέζκαηνο πξνηείλνπκε ηε ζπλδηνξγάλσζε ησλ εθδειώζεσλ 
¨ΡΟΤΠΔΙ 1941- Ζ ΑΛΑΒΗΩΖ¨ από ην Γήκν, ηε ΓΑΔ ΗΛΣΗΘΖ, ηελ Α.ΠΟΓΡΑ.Η, 

ην ύιινγν ¨ΣΔΛΩΠΟ¨ θαη ινηπνύο θνξείο πνπ έρνπλ εθδειώζεη ελδηαθέξνλ. 

Ωο αξκόδηα ζπληνληζκνύ θαη δηαρείξηζεο ηεο εθδήισζεο  πξνηείλνπκε ηε 

ΗΛΣΗΘΖ ΓΑΔ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Λνκηθνύ Πξνζώπνπ ¨Α.ΠΟ.ΓΡΑ.Η¨ είλαη 
απαξαίηεηε γηαηί έρεη σο ζθνπό ηελ αλάδεημε πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζην 

Γήκν ηληηθήο αιιά θαη ηεο ΣΔΛΩΠΟΤ πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ δηνξγάλσζε 

ηνπ θεληξηθνύ αλαβησηηθνύ δξώκελνπ. Ο Γήκνο ηληηθήο ζα ζπκκεηάζρεη 
δηαζέηνληαο νπνηνπδήπνηε πόξνπο ρξεηαζηνύλ (εμνπιηζκό , πξνζσπηθό θ.ι.π) 

ελώ  νη δαπάλεο ηεο εθδήισζεο ζα θαιπθζνύλ επίζεο από ρνξεγίεο ηδησηώλ θαη 

θνξέσλ. Λα ζεκεησζεί όηη νη εθδειώζεηο ηεινύλ ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζληθήο Ακύλεο θαη ηελ Δπηηξνπή ηνπ 2021 αιιά θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, ηεο Πεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, ηεο ΘΔΓΔ, 

ΠΔΓ, Δπηκειεηήξην  θαη άιινπο θνξείο. Δηζεγνύκαη ηελ έγθξηζε ηεο 

ζπλδηνξγάλσζεο κε ηε ΓΑΔ  ΗΛΣΗΘΖ, ηελ Α.ΠΟΓΡΑ.Η, ην ύιινγν 
¨ΣΔΛΩΠΟ¨ θαη ινηπνύο θνξείο ησλ εθδειώζεσλ ¨ΡΟΤΠΔΙ 1941- Ζ 

ΑΛΑΒΗΩΖ¨  . Ο Γήκνο ζα ζπκκεηάζρεη ζηε ζπλδηνξγάλσζε πξνζθέξνληαο 

νπνηνζδήπνηε πόξνπο (πιηθνηερληθό εμνπιηζκό, πξνζσπηθό , νρήκαηα θ.ι.π). 
Ζ Θα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα αθνύ έιαβε ην ιόγν ξώηεζε πνηνη είλαη νη 

ινηπνί θνξείο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ, ηη αθξηβώο ζα πεξηιακβάλνπλ νη 

εθδειώζεηο θαη πνηα ζα είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα, ηη γίλεηαη κε 
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ηηο ρνξεγίεο θαη ηη γίλεηαη κε ην πξόγξακκα ζην νπνίν είρε εληαρζεί ε 

ΣΔΛΩΠΟ. 

Ο θ. Παλαγησηίδεο Ησζήθ αθνύ έιαβε ην ιόγν ξώηεζε πνηνο ζα είλαη ν 
ζπληνληζηήο όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη αλ ππάξρεη πξόζεζε από πιεπξάο ηεο 

Γεκνηηθήο Αξρήο λα αλαζέζεη ην γεληθό ζπληνληζκό θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

εθδήισζεο ζε ηδηώηε.  
Ο θ. Γήκαξρνο αθνύ έιαβε ην ιόγν είπε όηη νη ρνξεγίεο πνπ δόζεθαλ θαηά 

ην παξειζόλ ππάξρνπλ ζε μερσξηζηό θσδηθό ζηε ΗΛΣΗΘΖ ΓΑΔ. Γε γλσξίδνπκε 

αθόκε πνηνη θαη πόζνη θνξείο ζηνπο νπνίνπο απνηαζήθακε , ζα καο απαληήζνπλ. 

Σα πξνγξάκκαηα πνπ είρε ε ΣΔΛΩΠΟ αθνξνύλ απηήλ θαη κόλν . Φέηνο , όπσο 
κε ελεκέξσζε o Πξόεδξνο ηεο  ΣΔΛΩΠΟΤ δε ζα εκπιαθεί ζε πξόγξακκα 

LEADER .  Όζνλ αθνξά ηνπο ινηπνύο θνξείο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ , κέρξη ηώξα 

έρνπκε εμαζθαιίζεη ηεο ζπκκεηνρή ηεο ΠΔΓ θαη ηεο ΘΔΓΔ αιιά δελ έρνπλ 
ιεθζεί αθόκε νη αληίζηνηρεο απνθάζεηο από ηα Γηνηθεηηθά ηνπο πκβνύιηα. 

Πεξηκέλνπκε θαη άιινπο θνξείο , απηνί ζα είλαη ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνύ, 

Τπνπξγείν Δζληθήο Ακύλεο ,ε Πεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο , ην 
Δπηκειεηήξην  . Όζνλ αθνξά ην πνηνο ζα είλαη ν δηνξγαλσηήο, απηόο ζα είλαη ν 

Γήκνο θαη νη ππόινηπνη ζα είλαη ζπλδηνξγαλσηέο. Γελ ππάξρεη πξόζεζε αλάζεζεο 

ηεο δηνξγάλσζεο ζε ηδησηηθή εηαηξεία γηαηί ππνλνκεύεηαη ην έξγν ηεο 

ΣΔΛΩΠΟΤ.  
Ο θ. Γεσξγηάδεο Άλζηκνο είπε όηη ε πξνεγνύκελε απόθαζε ζηελ νπνία 

αλαθεξόηαλ σο ζπλδηνξγαλσηήο θαη ε Θνηλεπ , δελ αλαθιήζεθε αθόκε. Δπίζεο 

ξώηεζε αλ ε Πεξηθέξεηα , ε ΘΔΓΔ θι.π είλαη ζπλδηνξγαλσηέο ή είλαη απιά 
ρνξεγνί ; 

Ο θ. Παλαγησηίδεο Ησζήθ είλαη όηη ν Γήκνο ηληηθήο σο δηνξγαλσηήο είλαη 

κηα γεληθή έλνηα. Τπάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν άηνκν πνπ ζα είλαη ππεύζπλν γηα 

όιε ην ζπληνληζκό; 
Απαληώληαο ν θ. Γήκαξρνο είπε όηη ε πξνεγνύκελε απόθαζε πνπ 

ιήθζεθε γηα ην ζέκα ήηαλ ην 2019 θαη αθνξνύζε ηελ εθδήισζε γηα ην 2020 πνπ 

δελ έγηλε. Ήηαλ ζπγθεθξηκέλε θαη αθνξνύζε ην 2020 θαη επνκέλσο δελ 
πθίζηαηαη ιόγνο  αλάθιεζεο ηεο γηαηί ην 2020 πέξαζε. Δπηθεθαιήο ηνπ Γήκνπ 

είλαη ν Γήκαξρνο θαη όζνλ αθνξά ηηο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο ππεύζπλε είλαη ε 

εληεηαικέλε ζύκβνπινο Θα Ρόδε νπιηάλα.  
Ο θ. Γεσξγηάδεο Άλζηκνο είπε όηη ζα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν πνηνη ζα 

είλαη ζπλδηνξγαλσηέο θαη απηό δελ πξνθύπηεη από ηελ απόθαζε πνπ ζα ιεθζεί 

ζήκεξα . Γηα ην ιόγν απηό πξόηεηλε ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο αλ δελ ππάξρεη 

ιόγνο επίζπεπζήο ηεο.  
Απαληώληαο ν θ. Γήκαξρνο είπε όηη νη ζπλδηνξγαλσηέο είλαη γλσζηνί από 

ηώξα αιιά αθόκε δε καο έρνπλ έξζεη νη απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθώλ ηνπο 

ζπκβνπιίσλ.  
Ζ Θα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα αθνύ έιαβε ην ιόγν είπε όηη δελ ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλνη θνξείο θαη γη' απηό δελ κπνξεί λα ςεθίζεη ην ζέκα έηζη όπσο είλαη 

δηαηππσκέλνη κε ινηπνύο θνξείο.  
 

Κεηά ηα παξαπάλσ θαη αθνύ νινθιεξώζεθαλ νη ζπδεηήζεηο ν θ. Πξόεδξνο 

θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 

παξ. 1 ηνπ λ. 3852/2020 ,  κεηά  από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Θαηά Πλειοψηθία δεκαοκηώ (18) ψήθων σπέρ και πένηε (5) καηά 

  ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  
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Δγθξίλεη ηε ζπλδηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο ¨ΡΟΤΠΔΙ 1941- Ζ ΑΛΑΒΗΩΖ¨ από 

ην Γήκν ηληηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΓΑΔ ΗΛΣΗΘΖ, ηελ Α.ΠΟΓΡΑ.Η, ην 

ύιινγν ¨ΣΔΛΩΠΟ¨ θαη ινηπνύο θνξείο . 
 

Κεηνςήθηζαλ νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη : 1) Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα 2) Γήκνπ 

Ησάλλεο 3) Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 4) Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 5)Κνπκηδίδεο 
Υαξάιακπνο , νη νπνίνη ήηαλ ζεηηθνί ζηελ εθδήισζε αιιά θαηαςήθηζαλ ην ζέκα 

επεηδή δελ δηεπθξηλίδεηαη πνηνη είλαη νη ινηπνί θνξείο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

εθδήισζε θαζώο θαη ν ηξόπνο ζπκκεηνρήο ηνπο (ρνξεγία, ζπλδηνξγάλσζε ή 

αηγίδα). 
 

Ο θ. Παλαγησηίδεο Ησζήθ ςήθηζε ζεηηθά ιόγσ ηεο δηαβεβαίσζεο ηνπ θ. Γεκάξρνπ 

όηη αλακέλνληαη νη απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ ησλ θνξέσλ. 
 

   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 27/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. 
                Σ..Τ 
     ΣΗΛΣΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ 
          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΚΔΙΖ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 22 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΓΟΚΟΤΥΣΗΓΖ 

ΦΩΣΗΟ 
 

ΠΡΟΔΓΡΟΗ 
ΘΟΗΛΟΣΖΣΩΛ 

Σ.Τ 
Τπογραθές 6 

 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
  

ΚΑΤΡΟΦΡΤΓΖ ΘΤΡΗΑΘΟ 


