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   ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΔΡΡΩΛ 

         ΓΖΚΟ ΗΛΣΗΘΖ 

 

 

Α π ι θ.   ς ν ε δ π ί α ζ η ρ: 10/12-4-2022  

 

Απιθ. Αποθ: 54/2022 

Απόζπαζμα από ηο ππακηικό ηηρ 10ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος 

 

ΘΔΚΑ 23ο     Δξειδίκεςζη δπάζεων ηηρ εκδήλωζηρ Ρούπελ 1941- Ζ ΑΛΑΒΗΩΖ 

                

                    

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 12ε ηνπ κελόο Απξηιίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Σξίηε    θαη ώξα 17:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε κεηθηή ζύλζεζε δειαδή θαη κε ηειεδηάζθεςε θαη κε δηα 

δώζεο παξνπζία , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση: 2684/08.04.2022  

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: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΔ  ΑΠΟΣΔ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 
2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Κνπκηδίδεο Χαξάιακπνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 3 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 

4 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 4 Ραβαλίδεο Χξήζηνο 

5 Γήκνπ Ησάλλεο   

6 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο   

7 Ειαηίληζεο Αληώληνο   
8 Ηληδέο Ληθόιανο   
9 Ησαλλίδνπ Καξία   

10 Θνξσλίδεο Παύινο   

11 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   
12 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   

13 Ινύγγνο Εήζεο   

14 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   

15 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   
16 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

17 Ρόδε νπιηάλα   

18 αββίδεο Παλαγηώηεο   

19 παλίδεο Δπζύκηνο   

20 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

21 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

22 Φξαγθαιήο Γεκήηξηνο   

23 Φηαγθνπξίδνπ Όιγα   

      



 2 

 

Πξόεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 
Αξγπξόπνπινο Θπξηάθνο (Θαζηαλνύζζαο) 3) Κειαδίλεο σκάο (Χαξνπνύ) 4) 

Κπειειήο Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο 5) Λαδεξίδεο Παύινο (Βπξώληαο) 6) 
Ληθεθόξνπ Βαζίιεηνο (Αλαηνιήο 7) Πεηξαθόπνπινο Ληθόιανο (Άλσ Πνξντα)   

 

     
 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ 
θιήζεθε λόκηκα. 

 
Ο θ. Θνζκίδεο Παλαγηώηεο εηζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαλ ζην 
Πξνεδξείν.  
Ο θ. Εαπξίδεο Δπζηάζηνο απνρώξεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Ο θ. Ινύγγνο Εήζεο απνζπλδέζεθε από ην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Ο θ. Σζίληζηνο Γεώξγηνο  απνρώξεζε  κεηά ηε  ζπδήηεζεο ηνπ 11νπ ζέκαηνο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 
 

Σν 23ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ε Θα Θσλζηαληηλίδνπ Έθε , 

εηδηθή ζπλεξγάηηδα ηνπ Γεκάξρνπ θαη είπε ηα αθόινπζα : 

 

¨Η εθδήισζε ΡΟΤΠΔΛ 1941-Η ΑΝΑΒΙΩΗ, ε νπνία θέηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 

Κπξηαθή 15 Μαΐνπ, ηειεί, όπσο αλαθέξακε θαη ζε πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ππό ηε δηνξγάλσζε ηνπ Γήκνπ ηληηθήο, ηεο ηληηθήο ΓΑΔ, 

ηεο ΑΠΟΓΡΑΙ θαη ηνπ ζσκαηείνπ ΣΔΝΩΠΟ. Σελ αηγίδα ηνπο ζηελ εθδήισζε 

έρνπλ δώζεη ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη ε 

Δπηηξνπή Διιάδα 2021. 

 πλδηνξγαλσηέο ηεο ηζηνξηθήο απηήο εθδήισζεο κέρξη ζηηγκήο είλαη ε 

Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ε Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο θαη ε 

Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

  Κάζε έλαο από ηνπο δηνξγαλσηέο ζα αλαιάβεη λα θαιύςεη κέξνο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο εθδήισζεο κε ηε αλάιεςε  ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ, πιελ 

θπζηθά ηεο ηελσπνύ ε νπνία ζα ζπκκεηέρεη κε εζεινληέο αλαβησηέο γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηνπ δξώκελνπ. ε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δεκνηηθό 

κέγαξν παξνπζία όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ ζπκθσλήζεθε ν θάησζη 

θαηακεξηζκόο δξάζεσλ.  

ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 

- Παξνρή ππεξεζηώλ ηερληθνύ ζπκβνύινπ θαη ζρεδηαζκόο-πινπνίεζε ήπησλ 

εθξήμεσλ γηα δεκηνπξγία νπηηθώλ-ερεηηθώλ εθέ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθδήισζεο, εληόο ηνπ ζηξαηησηηθνύ ρώξνπ ηνπ ΡΟΤΠΔΛ.  
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-  Μίζζσζε ηξηώλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ γηα ηηο αλάγθεο κεηαθνξάο ηνπ 

θνηλνύ.  

- Δλνηθίαζε ζηνιώλ θαη απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ (δώλεο, παγνύξηα, 

θπζηγγηνζήθεο, πεξηθλεκίδεο, ρηηώληα θηι) γηα ηνπο Έιιελεο αμησκαηηθνύο θαη 

νπιίηεο αλαβησηέο. 

-  Δθηππώζεηο πξνζθιήζεσλ, αθηζώλ, flyers θηι  

- Τπεξεζίεο security γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ  

 

ΙΝΣΙΚΗ ΔΑΕ  

- Γηαηξνθή αλαβησηώλ θαη ινηπώλ ζπκκεηερόλησλ 

- Καύζηκα ηζηνξηθώλ ζηξαηησηηθώλ νρεκάησλ θαη έμνδα κεηαθνξάο ηνπο. 

- Τπεξεζίεο πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο ηεο εθδήισζεο  

- Έμνδα παξάιιεισλ δξάζεσλ 

- ηδεξνθαηαζθεπέο 

- Αλακλεζηηθά ζπκκεηερόλησλ  

- Αλαιώζηκα είδε 

 

ΑΠΟΔΡΑΙ 

- θελνζεζία 

- Τπεξεζίεο ερεηηθήο θάιπςεο ηεο εθδήισζεο 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζην πιαίζην ζπλδηνξγάλσζεο κε ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Π.Δ. εξξώλ, ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ νη 

ππεξεζίεο βηληενθάιπςεο θαη θσηνγξάθηζεο ηεο εθδήισζεο θαζώο θαη νη κεηαθνξά 

ησλ αλαβησηώλ από ηελ Αζήλα. 

 

ηε ζπλέρεηα ην ιόγν έιαβε ε Κα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα θαη ξώηεζε αλ έγηλε θάπνηα 

θνζηνιόγεζε όζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο ξώηεζε ηη ππάξρεη από 

ρνξεγίεο.  

Απαληώληαο ε Κα Κσλζηαληηλίδνπ είπε όηη ην θόζηνο γηα ηηο δξάζεηο πνπ έρεη 

αλαιάβεη ν Γήκνο αλέξρεηαη ζε 15.000 € . Όζνλ αθνξά ηηο ρνξεγίεο είπε όηη ππάξρεη 

θάπνην ππόινηπν από ηελ πξνεγνύκελε εθδήισζε θαη όηη αλακέλνληαη νη ρνξεγίεο 

γηα ηελ εθδήισζε ηνπ 2022.  
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Ο θ. Παλαγησηίδεο Ισζήθ αθνύ έιαβε ην ιόγν ξώηεζε αλ ππάξρεη ζπληνληζκόο από 

θάπνηα ππεξεζία , επηηξνπή ή νκάδα γηα ηελ εθδήισζε.  

Απαληώληαο ε Κα Κσλζηαληηλίδνπ είπε όηη κε απόθαζε Γεκάξρνπ ζπγθξνηήζεθε 

νκάδα ζπληνληζκνύ θαη ειέγρνπ.  

Κεηά ηα παξαπάλσ ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά 

κε ηελ έγθξηζε ησλ δξάζεσλ πνπ ζα αλαιάβεη ν Γήκνο ζην πιαίζην ηεο 

εθδήισζεο ¨ ΡΟΤΠΔΛ 1941-Η ΑΝΑΒΙΩΗ¨  θαζώο θαη ηεο δαπάλεο πνζνύ 

15.000 € γηα ηελ θάιπςε ηνπο. 

 
 

Σο Δημοτικό υμβούλιο 

Αθνύ έιαβε ππόςε: 

 Σελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο  

 Σε κε αξηζκ. 27/25-2-2022 πξνγελέζηεξε απόθαζή ηνπ  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 3 ηνπ λ. 3852/2010 κεηά  από δηαινγηθή 

ζπδήηεζε 

 

Ομόθωνα  ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

1. Δγθξίλεη ηηο παξαθάησ δξάζεηο πνπ ζα αλαιάβεη ν Γήκνο ηληηθήο ζην πιαίζην 
ηεο ζπλδηνξγάλσζεο ηεο εθδήισζεο ¨ ΡΟΤΠΔΛ 1941-Η ΑΝΑΒΙΩΗ¨ : 

 

- Παξνρή ππεξεζηώλ ηερληθνύ ζπκβνύινπ θαη ζρεδηαζκόο-πινπνίεζε ήπησλ 

εθξήμεσλ γηα δεκηνπξγία νπηηθώλ-ερεηηθώλ εθέ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθδήισζεο, εληόο ηνπ ζηξαηησηηθνύ ρώξνπ ηνπ ΡΟΤΠΔΛ.  

-  Μίζζσζε ηξηώλ ηνπξηζηηθώλ  ιεσθνξείσλ  γηα ηηο αλάγθεο κεηαθνξάο ηνπ 

θνηλνύ.  

- Δλνηθίαζε ζηνιώλ θαη απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ (δώλεο, παγνύξηα, 

θπζηγγηνζήθεο, πεξηθλεκίδεο, ρηηώληα θηι) γηα ηνπο Έιιελεο αμησκαηηθνύο θαη 

νπιίηεο αλαβησηέο. 

-  Δθηππώζεηο πξνζθιήζεσλ, αθηζώλ, flyers θηι  

- Τπεξεζίεο security γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ  

   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 54/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

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

ΣΑ ΚΔΙΖ 
Σ.Τ 

 
Τπογπαθέρ 22 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΓΟΚΟΤΥΣΗΓΖ ΦΩΣΗΟ 

 

 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΚΑΤΡΟΦΡΤΓΖ ΘΤΡΗΑΘΟ 


