
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 24/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή δεύτερη (22η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 

2014, ημέρα Δευτέρα 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. 24/18.12.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 

Ιωάννη Σιμώνη, 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 Πάνος Ιωακείμ 

2 Δέας Παύλος 16 Ματθαίου Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Ξάκης Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  20 Ζιούπου Άννα 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζαβράκογλου Άγγελος 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Δημητριάδης Χρήστος 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Φυλαχτός Χρήστος 

12 Σαράντη Μαρία 26 Τσινάς Αργύριος 

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Γκλάβας  Γεώργιος 

 

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 ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτα Κατσιακώρη,ο Πρόεδρος της 

Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ 

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

Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου Χρήστος 

Γκαρανάτσιος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γεροπλατάνου κ. Σεραφείμ Δημήτριος. 
 

Αριθμός θέματος:8ο  Οργάνωση προγράμματος για νέους με τίτλο «Τέχνες 

και Πολιτισμός – σημείο συνάντησης των νέων της 

Ευρώπης» 

Αριθμός Απόφασης :382  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 7ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος 

τόνισε: «Ο Δήμος Πολυγύρου συγκαταλέγεται ανάμεσα στους δήμους που δίνουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα στα πολιτιστικά δρώμενα, γεγονός που αποδεικνύεται από τη συχνότητα με την 

οποία λαμβάνουν χώρα αντίστοιχες εκδηλώσεις καθώς και την ποικιλομορφία τους που 

καλύπτει ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων. Η γεωγραφική θέση 
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της πόλης καθιστά το Δήμο κεντρικό σημείο σύνδεσης και αναφοράς του νομού και του 

επιτρέπει να λειτουργεί ως σημείο συνάντησης και πολιτιστικό κέντρο. 

 Η νεολαία της περιοχής ανταποκρίνεται θετικά στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων και συμμετέχει ενεργά, άλλοτε οργανωμένη σε κάποιον από 

τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους και άλλοτε αυτόνομα, συνεχίζοντας έτσι τη μακρόπνοη 

παράδοση της ευρύτερης περιοχής στην παραγωγή πολιτισμού. Με αυτό τον τρόπο 

διασφαλίζεται η διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου και ο εμπλουτισμός της με 

νέα στοιχεία. 

 Η έννοια του πολιτισμού περιλαμβάνει το σύνολο των τεχνικών και πνευματικών 

επιτευγμάτων μιας κοινωνίας. Μέσα από την καταγραφή, μελέτη και βελτίωση αυτών των 

παραδόσεων διαμορφώνεται η πολιτιστική ταυτότητα μιας κοινωνίας που αφενός τη 

διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες και αφετέρου συμβάλλει στη διατήρηση της διαφορετικότητας 

σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης. 

 Ιστορικά ο ελληνικός πολιτισμός χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια. Η διεύρυνση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άνοιγμα των συνόρων για ελεύθερη μετακίνηση των κατοίκων των 

κρατών-μελών αλλά και η οικονομική μετανάστευση, αύξησε την κοινωνική επαφή και 

αλληλεπίδραση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και έχει διαμορφώσει γόνιμες συνθήκες για 

ανταλλαγή ιδεών και παραδόσεων, για υιοθέτηση επιτευγμάτων άλλων λαών καθώς και για 

προβολή των εγχώριων υφιστάμενων αξιών.  

 Προκειμένου η νέα γενιά να είναι σε θέση να επωφεληθεί από τη νέα πολύ-πολιτισμική 

κοινωνία που δημιουργείται αλλά και να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο εντός αυτής, όχι 

απλά παρακολουθώντας τις εξελίξεις αλλά προκαλώντας τες με πρωτοποριακές ιδέες και 

πρωτοβουλίες, φαντάζει απαραίτητη και χρήσιμη κάθε προσπάθεια προσέγγισης και τριβής της 

νεολαίας με τον πολιτισμό. Το εγχείρημα αυτό στοχεύει από τη μια να καταστήσει τους νέους 

πολίτες ικανούς να προσδιορίσουν τα δικά τους χαρακτηριστικά και από την άλλη να τους 

βοηθήσει να αποδεχθούν τη διαφορετικότητα του συνανθρώπου τους.  

 Η στενή σχέση του Πολιτισμού με την Παιδεία και την Κοινωνική Συνοχή 

επιβεβαιώνεται και υπογραμμίζεται όχι μόνο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013 του 

Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, αλλά και από τις κατευθυντήριες διακηρύξεις της 

Στρατηγικής της Λισαβόνας. Και οι τρεις έννοιες είναι αλληλένδετες και επιδρούν άμεσα στο 

σχολικό περιβάλλον και συνολικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

 Σκοπός του παρόντος σχεδίου είναι η ανάπτυξη πρακτικών που θα συνδέουν την 

εκπαιδευτική κοινότητα με δραστηριότητες που θα απευθύνονται κυρίως σε νέους, αλλά και 

συνολικά στην τοπική κοινωνία.  

 Σε αυτή την κατεύθυνση και λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχώς αυξανόμενη 

αλληλεπίδραση των λαών της Ευρώπης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Δήμος Πολυγύρου 

θα πραγματοποιήσει μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων που θα προάγουν την αλληλεγγύη 

μεταξύ των πολιτών, θα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, θα καλλιεργούν την ευρωπαϊκή 

συνείδηση και θα ενθαρρύνουν περαιτέρω την ενασχόληση των πολιτών με τον πολιτισμό και 

τις παραδόσεις της χώρας μας αλλά και της Ευρωπαϊκής ηπείρου.  

 Με την παρούσα πρόταση προβλέπεται η ανάθεση των επιλέξιμων δαπανών της 

Υπηρεσίας- Δράσης «Τέχνες και πολιτισμός - Σημείο συνάντησης των νέων της Ευρώπης», η 

οποία χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης, μέσω της Εθνικής 

Υπηρεσίας του Προγράμματος της Ε.Ε «Νέα Γενιά σε Δράση» για το Οικονομικό Έτος 2015. 

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ 

(€30.000,00), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ . 

 Αντικείμενο της πρότασης «Τέχνες και πολιτισμός - Σημείο συνάντησης των νέων της 

Ευρώπης» είναι μια σειρά δράσεων, σκοπός των οποίων είναι η επιμορφωτικού χαρακτήρα 

ανάλυση και παρουσίαση καλλιτεχνικών, κοινωνικών και ιστορικών θεμάτων που αφορούν 

στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό πολιτισμό. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Πολυγύρου θα υλοποιήσει, 

στο πλαίσιο της Υπηρεσίας- Δράσης, σειρά εκδηλώσεων, ομιλιών, διαλέξεων, παρουσιάσεων 
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και εργαστηρίων με διαφορετικούς θεματικούς άξονες. Κοινή συνιστώσα όλων είναι  η 

προώθηση του πολιτισμού,  μέσω των παραπάνω δράσεων τις οποίες θα πραγματοποιήσει ο 

Δήμος Πολυγύρου. Σκοπός του πρώτου κύκλου των εκδηλώσεων είναι η επιμορφωτικού 

χαρακτήρα ανάλυση και παρουσίαση καλλιτεχνικών, κοινωνικών και ιστορικών θεμάτων που 

αφορούν στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό πολιτισμό.  

 Επιπλέον θα αναπτυχθούν στοχευόμενες δράσεις, που θα έχουν ως βασικό σημείο 

αναφοράς τη διασύνδεση της μαθησιακής διαδικασίας με τον Πολιτισμό και τις πολλαπλές 

μορφές που παίρνει, τη δημιουργική και γόνιμη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων 

ανθρώπων -ιδιαίτερα των μαθητών- μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους. Συγκεκριμένα 

πρόκειται να υλοποιηθούν: 

 

1. Δράσεις που αφορούν τη νεολαία και τη δυνατότητα απόκτησης ιδιαίτερων δεξιοτήτων και  

ικανοτήτων. 

2. Δράσεις που συσχετίζονται με την ύπαιθρο και έχουν πολιτιστική διάσταση. 

3. Δράσεις ανάπτυξης συμμετοχικών διαδικασιών για τους νέους ανθρώπους με στόχο την  

δημιουργία ενεργών μελλοντικών πολιτών. 

4. Δράσεις προώθησης της κατανόησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας σε συνδυασμό με την 

εθνική ταυτότητα των νέων. 

5. 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.  

6. Δράσεις που αφορούν στην ενσωμάτωση των νέων με λιγότερες ευκαιρίες. 

 

Ακόμα πιο συγκεκριμένα οι δράσεις θα είναι: 

 

1. «Γράφω - Δημιουργώ». Εργαστήρια δημιουργικής γραφής σε συνεργασία με το 

πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το πρόγραμμα «ΔΡΑΣΗ», το μοναδικό ακαδημαϊκό 

πιστοποιημένο πρόγραμμα δημιουργικής γραφής στην Ελλάδα. 

2. «Σμιλεύω – Δημιουργώ». Καταξιωμένοι γλύπτες σκαλίζουν γλυπτά και δείχνουν σε νέους 

την πορεία της άψυχης πέτρας σε ζωντανή δημιουργία. 

3. «Ύπαιθρος - Δημιουργία». Δράσεις αξιοποίησης του επιτυχημένου «1
ου

 πανηγυριού  

τέχνης» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 6
ου

 Φεστιβάλ Πολυγύρου. 

4. «Πλάθω – Δημιουργώ». Εργαστήρι πηλού με την τεχνική ρακού. 

5. Ημερίδα «Τέχνη και πολιτισμός – σημείο συνάντησης των νέων της Ευρώπης». 

 

Η παραπάνω προσέγγιση, στην οποία στηρίζονται οι προτεινόμενες δράσεις, στοχεύει 

συνολικά στα παρακάτω:  

 στην ενδυνάμωση της τυπικής μάθησης και εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω 

συγκεκριμένων υποστηρικτικών δράσεων, 

 στην ενθάρρυνση ανάπτυξης εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων από  

νέους για νέους,  

 στην ενθάρρυνση της έκφρασης των κοινωνικά περιθωριοποιημένων νέων και ατόμων 

με ειδικές ανάγκες, 

 στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για τη συμμετοχή τους κατά την ενηλικίωση στα 

κοινά, 

 στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κοινά, με αξιοποίηση υφιστάμενων ή 

νέων θεσμών όπως τα Τοπικά Συμβούλια Νέων.  

Στο πλαίσιο της δράσης «Τέχνες και πολιτισμός - Σημείο συνάντησης των νέων της Ευρώπης»  

πρόκειται να γίνουν οι εξής ενέργειες, οι οποίες αποτελούν και τις επιλέξιμες δαπάνες από το 

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης: 
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1. Μετακίνηση συμμετεχόντων  

2. Μετακίνηση Καλλιτεχνών/ Καθηγητών  

3. Διαμονή – Διατροφή Καλλιτεχνών/ Καθηγητών 

4. Δαπάνη νερών – καφέ – αναψυκτικών κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων 

5. Ενοικίαση αιθουσών με υποδομή Η/Υ για τη διεξαγωγή των εργαστηρίων 

6. Ενοικίαση Οπτικοακουστικού εξοπλισμού  

7. Αμοιβές υποστηρικτικού προσωπικού 

8. Ενοικίαση αίθουσας για κεντρικές εκδηλώσεις 

9. Δημιουργία Πρόσκλησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

10. Διανομή Διαφημιστικού υλικού για την ημερίδα 

11. Διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων 

12. Δημιουργία  οπτικοακουστικών προϊόντων 

13. Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού 

14. Ανάπτυξη Διαδικτυακής πύλης 

15. Αναλώσιμα προγράμματος  

16. Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία της τέχνης - Υποστήριξη Προβολής των 

Δημιουργιών με Νέες Τεχνολογίες 

και σύμφωνα με τις ακόλουθα εγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών: 

Δαπάνες Ταξιδιού                 1.000 €  

Δαπάνες Διαμονής- Διατροφής                 2.400 €  

Δαπάνες Ενοικίασης                 4.140 €  

Δαπάνες Δημοσίευσης                 5.860 €  

Επιπρόσθετες δραστηριότητες               11.000 €  

Άλλες δαπάνες                 5.600 €  

ΣΥΝΟΛΟ                30.000    

   

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 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι           Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

1. Την υλοποίηση της  Δράσης «Τέχνες και πολιτισμός - Σημείο συνάντησης των νέων 

της Ευρώπης», η οποία χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης, 

μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας του Προγράμματος της Ε.Ε «Νέα Γενιά σε Δράση».  

2. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000,00), 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ στον ΚΑ εξόδων  02.15.6471.005 

(Επιχορήγηση από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το πρόγραμμα 

Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Νέων με τίτλο δράσης «Τέχνες και Πολιτισμός Σημείο 

Συνάντησης των Νέων της Ευρώπης». 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 382/2014 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 30-1-2015 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ  
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