ΑΔΑ: 45ΨΩΩΕΩ-ΡΦΞ

Απόφαςη Δημοτικοφ υμβουλίου: 908/2011

ΘEMA: « υγκρότηςη οργανωτικήσ επιτροπήσ για τον εορταςμό των εκατό ετϊν από την
απελευθζρωςη των Ιωαννίνων (1913-2013) ».
ΑΠ ΟΠΑ ΜΑ
Από το Πρακτικό 34/2011 υνεδρίαςησ του Δημοτικοφ υμβουλίου.
ιμερα τθν 30/11/2011, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 13.00 το Δθμοτικό υμβοφλιο
ςυνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα, (αίκουςα ςυνεδριάςεων
«Ακανάςιοσ Σςακάλωφ»), φςτερα από τθν 55295/24-11-2011 πρόςκλθςθ του Προζδρου του,
που δθμοςιεφκθκε ςτον ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου και επιδόκθκε με αποδεικτικό
ςτουσ υμβοφλουσ αυτοφ, ( Άρκρο 65 του N. 3852 /2010 ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεφχοσ Αϋ ), για
τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.
Ο κ. Διμαρχοσ είναι παρϊν.
Πριν από τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ ο Πρόεδροσ διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο 41 Δθμοτικϊν
υμβοφλων, ιταν:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1. Γιωτίτςασ Δθμιτριοσ
Πρόεδροσ
22. Βικασ Βαςίλειοσ
2. Βλζτςασ Βαςίλειοσ
Αντιπρόεδροσ
23. Κατθρτςίδθσ Δθμιτριοσ
3. Κιτςοφλθσ Παναγιϊτθσ
Αντιδιμαρχοσ
24. Χρυςοςτόμου Ευκφμιοσ
4. Σςίλθ Παραςκευι
»
25. Γκόγκοσ Κωνςταντίνοσ
5. Κεμελισ Δθμιτριοσ
»
26. Γκζκασ Κωνςταντίνοσ
6. Μάντθσ Νικόλαοσ
»
27. Γκόντασ Νικόλαοσ
7. Μπζγκασ Κωμάσ
»
28. Κοςμάσ Βαςίλειοσ
8. Μαςςαλάσ Βαςίλειοσ
»
29. Ριςτάνθσ Επαμεινϊνδασ
9. Βίνθσ Γεϊργιοσ
»
30. Σςάγκασ Κωνςταντίνοσ
10. Νάςτοσ Δθμιτριοσ
Δθμοτικόσ φμβουλοσ 31. Μπουραντασ Φϊτιοσ
11. Ελιςάφ Μωχςισ
»
32. Λαδόπουλοσ Κωνςταντίνοσ
12. Σςουμάνθσ Φίλιπποσ
»
33. Χιτοσ Βαςίλειοσ
13. Γκλίναβοσ Κωμάσ
»
34. ίντοσ Αχιλλζασ
14. Παπαδιϊτθσ Γεϊργιοσ
»
35. Μάντηιοσ τζφανοσ
15. Σςαμπαλάσ Βαςίλειοσ
»
36. Λιςγάρασ Γεϊργιοσ
16. κοποφλθσ Λωάννθσ
»
37. Σηίμασ Λάμπροσ
17. Δοβανάσ Ελευκζριοσ
»
38. Σαςιοφλασ Δθμιτριοσ
18. Λϊλθσ Γεϊργιοσ
»
39. κοποφλθσ τζφανοσ
19. Γκόλασ Νικόλαοσ
»
40. Μαντάσ Χριςτοσ
20. Παπαδόπουλοσ Δθμιτριοσ
»
21. Μανταλόβασ Ακανάςιοσ
»
ΑΠΟΝΣΕ : 1. Αςθμακοποφλου Άννα.
τθ ςυνεδρίαςθ παρευρζκθκε και ο Χριςτοσ Βαγγελισ, υπάλλθλοσ του Διμου για τθν τιρθςθ
των πρακτικϊν.
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Πριν από τθ ςυηιτθςθ του παραπάνω κζματοσ είχε αποχωριςει από τθν αίκουςα
ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ υμβουλίου οι Δθμοτικοί φμβουλοι κ.κ. Κωμάσ Γκλίναβοσ,
Δθμιτριοσ Παπαδόπουλοσ και Νικόλαοσ Γκόντασ.
Ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου κ. Δθμιτριοσ Γιωτίτςασ ςτο κζμα τθσ θμεριςιασ
διάταξθσ με τίτλο: « υγκρότηςη οργανωτικήσ επιτροπήσ για τον εορταςμό των εκατό ετϊν
από την απελευθζρωςη των Ιωαννίνων (1913-2013) » δίνει το λόγο ςτον Διμαρχο Φίλιππο
Φίλιο, ο οποίοσ ειςθγείται το κζμα και μεταξφ άλλων λζει : Κφριοι φμβουλοι, με τθν ευκαιρία
τθσ ςυμπλιρωςθσ 100 χρόνων από τθν απελευκζρωςθ τθσ πόλθσ των Λωαννίνων, προτείνω ςτο
ςϊμα δϊςουμε ιδιαίτερθ λαμπρότθτα ςτα Ελευκζρια τθσ πόλθσ. Για το ςκοπό αυτό κζτω
υπόψθ ςασ τα κατωτζρω:
ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΤΣΑΗ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ
ΣΙΜΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Προτείνονται οι κάτωκι:
-Α.Ε. Πρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ, Κφριοσ Κάρολοσ Παποφλιασ, ωσ Πρόεδροσ
-εβαςμιότατοσ Μθτροπολίτθσ Λωαννίνων
-Γενικι Γραμματζασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
-Περιφερειάρχθσ Θπείρου
-Διοικθτισ 8θσ Μθχανοποιθμζνθσ Μεραρχίασ Πεηικοφ
-Πρφτανθσ Πανεπιςτθμίου Λωαννίνων
-Πρόεδροσ ΣΕΛ Θπείρου
-Πρόεδροσ Πανθπειρωτικισ υνομοςπονδίασ, κ. Οικονόμου
-Πρόεδροσ Π.Ε.Δ., κ. Παπαλζξθσ
-Πρϊθν Διμαρχοι: κ. Αλζκοσ όφθσ, κ. Κεόδωροσ Γεωργιάδθσ, κ. Χαρίλαοσ Σόλθσ, κ. Ελευκζριοσ
Γκλίναβοσ, κ. Αναςτάςιοσ Παπαςταφροσ, κ. Νικόλαοσ Γκόντασ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Προτείνονται οι κάτωκι:
-Διμαρχοσ
-Επικεφαλείσ Δθμοτικϊν Παρατάξεων: κ.κ. Νικόλαοσ Γκόντασ,
Χριςτοσ Μαντάσ, τζφανοσ κοποφλθσ
-Πρόεδροσ Δθμοτικοφ υμβουλίου
-Πρόεδροσ Πνευματικοφ Κζντρου
-Εκπρόςωποσ του Πανεπιςτθμίου Λωαννίνων
-Εκπρόςωποσ ΣΕΛ Θπείρου
-Πρόεδροσ ΕΘΜ
-Πρόεδροσ Λδρφματοσ Λωςιφ και Εςκιρ Γκανι
-Εκπρόςωποσ Λδρφματοσ Κωνςταντίνου Κατςάρθ
-Εκπρόςωποσ ΛΒ Εφορείασ Κλαςςικϊν Αρχαιοτιτων
-Εκπρόςωποσ 8θσ Εφορείασ Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων
-Εκπρόςωποσ Εφορείασ Νεοτζρων Μνθμείων
-Εταιρεία Λογοτεχνϊν και υγγραφζων Θπείρου
ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Προτείνονται οι κάτωκι:
-Διμαρχοσ, ωσ Πρόεδροσ
-Πρόεδροσ Δθμοτικοφ υμβουλίου
-Πρόεδροσ Πνευματικοφ Κζντρου
-Τπθρεςιακοί παράγοντεσ

Δθμιτριοσ Σαςιοφλασ,
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ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
Προτείνεται επταμελισ επιτροπι με Πρόεδρο τον Διμαρχο, Αντιπρόεδρο τον Πρόεδρο του
Δθμοτικοφ υμβουλίου, υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ και πρόςωπα από τθν κοινωνία που
ορίηει επίςθσ ο Διμαρχοσ.
Θ Οργανωτικι και θ Εκτελεςτικι Επιτροπι μποροφν να ςυςτιςουν ειδικζσ επιτροπζσ για τισ
διάφορεσ ενότθτεσ εκδθλϊςεων
ΠΡΟΣΑΕΙ – ΕΙΗΓΗΕΙ ΦΟΡΕΩΝ
ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ
Πρόεδροσ κ. Ελιςάφ:
-υνεργαςία με το Διμο Κεςςαλονίκθσ για ανταλλαγι εκδθλϊςεων
Δ/ντρια κα τρατςάνθ:
-τόχευςθ ςτα παιδιά του δθμοτικοφ μζςω εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςτα ςχολεία
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Προϊςταμζνθ κα Εξάρχου:
-υνεργαςία με το Μδρυμα Ακτία Νικόπολισ και διοργανϊςεισ διαγωνιςμϊν για τθν Α/κμια και
Β/κμια Εκπαίδευςθ
ΙΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ
Προϊςτάμενοσ κ. Ηάχοσ:
- Διοργάνωςθ εκκζςεων με αναηιτθςθ ςυνεργατϊν ςε ξζνα μουςεία και ζνταξι τουσ ςε
τουριςτικά προγράμματα για προςζλκυςθ τουριςμοφ.
-Δθμιουργία site ςτο internet (και ξενόγλωςςο) για όλεσ τισ εκδθλϊςεισ.
Προϊςταμζνθ κα Κοτηαμποποφλου (Λνςτιτοφτο Αρχαιολογικϊν Ερευνϊν):
-Δθμιουργία on line ζκκεςθσ για όςουσ επικυμοφν από το εςωτερικό ι το εξωτερικό να
ανεβάηουν φωτογραφικό ι αρχειακό υλικό.
-Διοργάνωςθ ποδθλατικϊν αγϊνων που κα ακολουκοφν τθ πορεία του απελευκερωτικοφ
ςτρατοφ προσ τα Γιάννινα.
-Ανάρτθςθ πανό ςε διάφορα ςθμεία τθσ πόλθσ που αναφζρονται ςε ιςτορικζσ
προςωπικότθτεσ των Λωαννίνων.
8η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ
Προϊςταμζνθ κα Παπαδοποφλου:
-υνεργαςία με το Μορφωτικό Μδρυμα τθσ Σράπεηασ Πειραιϊσ για ζκδοςθ λευκϊματοσ για
τθν αργυροχρυςοχοϊα.
-Πρόταςθ ςτθν Περιφζρεια Θπείρου για χριςθ του αρχείου των «αυκυβόλων» με
διοργάνωςθ ζκκεςισ τουσ και ζκδοςισ τουσ.
-υνεργαςία με τθ Μθτρόπολθ –Εκνικι Σράπεηα - Ωνάςειο Μδρυμα για ζκδοςθ λευκϊματοσ
ηωγραφικισ με τισ αγιογραφίεσ τθσ πόλθσ.
-Πραγματοποίθςθ ςυνεδρίου ςε ςυνεργαςία με τθν Ε.Θ.Μ. με πρωτοτυπία ανακοινϊςεων.
6η ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΟΣΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Προϊςτάμενοσ κ. Βλαχοςτζργιοσ:
-Ζκδοςθ λευκϊματοσ για τα γεφφρια-νερόμυλοι (γεφφρι Μίςιου).
-Ζκδοςθ με αρχιτεκτονικζσ και γενεαλογικζσ αναφορζσ για το αρχοντικό Μίςιου.
-Σριςδιάςτατθ παρουςίαςθ του αρχοντικοφ Πλακίδα για το 2013.
φςκεψθ με Επικεφαλείσ των Δθμοτικϊν Παρατάξεων
Πρόταςθ κ. Νικολάου Γκόντα
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-Να χρθςιμοποιθκεί το προςωπικό αρχείο κάποιων οικογενειϊν όπωσ π.χ. οικ.Ροφκα,
οικ.πανοφ,οικ.Ηικου,οικ.Κατςίκθ,οικ.Παπαςταφρου,οικ.Φαρμάκθ,οικ.Μεςςαρζ,Μεραρχίασ
κλπ.
-Να ςταλεί πρόςκλθςθ ςε Γιαννιϊτεσ τθσ Ν.Τόρκθσ
-Να γίνουν εκδθλϊςεισ ςτθ Λεμεςό για μια εβδομάδα
-Να υπάρξει επετειακό λογότυπο (και ςτουσ φακζλουσ) το οποίο μπορεί και να δοκεί ςτο
Πανεπιςτιμιο ωσ κζμα για τουσ φοιτθτζσ τθσ χολισ Πλαςτικϊν Σεχνϊν
-Εκδθλϊςεισ ςτθν Πινακοκικθ
-Δθμοπραςία για ανακαταςκευι ςπιτιοφ τθσ Λςμινθσ Σηαβζλλα
Προτεινόμενεσ εκδηλϊςεισ από φορείσ-ιδιϊτεσ:
1. Πρόταςη Δημοτικήσ Πινακοθήκησ : Ζκδοςθ τριϊν λευκωμάτων (ηωγραφικισ - Κάλειασ
Φλωρά- Καραβία, γλυπτϊν πινακοκικθσ, ζργων ηωγραφικισ πινακοκικθσ).
2. Πρόταςη Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων , Ιδρφματοσ Ιωςήφ και Εςθήρ Γκανή, ΕΗΜ και
λοιπϊν φορζων: για ςυνδιοργάνωςθ Επιςτθμονικοφ υνεδρίου με κζμα: «ΛςτορίαΛογιοςφνθ: Θ Ιπειροσ και τα Λωάννινα από το 1430 ζωσ το 1913».
3. Πρόταςη Βουλευτή Ιωαννίνων κ. Μιχάλη Παντοφλα: Τποβολι πρόταςθσ προσ τθ Βουλι
των Ελλινων για διοργάνωςθ επετειακισ –ιςτορικισ ζκκεςθσ ςτον εκκεςιακό τθσ χϊρο με
τίτλο: «ΘΠΕΛΡΟ -100 χρόνια ελεφκερου βίου».
4. Πρόταςη Δημάρχου για ζκκεςθ Μπαλάφα με το Μουςείο Μπενάκθ κακϊσ και ζκδοςθ
αναμνθςτικοφ γραμματόςθμου και νομίςματοσ.
5. Πρόταςη Αναπληρωτή Καθηγητή ΦΠΨ Παν/μιου Ιωαννίνων κ. Κων/νου Πζτςιου για
τριιμερο επιςτθμονικό ςυνζδριο.
6. Πρόταςη Ναπ. Ροντογιάννη για τθν Λςτορία τθσ Θπείρου μζςα από τθ Λογοτεχνία.
7. Πρόταςη Π.Ο.Α.Ε.Α.- Παράρτημα Ιωαννίνων: για ανζγερςθ μνθμείου προσ τιμιν των
αγωνιςτϊν ,. Κωνςταντινίδθ, . τατθρά, Λ. Γιάνναρθ ςτο χϊρο του ωρολογίου τθσ κεντρικισ
πλατείασ.
8. Πρόταςη Χρήςτου Σςζτςη: υμπλιρωςθ και ανατφπωςθ του βιβλίου του για τουσ
διατελζςαντεσ Δθμάρχουσ και Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ του Διμου Λωαννιτϊν.
9. Πρόταςη Ξενοφϊντα Δρόςου: Ζκκεςθ με φωτογραφικό υλικό για τον εκελοντιςμό
(αιμοδοςία).
10.Λοιπζσ προτάςεισ που κα αξιολογθκοφν από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι.
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ
Επιςτολι Δθμάρχου ςτουσ κάτωκι φορείσ για τθν ανάδειξθ του ιςτορικοφ γεγονότοσ με
διοργάνωςθ επετειακϊν εκδθλϊςεων είτε από κοινοφ είτε μόνοι τουσ.
-Διμαρχοι Πρωτευουςϊν Θπείρου
-Διμαρχο Ηθροφ
-Διμαρχοι Ν. Λωαννίνων
-Διοικθτι 8θσ μεραρχίασ
-Πρφτανθ Πανεπιςτθμίου Λωαννίνων
-Πρόεδρο Λςραθλιτικισ Κοινότθτασ
-Πρόεδρο Βουλισ
-Τπουργό Εκνικισ Άμυνασ
-Πρόεδρο Πανθπειρωτικισ υνομοςπονδίασ Ελλάδασ κ.Οικονόμου
-Παγκόςμιο υμβοφλιο Θπειρωτϊν Εξωτερικοφ
-Πρόεδρο ΕΛΣΑ
-Προϊςταμζνθ Βυηαντινοφ & Χριςτιανικοφ Μουςείου Ακθνϊν
-Προϊςτάμενο ΛΒ Εφορείασ Κλαςςικϊν Αρχαιοτιτων
-Προϊςταμζνθ 8θσ Εφορείασ Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων
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-Προϊςτάμενο 6θσ Εφορείασ Νεοτζρων Μνθμείων
-Διευκφντρια Εκνικισ Πινακοκικθσ
-Διευκυντι Μουςείου Μπενάκθ
-Γενικό Γραμματζα τθσ Λςτορικισ Εκνικολογικισ Εταιρείασ
-Πρόεδρο Πινακοκικθσ Αβζρωφ
-Μδρυμα Ωνάςθ
-Μδρυμα Ακτία Νικόπολισ
-Μδρυμα Γκανι
-Μδρυμα Ριηαρείου Εκκλθςιαςτικισ χολισ
-Πρόεδρο ΕΘΜ
-Γενικά Αρχεία του Κράτουσ
Κλείνοντασ τθν ειςιγθςι του ο κ. Διμαρχοσ κάλεςε το ςϊμα να προβεί ςε ζκφραςθ
γνϊμθσ και ςτθ λιψθ απόφαςθσ ςφμφωνα με τθ διατυπωκείςα ειςιγθςθ.
Ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των κ.κ. Δθμοτικϊν υμβοφλων όπωσ φαίνεται
ςτο απομαγνθτοφωνθμζνο 34 πρακτικό τθσ 30-11-2011 ςυνεδρίαςθσ από τθν οποία
διαπιςτϊνεται ότι ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου ζκεςε ςε ψθφοφορία τθν
διατυπωκείςα ειςιγθςθ του Δθμάρχου. Από τθ διεξαχκείςα ψθφοφορία προκφπτει ότι:
 Ο Δθμοτικόσ φμβουλοσ κ. Δθμιτριοσ Σαςιοφλασ διλωςε ότι δίνει αρνθτικι ψιφο και
αιτιολογϊντασ τθν ψιφο του ανζφερε ότι δεν κα ςυμμετζχει ςε μία επιτροπι που κα
ετοιμάςει πανάκριβεσ φιζςτεσ.
 Ο Δθμοτικόσ φμβουλοσ κ. τζφανοσ κοποφλθσ διλωςε ότι δίνει αρνθτικι ψιφο και
αιτιολογϊντασ τθν ψιφο του ανζφερε ότι δεν κα ςυμμετζχουμε ςτθ ςυγκεκριμζνθ
επιτροπι γιατί διαφωνοφμε με τθ φιλοςοφία που θ άρχουςα τάξθ και θ Δθμοτικι Αρχι
δίνει ςϋαυτζσ τισ επετείουσ. Άλλθ μορφι και άλλοσ τρόποσ κα πρζπει να υπάρξει οφτωσ
ϊςτε να τιμθκεί αυτι θ επζτειοσ , όπωσ τθσ αξίηει, όπωσ δθλαδι κζλει ο Γιαννιϊτικοσ
λαόσ.
 Ο Δθμοτικόσ φμβουλοσ κ. Χριςτοσ Μαντάσ διλωςε ότι δίνει λευκι ψιφο.
 με τθ διατυπωκείςα ςυνολικά ειςιγθςθ τάχκθκαν όλοι οι υπόλοιποι παρόντεσ
Δθμοτικοί φμβουλοι.
Σο Δθμοτικό υμβοφλιο αφοφ άκουςε τα παραπάνω και είδε τισ διατάξεισ του άρκρου 65
του Ν.3852/2010,
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Μειοψθφοφντων των Δθμοτικϊν υμβοφλων κ.κ. Δθμθτρίου Σαςιοφλα, τζφανου
κοποφλθ, οι οποίοι διλωςαν ότι δίνουν αρνθτικι ψιφο και με τθ διλωςθ του Δθμοτικοφ
υμβοφλου κ. Χριςτου Μαντά ο οποίοσ διλωςε ότι δίνει λευκι ψιφο,

 Εγκρίνει τθν πρόταςθ του κ. Δθμάρχου, ιτοι:
ΤΣΑΗ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ
ΣΙΜΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Προτείνονται οι κάτωκι:
-Α.Ε. Πρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ, Κφριοσ Κάρολοσ Παποφλιασ, ωσ Πρόεδροσ
-εβαςμιότατοσ Μθτροπολίτθσ Λωαννίνων
-Γενικι Γραμματζασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
-Περιφερειάρχθσ Θπείρου
-Διοικθτισ 8θσ Μθχανοποιθμζνθσ Μεραρχίασ Πεηικοφ
-Πρφτανθσ Πανεπιςτθμίου Λωαννίνων
-Πρόεδροσ ΣΕΛ Θπείρου
-Πρόεδροσ Πανθπειρωτικισ υνομοςπονδίασ, κ. Οικονόμου
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-Πρόεδροσ Π.Ε.Δ., κ. Παπαλζξθσ
-Πρϊθν Διμαρχοι: κ. Αλζκοσ όφθσ, κ. Κεόδωροσ Γεωργιάδθσ, κ. Χαρίλαοσ Σόλθσ, κ. Ελευκζριοσ
Γκλίναβοσ, κ. Αναςτάςιοσ Παπαςταφροσ, κ. Νικόλαοσ Γκόντασ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Προτείνονται οι κάτωκι:
-Διμαρχοσ
-Επικεφαλείσ Δθμοτικϊν Παρατάξεων: κ.κ. Νικόλαοσ Γκόντασ,
Χριςτοσ Μαντάσ, τζφανοσ κοποφλθσ
-Πρόεδροσ Δθμοτικοφ υμβουλίου
-Πρόεδροσ Πνευματικοφ Κζντρου
-Εκπρόςωποσ του Πανεπιςτθμίου Λωαννίνων
-Εκπρόςωποσ ΣΕΛ Θπείρου
-Πρόεδροσ ΕΘΜ
-Πρόεδροσ Λδρφματοσ Λωςιφ και Εςκιρ Γκανι
-Εκπρόςωποσ Λδρφματοσ Κωνςταντίνου Κατςάρθ
-Εκπρόςωποσ ΛΒ Εφορείασ Κλαςςικϊν Αρχαιοτιτων
-Εκπρόςωποσ 8θσ Εφορείασ Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων
-Εκπρόςωποσ Εφορείασ Νεοτζρων Μνθμείων
-Εταιρεία Λογοτεχνϊν και υγγραφζων Θπείρου

Δθμιτριοσ Σαςιοφλασ,

ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Προτείνονται οι κάτωκι:
-Διμαρχοσ, ωσ Πρόεδροσ
-Πρόεδροσ Δθμοτικοφ υμβουλίου
-Πρόεδροσ Πνευματικοφ Κζντρου
-Τπθρεςιακοί παράγοντεσ
ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
Προτείνεται επταμελισ επιτροπι με Πρόεδρο τον Διμαρχο, Αντιπρόεδρο τον Πρόεδρο του
Δθμοτικοφ υμβουλίου, υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ και πρόςωπα από τθν κοινωνία που
ορίηει επίςθσ ο Διμαρχοσ.
ΠΡΟΣΑΕΙ – ΕΙΗΓΗΕΙ ΦΟΡΕΩΝ
ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ
Πρόεδροσ κ. Ελιςάφ:
-υνεργαςία με το Διμο Κεςςαλονίκθσ για ανταλλαγι εκδθλϊςεων
Δ/ντρια κα τρατςάνθ:
-τόχευςθ ςτα παιδιά του δθμοτικοφ μζςω εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςτα ςχολεία
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Προϊςταμζνθ κα Εξάρχου:
-υνεργαςία με το Μδρυμα Ακτία Νικόπολισ και διοργανϊςεισ διαγωνιςμϊν για τθν Α/κμια και
Β/κμια Εκπαίδευςθ
ΙΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ
Προϊςτάμενοσ κ. Ηάχοσ:
- Διοργάνωςθ εκκζςεων με αναηιτθςθ ςυνεργατϊν ςε ξζνα μουςεία και ζνταξι τουσ ςε
τουριςτικά προγράμματα για προςζλκυςθ τουριςμοφ.
-Δθμιουργία site ςτο internet (και ξενόγλωςςο) για όλεσ τισ εκδθλϊςεισ.
Προϊςταμζνθ κα Κοτηαμποποφλου (Λνςτιτοφτο Αρχαιολογικϊν Ερευνϊν):
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-Δθμιουργία on line ζκκεςθσ για όςουσ επικυμοφν από το εςωτερικό ι το εξωτερικό να
ανεβάηουν φωτογραφικό ι αρχειακό υλικό.
-Διοργάνωςθ ποδθλατικϊν αγϊνων που κα ακολουκοφν τθ πορεία του απελευκερωτικοφ
ςτρατοφ προσ τα Γιάννινα.
-Ανάρτθςθ πανό ςε διάφορα ςθμεία τθσ πόλθσ που αναφζρονται ςε ιςτορικζσ
προςωπικότθτεσ των Λωαννίνων.
8η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ
Προϊςταμζνθ κα Παπαδοποφλου:
-υνεργαςία με το Μορφωτικό Μδρυμα τθσ Σράπεηασ Πειραιϊσ για ζκδοςθ λευκϊματοσ για
τθν αργυροχρυςοχοϊα.
-Πρόταςθ ςτθν Περιφζρεια Θπείρου για χριςθ του αρχείου των «αυκυβόλων» με
διοργάνωςθ ζκκεςισ τουσ και ζκδοςισ τουσ.
-υνεργαςία με τθ Μθτρόπολθ –Εκνικι Σράπεηα - Ωνάςειο Μδρυμα για ζκδοςθ λευκϊματοσ
ηωγραφικισ με τισ αγιογραφίεσ τθσ πόλθσ.
-Πραγματοποίθςθ ςυνεδρίου ςε ςυνεργαςία με τθν Ε.Θ.Μ. με πρωτοτυπία ανακοινϊςεων.
6η ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΟΣΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Προϊςτάμενοσ κ. Βλαχοςτζργιοσ:
-Ζκδοςθ λευκϊματοσ για τα γεφφρια-νερόμυλοι (γεφφρι Μίςιου).
-Ζκδοςθ με αρχιτεκτονικζσ και γενεαλογικζσ αναφορζσ για το αρχοντικό Μίςιου.
-Σριςδιάςτατθ παρουςίαςθ του αρχοντικοφ Πλακίδα για το 2013.
φςκεψθ με Επικεφαλείσ των Δθμοτικϊν Παρατάξεων
Πρόταςθ κ. Νικολάου Γκόντα
-Να χρθςιμοποιθκεί το προςωπικό αρχείο κάποιων οικογενειϊν όπωσ π.χ. οικ.Ροφκα,
οικ.πανοφ,οικ.Ηικου,οικ.Κατςίκθ,οικ.Παπαςταφρου,οικ.Φαρμάκθ,οικ.Μεςςαρζ,Μεραρχίασ
κλπ.
-Να ςταλεί πρόςκλθςθ ςε Γιαννιϊτεσ τθσ Ν.Τόρκθσ
-Να γίνουν εκδθλϊςεισ ςτθ Λεμεςό για μια εβδομάδα
-Να υπάρξει επετειακό λογότυπο (και ςτουσ φακζλουσ) το οποίο μπορεί και να δοκεί ςτο
Πανεπιςτιμιο ωσ κζμα για τουσ φοιτθτζσ τθσ χολισ Πλαςτικϊν Σεχνϊν
-Εκδθλϊςεισ ςτθν Πινακοκικθ
-Δθμοπραςία για ανακαταςκευι ςπιτιοφ τθσ Λςμινθσ Σηαβζλλα
Προτεινόμενεσ εκδηλϊςεισ από φορείσ-ιδιϊτεσ:
1. Πρόταςη Δημοτικήσ Πινακοθήκησ : Ζκδοςθ τριϊν λευκωμάτων (ηωγραφικισ - Κάλειασ
Φλωρά- Καραβία, γλυπτϊν πινακοκικθσ, ζργων ηωγραφικισ πινακοκικθσ).
2. Πρόταςη Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων , Ιδρφματοσ Ιωςήφ και Εςθήρ Γκανή, ΕΗΜ και
λοιπϊν φορζων: για ςυνδιοργάνωςθ Επιςτθμονικοφ υνεδρίου με κζμα: «ΛςτορίαΛογιοςφνθ: Θ Ιπειροσ και τα Λωάννινα από το 1430 ζωσ το 1913».
3. Πρόταςη Βουλευτή Ιωαννίνων κ. Μιχάλη Παντοφλα: Τποβολι πρόταςθσ προσ τθ Βουλι
των Ελλινων για διοργάνωςθ επετειακισ –ιςτορικισ ζκκεςθσ ςτον εκκεςιακό τθσ χϊρο με
τίτλο: «ΘΠΕΛΡΟ -100 χρόνια ελεφκερου βίου».
4. Πρόταςη Δημάρχου για ζκκεςθ Μπαλάφα με το Μουςείο Μπενάκθ κακϊσ και ζκδοςθ
αναμνθςτικοφ γραμματόςθμου και νομίςματοσ.
5. Πρόταςη Αναπληρωτή Καθηγητή ΦΠΨ Παν/μιου Ιωαννίνων κ. Κων/νου Πζτςιου για
τριιμερο επιςτθμονικό ςυνζδριο.
6. Πρόταςη Ναπ. Ροντογιάννη για τθν Λςτορία τθσ Θπείρου μζςα από τθ Λογοτεχνία.
7. Πρόταςη Π.Ο.Α.Ε.Α.- Παράρτημα Ιωαννίνων: για ανζγερςθ μνθμείου προσ τιμιν των
αγωνιςτϊν ,. Κωνςταντινίδθ, . τατθρά, Λ. Γιάνναρθ ςτο χϊρο του ωρολογίου τθσ κεντρικισ
πλατείασ.
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8. Πρόταςη Χρήςτου Σςζτςη: υμπλιρωςθ και ανατφπωςθ του βιβλίου του για τουσ
διατελζςαντεσ Δθμάρχουσ και Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ του Διμου Λωαννιτϊν.
9. Πρόταςη Ξενοφϊντα Δρόςου: Ζκκεςθ με φωτογραφικό υλικό για τον εκελοντιςμό
(αιμοδοςία).
10.Λοιπζσ προτάςεισ που κα αξιολογθκοφν από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι.
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ
Επιςτολι Δθμάρχου ςτουσ κάτωκι φορείσ για τθν ανάδειξθ του ιςτορικοφ γεγονότοσ με
διοργάνωςθ επετειακϊν εκδθλϊςεων είτε από κοινοφ είτε μόνοι τουσ.
-Διμαρχοι Πρωτευουςϊν Θπείρου
-Διμαρχο Ηθροφ
-Διμαρχοι Ν. Λωαννίνων
-Διοικθτι 8θσ μεραρχίασ
-Πρφτανθ Πανεπιςτθμίου Λωαννίνων
-Πρόεδρο Λςραθλιτικισ Κοινότθτασ
-Πρόεδρο Βουλισ
-Τπουργό Εκνικισ Άμυνασ
-Πρόεδρο Πανθπειρωτικισ υνομοςπονδίασ Ελλάδασ κ.Οικονόμου
-Παγκόςμιο υμβοφλιο Θπειρωτϊν Εξωτερικοφ
-Πρόεδρο ΕΛΣΑ
-Προϊςταμζνθ Βυηαντινοφ & Χριςτιανικοφ Μουςείου Ακθνϊν
-Προϊςτάμενο ΛΒ Εφορείασ Κλαςςικϊν Αρχαιοτιτων
-Προϊςταμζνθ 8θσ Εφορείασ Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων
-Προϊςτάμενο 6θσ Εφορείασ Νεοτζρων Μνθμείων
-Διευκφντρια Εκνικισ Πινακοκικθσ
-Διευκυντι Μουςείου Μπενάκθ
-Γενικό Γραμματζα τθσ Λςτορικισ Εκνικολογικισ Εταιρείασ
-Πρόεδρο Πινακοκικθσ Αβζρωφ
-Μδρυμα Ωνάςθ
-Μδρυμα Ακτία Νικόπολισ
-Μδρυμα Γκανι
-Μδρυμα Ριηαρείου Εκκλθςιαςτικισ χολισ
-Πρόεδρο ΕΘΜ
-Γενικά Αρχεία του Κράτουσ


Εξουςιοδοτεί τον κ. Διμαρχο να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν εκτζλεςθ τθσ
παροφςασ απόφαςθσ.

Η απόφαςη αυτή ζλαβε αφξοντα αριθμό 908/2011.
Aφοφ αναγνϊςκθκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
(Ακολουθοφν υπογραφζσ)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΙΩΣΙΣΑ

Ακριβζσ Αντίγραφο

