
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 6ο/16-06-2021  της Τακτικής Συνεδρίασης (διά τηλεδιάσκεψης) 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου. 
 
ΘΕΜΑ: 5ο    ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 48/2021   

Αριθμός 
Απόφασης 

48/2021  

  
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Δήμου Σουφλίου 
 

 
 Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16 Ιουνίου   του 
έτους 2021  ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30  συνήλθε σε 
Τακτική (διά τηλεδιάσκεψης )  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Σουφλίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 5589/11-06-2021  έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα 
άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19, τις από 11.03.2020 και 30.03.2020 
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, τις αριθ. 18318/13.3.2020, 
40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020 και 60249/22.09.2020, 
εγκυκλίους του ΥΠΕΣ 

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου 
ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παρευρίσκονταν οι 14. 

 
Παρόντα Μέλη      
1. Δημούτσης Αθανάσιος 
2. Δαρούσης Δημήτριος 
3. Γκαϊδατζής Νικόλαος 
4. Καχρεμάν Μεχμέτ 
5. Κοτζά  Γιουσούφ 
6. Παπατσιλέκας Θωμάς 
7. Πιτιακούδης Μιχαήλ 
8. Τσιαμίτας Θεόδωρος 
9. Καμέρ Τζεμίλ 
10. Δουκαλέτσης Γεώργιος 
11. Μιδάλκος Παναγιώτης 
12. Σκαρκάλας Παναγιώτης   
13. Τασμαλής Σαράντης 
14. Αρβανίτης Αποστόλος  
 
     
Απόντα Μέλη 
1. Πουλιλιός  Ευάγγελος   
2. Γκουστούδης Νικόλαος 
3. Καλιούνης  Ιωάννης 
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4. Καραγιάννης Χρήστος  
5. Γκαμπιτσάκης Ιωάννης 
6. Χαριτούδης  Αθανάσιος 
7. Σαλήογλου Αλή 
8. Δαβής Απόστολος 
9. Κουφάκη Σοφία 
10. Ματθαιουδάκης Γεώργιος .  
11. Τσιακίρης Σταμάτιος 
12. Πατέλης Απόστολος 
13. Παρασκευάς Παρασκευάς   
     
Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων 
    
   Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Καλακίκος προσκλήθηκε και παρίσταται στη 
συνεδρίαση. 
  Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Τσιροπούλας Δημήτριος υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
            
Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης με θέμα «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Σουφλίου » έδωσε το 
λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσιαμίτα Θεόδωρο ο οποίος είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν 3463/2006, περίπτωση στ’, οι 
αρμοδιότητες των ∆ήμων και Κοινοτήτων αφορούν, μεταξύ άλλων, στους 
τομείς παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται 
και οι εξής περιπτώσεις:  

1. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού 
πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων 
πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία 
πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, 
κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας 
μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ, καθώς και η μελέτη 
και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων. 

2. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτές 

3. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

4. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 
Ο Δήμος Σουφλίου, λαμβάνοντας υπόψη πρώτον όλες τις πτυχές της 

κατάστασης που διαμορφώθηκε το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας εξαιτίας 
των διαστάσεων πανδημίας που εξέλαβε ο νέος κορωνοϊός, και την 
συνεπαγόμενη επιτακτική ανάγκη ανάσχεσης των δυσμενών επιπτώσεων 
που τέθηκαν λόγω των υγειονομικών συνθηκών βεβιασμένα επηρεάζοντας 
μεταξύ άλλων την ψυχική υπόσταση των πολιτών, και δεύτερον την διαρκώς 
υφιστάμενη ανάγκη ενίσχυσης της πολιτιστικής ζωής και της πολιτιστικής 
ταυτότητας όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του, επιθυμεί να θεσπίσει  
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Δήμο Σουφλίου, με την ενδεικτική ονομασία του 
συνόλου των εκδηλώσεων «Πολιτιστικό Καλοκαίρι». 

Στόχος του θεσμού λοιπόν, πέρα από την ενίσχυση του 
ταλαιπωρημένου φρονήματος των πολιτών, αποτελεί η ανάδειξη και η 
ενίσχυση του Πολιτισμού της περιοχής, η προβολή των τοπικών προϊόντων τα 
οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερη σπανιότητα και ενδιαφέρον, η προσέλκυση 
επισκεπτών, καθώς και η παροχή υψηλής ποιότητας πολιτιστικών αγαθών 
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στους πολίτες και στους επισκέπτες, σε συνδυασμό όμως, πάντα φυσικά με 
την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων που απαιτούνται για τον 

αποκλεισμό της πιθανότητας διασποράς του νέου κορωνοϊού. 
Ως περίοδος των εκδηλώσεων προτείνεται, η περίοδος από την 1η 

Ιουλίου έως την  15η  Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 
Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις χαρακτηριστική θα είναι η συνεργασία  

όλων των φορέων του Δήμου Σουφλίου(Σύλλογοι, Επαγγελματίες, 
Εθελοντές). 

Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, 
κινηματογραφικές προβολές, κοινωνικές εκδηλώσεις, παιχνίδια για μικρούς 
και μεγάλους κ.α.. 
Πριν την έναρξη του καλοκαιριού θα συντάσσεται ένα ενιαίο πρόγραμμα 
εκδηλώσεων για όλο το Δήμο Σουφλίου, έτσι ώστε οι επισκέπτες να 
γνωρίζουν εκ των προτέρων τις εκδηλώσεις που θα υπάρχουν στο διάστημα 
από 01 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους κι έτσι να μπορούν να 
οργανώσουν καλύτερα την ενδεχόμενη επίσκεψή τους. 

 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος ανέφερε τα εξής: Ο 

Δήμος Σουφλίου ξεκινάει το «Πολιτιστικό Καλοκαίρι», το οποίο πρέπει να 
γίνει θεσμός. 

Η καθιέρωση του εξωστρεφούς αυτού θεσμού και των εκδηλώσεων 
που θα τον πλαισιώνουν ειδικά για φέτος πέρα από τους εννοούμενους 
λόγους ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου, έχει δύο επιπλέον πολύ 
σημαντικά εφαλτήρια: 

 Πρωτίστως, αυτό που καθιστά περισσότερο από ποτέ άλλοτε 
αναγκαία την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι η πνευματική, 
ψυχική  και κοινωνική ενδυνάμωση των κατοίκων του Δήμου Σουφλίου. 
Μετά την περιπέτεια που βίωσε η χώρα μας εξαιτίας της πανδημίας του 
Covid-19, αποτελεί καθήκον να αναπτερωθεί το ηθικό των ανθρώπων 
της περιοχής. Οι άνθρωποι που για μήνες παρέμειναν έγκλειστοι και 
κοινωνικά απομονωμένοι στις οικείες τους, έχουν την ανάγκη να εντοπίσουν 
αφορμές ικανές να τους θέσουν ξανά σε κίνηση. Έχοντας αυτή τη σκέψη ως 
οδηγό, το  «Πολιτιστικό Καλοκαίρι» στοχεύει στην επανεκκίνηση της τοπικής 
αγοράς, την απομακρύνση κάθε ψήγματος ανασφάλειας και φόβου 
επαναπροσδιορισμού των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των κατοίκων κάθε 
ηλικιακής ομάδας, μιας και πρόκειται να πλαισιωθεί από εκδηλώσεις για 
ηλικιωμένους, ενήλικες και παιδιά οι οποίες θα οργανωθούν με τέτοιο 
τρόπο ώστε να προκληθεί μεν το ενδιαφέρον των δημοτών αλλά και των 
επισκεπτών, να τηρηθούν δε με ευλάβεια όλα τα απαιτούμενα υγειονομικά 
μέτρα που προστάζουν οι συνθήκες της εποχής, χάριν ασφάλειας. 

 Δεύτερον, θα πρέπει να αναφερθεί και η συνακόλουθα σημαντική 
εμπέδωση του μηνύματος που θα διαδίδεται μέσα από τις επικείμενες 
εκδηλώσεις, ότι η επιστροφή στην κανονικότητα είναι συνώνυμη του 
εμβολιασμού. Ερωτήματα όπως γιατί πρέπει να εμβολιαστούν οι πολίτες, 
πόσο διαρκεί η προστασία, αν υπάρχουν κίνδυνοι ή αν θα πρέπει να 
τηρηθούν τα υγειονομικά μέτρα και μετά τον εμβολιασμό, απαντώνται σε 
έντυπα ενημέρωσης που λαμβάνει καθημερινά ο Δήμος και χρήζουν 
διάχυσης. Θεωρούμε λοιπόν τις πολιτιστικές δράσεις ένα από τα 
αποτελεσματικά μέσα διάχυσης. 
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Κατόπιν των παραπάνω, προτείνω να θεσπίσουμε το θεσμό των Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων  Δήμου Σουφλίου με την ενδεικτική ονομασία του συνόλου των 
εκδηλώσεων «Πολιτιστικό Καλοκαίρι». 

 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου μετά το τέλος της οποίας το Δημοτικό 
Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, και το άρθρο 75 του Ν 
3463/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Να θεσπίσει ως θεσμό τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Δήμου 

Σουφλίου με την ενδεικτική ονομασία του συνόλου των εκδηλώσεων 

«Πολιτιστικό Καλοκαίρι»  

2. Οι εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται από 01 Ιουλίου έως 15 

Σεπτεμβρίου κάθε έτους 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   48/2021. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

 
Δημούτσης Αθανάσιος 
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