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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 8/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα νθηώ (8) ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 

δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ 

Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 8/4.4.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. 

θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

     Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν   

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 14 Γεκεηξηάδεο Χξήζηνο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 15 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

3 Χιηνύκεο Αλδξέαο 16 ηκώλεο Ησάλλεο 

4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 17 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

5 Ληόληαο Γεώξγηνο 18 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

6 αξάληε Μαξία 19 Καπιάλεο Θσκάο 

7 Ενύλε ηέιια 20 Αβέξεο Αζαλάζηνο 

8 Πύξξνο Ησάλλεο 21 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

9 Πιηάθνο Αζηέξηνο 22 Βνξδόο Χξήζηνο 

10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 23 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

11 νθνηάζηνο Χξήζηνο   

12 Βνπιγαξάθεο Χξπζόζηνκνο   

13 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο   

       

 ΑΠΟΝΣΔ  
 

 

 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Μαραηξάο Αλδξέαο, 

Μεηακόξθσζεο, β) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο. 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 2
ν
 

θαηεπείγνλ ζέκα, εθόζνλ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε από ην ζώκα όηη ζπκθσλεί λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο 

έθηαθην, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Νηθόιαν Βαζηιάθε, ηέσο Γήκαξρν Πνιπγύξνπ θαη εθηειεζηή ηεο 

δηαζήθεο ηέθαλνπ Κόηζηαλνπ, ν νπνίνο αλέθεξε όηη: «είκαζηε βέβαηνη πσο γλσξίδεηε όηη ν 

επηθαλήο θαη αείκλεζηνο ζπκπνιίηεο καο Σηέθαλνο Κόηζηαλνο εθηόο από ηηο άιιεο δσξεέο πνπ 

έρεη θάλεη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο έρεη αθήζεη θαη κε ηελ δηαζήθε ηνπ ηελ επηζπκία πνπ γηα 

εκάο είλαη εληνιή λα γίλνπλ δπν ηδξύκαηα: α) ην κελ ζπίηη ηνπ λα γίλεη ηζηνξηθό θαη 

ιανγξαθηθό κνπζείν ην νπνίν ζα ήζειε λα πεξηέιζεη ζηνλ Γήκν Πνιπγύξνπ, θαη β) ηα δε 

ρσξάθηα ηνπ ζπλνιηθήο έθηαζεο 113.372,65 η.κ. πνπ βξίζθνληαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

1 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 

2 Βαγησλάο Αζαλάζηνο  
3 Γθνιόεο Γεώξγηνο  

4 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 2
ν
 

θαηεπείγνλ 

« Αίηεζε ηνπ εθηειεζηή ηεο δηαζήθεο ‘ηέθαλνπ Κόηζηαλνπ’ 

θ. Ν. Βαζηιάθε θαη ηνπ «πιιόγνπ θίισλ ησλ ηδξπκάησλ 

ηέθαλνπ Κόηζηαλνπ»» 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 162  
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«Καιπβώλ» θαη Μαξηαλώλ» Πνιπγύξνπ λα αμηνπνηεζνύλ ζε έλα απηόλνκν ίδξπκα ην νπνίν ζα 

βνεζάεη ηνπο άπνξνπο αιιά επηκειείο καζεηέο από ηνλ Πνιύγπξν αιιά θαη όιε ηελ 

Φαιθηδηθή, πνπ δηαθξίλνληαη γηα ην ήζνο θαη ηελ θηινκάζεηά ηνπο.  

 Απεπζπλζήθακε ζαλ Σύιινγνο θίισλ ησλ ηδξπκάησλ Σηέθαλνπ Κόηζηαλνπ ζε όινπο 

όζνπο ζα κπνξνύζαλ λα βνεζήζνπλ (ζηνπο αγξνηηθνύο ζπιιόγνπο, ζηνπο ζπλεηαηξηζκνύο) θαη 

ζέισ λα ζθεθηείηε όηη ζα πξέπεη, όρη κόλν λα ηηκνύκε απηνύο πνπ έδσζαλ πεξηνπζίεο ζηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη είλαη αξθεηνί εδώ ζηελ πεξηνρή καο, μεθηλώληαο από ηνλ Βαζίιεην 

Φξαληδή από ην 1860 αθόκε, από ηελ ρήξα ηνπ λαπάξρνπ Κπξηαδή, από ηελ Σνθία Γηαλληνύ, 

ηνπ Σηέθαλνπ Κόηζηαλνπ, ηνλ πξώελ Γήκαξρν ηνλ Καξαγηάλλε θαη βέβαηα δελ κπνξνύκε λα 

παξαιείςνπκε ηνλ γηαηξό Βαζίια ζηελ Οξκύιηα, πνπ κπνξνύκε λα ιέκε ζηελ Οξκύιηα καο. 

 Όια απηά ζα πξέπεη λα είλαη ππνδείγκαηα, γηα λα έρνπλ ππόςε ηνπο θαη απηνί πνπ ίζσο 

ζην βάζνο ηνπ κπαινύ ηνπο, ζα ήζειαλ λα ηνπο κηκεζνύλ, όηη ππάξρνπλ άλζξσπνη θαη ζήκεξα 

πνπ είλαη πξόζπκνη θαη ηθαλνί, λα δηαρεηξηζηνύλ ηέηνηα πξάγκαηα. Δγώ πξνζθέξζεθα ν ίδηνο 

θαη πξηλ αλαξσηεζείηε ζα ζαο πσ όηη δελ είρε πξνζθεξζεί θαη θαλέλαο άιινο θαη δηνξίζηεθα 

εθηειεζηήο ηεο δηαζήθεο ηνπ Κόηζηαλνπ, δηαπηζηώζακε κε ηνλ θ. Εσγξαθάθε θαη κε ηνπο 

αλζξώπνπο πνπ αζρνιεζήθακε ηόηε όηη είραλ γίλεη παξαιείςεηο από ηελ δεκόζηα δηνίθεζε 

δειαδή, δελ απνζηάιζεθε ε δηαζήθε έγθαηξα ζην ππνπξγείν νηθνλνκηθώλ, ελ ηνύηνηο όκσο όια 

απηά ηα θαιύςακε θαη είκαζηε ζην ηειεπηαίν ζηάδην θαη θαληάδνκαη ζα μέξεηε αιιά ίζσο θαη 

λα ππνπηεύεζηε όηη ππάξρνπλ θαη άλζξσπνη γείηνλεο ή από αθόκε πην πέξα πνπ επνθζαικηνύλ 

ηέηνηνπ είδνπο πεξηνπζίεο.  

 Ζ επνρή καο αληίζεηα κε ην όηη ζπλέβε ελδερνκέλσο παιαηόηεξα, δείρλεη κηα 

πξνζπάζεηα λα ελζαξξύλεη ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζα ήζειαλ γηα θνηλσθειείο ζθνπνύο γηα 

εζληθνύο ζθνπνύο γηα ηνπηθνύο ζθνπνύο λα δώζνπλ νηηδήπνηε θαη λα βνεζήζνπλ ηνλ ηόπν θαη 

ηελ ρώξα καο ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξηζθόκαζηε. Δίλαη απηνλόεην ινηπόλ όηη όρη κνλάρα ζα 

πξέπεη λα ζπληεξήζνπκε θαη λα δηαρεηξηζηνύκε ζσζηά απηέο ηηο πεξηνπζίεο, όρη κνλάρα ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπκε ζαλ ππόδεηγκα γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζα ήζειαλ λα ηνπο 

κηκεζνύλ, αιιά πξαθηηθά ζαο ιέσ όηη επίθεηηαη ε δεκνζίεπζε ηνπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο 

πνπ είλαη έηνηκν θαη θάπνηνη από εζάο πξαθηηθά ζα κπνπλ κέζα ζην δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ 

ηδξύκαηνο θαη ζα πξέπεη ζηγά-ζηγά λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ θαη λα πξνεηνηκάδνληαη.  

 Τη δεηάκε ινηπόλ εκείο; Σπκπαξάζηαζε εζηθή αιιά ελδερνκέλσο θαη πξαθηηθή, δειαδή 

θάηη πνπ είρε γίλεη ήδε θαη κε ηελ πξνεγνύκελε Γεκνηηθή Αξρή, πνπ αλέιαβε ηελ 

ηνπνγξάθεζε ησλ θηεκάησλ απηώλ θαη ηελ ζπληήξεζε όζν κπνξνύζακε ηνπ ζπηηηνύ απηνύ, κε 

ην βάςηκν, ηελ θαζαξηόηεηα, ην λα πιεξώλεη ην ξεύκα θιπ, κέρξη πνπ ηειηθά ην ζπίηη πεξηήιζε 

θαη απνηειεί πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ. 

 Σηελ πεξίπησζε απηή ζέισ λα ζαο πσ όηη εκείο εξρόκαζηε λα βνεζήζνπκε εζάο πνπ 

είζηε ηδηνθηήηεο ηεο νηθίαο Κόηζηαλνπ γηα λα πινπνηεζεί ν ζθνπόο λα γίλεη πξώηα Λανγξαθηθό 

κνπζείν θαη κεηά λα πεξηέιζεη ζηνλ Γήκν. Τώξα πεξηήιζε ζηνλ Γήκν, αιιά δελ έρεη γίλεη 

αθόκα Λανγξαθηθό θαη Ηζηνξηθό κνπζείν. 

 Αιιειέγγπνη ινηπόλ θαη εκείο κε εζάο, δεηνύκε λα πάξεηε κηα απόθαζε, έηζη ώζηε καδί 

κε όινπο ηνπο ππόινηπνπο θνξείο ηνπ Πνιπγύξνπ αιιά θαη ηεο Φαιθηδηθήο, λα θνηηάμνπκε λα 

ππεξαζπηζηνύκε απηέο ηηο πεξηνπζίεο θαη λα ηηο δηαρεηξηζηνύκε θαηά ην δπλαηόλ θαιύηεξα». 

Τνλ ιόγν πήξε ν αξρεγόο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Μπνγδάλνο Κσλζηαληίλνο, ν 

νπνίνο αλέθεξε: «λνκίδσ όηη ρξεηάδεηαη όρη κνλάρα εζηθή αιιά θαη πιηθή ππνζηήξημε ησλ 

αλζξώπσλ πνπ δνπιεύνπλ κε ζθνπό λα δηαηεξεζεί θαη ην ζπίηη θαη ε πεξηνπζία ώζπνπ λα 

δνύκε ηη ζα θάλνπκε κε απηήλ ηελ ζπγθεθξηκέλε δσξεά. Φξεηάδεηαη ινηπόλ θαη νη αξκόδηνη 

Αληηδήκαξρνη πνπ έρνπλ ηελ επζύλε θάπνησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξά θαζαξηόηεηεο θαη κηθξά 

έξγα ηερληθά, ζπλεξγεία θαη ινηπά λα ζπλδξάκνπλ πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε θαη λα 

βνεζήζνπλε θαη ηνλ θ. Βαζηιάθε θαη ηνλ θ. Γηώξγν Εσγξαθάθε πνπ επίζεο έρεη αλαιάβεη θαη 

απηόο απηήλ ηελ επζύλε, νύησο ώζηε λα δηαηεξεζεί ην ζπίηη θαη ε πεξηνπζία». 

Σην ζεκείν απηό παξελέβε ν θ. Γήκαξρνο, ν νπνίνο αλέθεξε όηη «ζπλεξγαδόκαζηε πάξα 

πνιύ ζηελά κε ηνλ θ. Βαζηιάθε θαη κε ηνλ θ. Εσγξαθάθε, επηζθεθηήθακε ήδε θαη ην θηίξην κε 
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εηδηθνύο ηερληθνύο γηα λα δνύκε ην ζέκα ηεο ζθεπήο, έρνπκε επηκειεζεί ήδε επ’ απηνύ 

πξνβιέπνληαο έλα θνλδύιην ζηνλ πξνϋπνινγηζκό. 

Να ζεσξεζεί βέβαηα ε βνήζεηα θαη ε ζηήξημε πνπ ζέινπλ θαη ν θ. Ν. Βαζηιάθεο θαη ν θ. 

Γ. Εσγξαθάθεο, νη νπνίνη βεβαίσο δνπιεύνπλ γηα ην θνηλό ζπκθέξνλ θαη ηνπο επραξηζηνύκε 

ηδηαίηεξα θαη πξνζσπηθά. 

Γπζηπρώο ππάξρνπλ ηξίηνη θαηαπαηεηέο νη νπνίνη εθκεηαιιεπόκελνη ηόζα ρξόληα ηηο 

όπνηεο αδξάλεηεο ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ, αμηώλνπλ δηθαηώκαηα αθόκε θαη ρξεζηθηεζίαο. 

 Θα πξέπεη ινηπόλ λα ελαληησζνύκε ζε ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο κε ηελ απόθαζε θαη ην 

ςήθηζκα ην νπνίν ζα δώζνπκε, γηα λα έρνπλ θαη νη άλζξσπνη απηνί όρη κόλν εζηθή αιιά θαη 

πιηθή ζηήξημε θαηά ηελ ρξνληθή εμέιημε από ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ».  

Τνλ ιόγν πήξε ν αξρεγόο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Θσκάο Καπιάλεο, ν νπνίνο 

αλέθεξε όηη « Γελ ρξεηάδεηαη λα πνύκε πνιιά, μέξνπκε όινη ηνλ αγώλα πνπ θάλνπλ όια απηά ηα 

ρξόληα θαη ν θ. Εσγξαθάθεο θαη ν θ. Βαζηιάθεο θαη ηνπο επραξηζηνύκε πνιύ. Θα πξέπεη λα 

είκαζηε θνληά ηνπο ζε ό,ηη καο δεηήζνπλ, αο μεθηλήζνπκε κε ηελ ζθεπή θαη βήκα-βήκα θνληά 

ζηνπο αλζξώπνπο απηνύο λα κπνξέζνπκε πξάγκαηη θάπνηα ζηηγκή λα θέξνπκε ηελ νηθία 

Κόηζηαλνπ εθεί πνπ ζα έπξεπε λα είλαη πξηλ από πνιιά ρξόληα».  

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Σώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηνπ ηελ αίηεζε ηνπ 

«πιιόγνπ θίισλ ησλ ηδξπκάησλ ηέθαλνπ Κόηζηαλνπ» θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    O κ ό θ σ λ α 

 

 Σελ έθδνζε ςεθίζκαηνο κε ην νπνίν εθθξάδεη όρη κόλν ηελ εζηθή, αιιά θαη ηελ 

πιηθή θαη ηελ πξαθηηθή ζπκπαξάζηαζε από ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ πξνο ηνλ εθηειεζηή 

ηεο δηαζήθεο Κόηζηαλνπ θ. Ν. Βαζηιάθε θαη ηνλ «ύιινγν θίισλ ησλ ηδξπκάησλ 

ηέθαλνπ Κόηζηαλνπ». 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 162/2011. 

 

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Υπνγξαθή                Υπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 11-5-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΧΟ 

 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ 
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