
1 

 

1 

 

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 22/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

        Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα κία (1) ηνπ κελόο Δεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Πέκπηε 

θαη ώξα 19:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα 

ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, 

ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 22/25.11.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. θ. 

Γεκεηξίνπ Εαγγίια, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 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                             ΑΠΟΝΣΔ :Οπδείο 

          

Α/Α Δπίζεην Όλνκα Α/Α Δπίζεην Όλνκα 

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 15 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 16 Υιηνύκεο Αλδξέαο 

3 Βνξδόο Υξήζηνο 17 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 18 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

5 Ληόληαο  Γεώξγηνο 19 ηκώλεο Ησάλλεο 

6 αξάληε Μαξία 20 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

7 Ενύλε ηέιια 21 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

8 Πύξξνο Ησάλλεο 22 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

9 Πιηάθνο Αζηέξηνο 23 Καπιάλεο Θσκάο 

10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 24 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

11 νθνηάζηνο Υξήζηνο 25 Αβέξεο Αζαλάζηνο 

12 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκν 26 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 

13 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 27 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

14 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 

 

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

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

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

δελ παξαβξέζεθε θαλείο. 

 

Αξηζκόο ζέκαηνο : 2
ν
  Τπνβνιή πξόηαζεο ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π 

 «Φεθηαθή ύγθιηζε» 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 503  

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 

3
ν
 ζέκα, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. Αλδξέα Υιηνύκε ν νπνίνο αλέθεξε: 

«Σύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ηνπ Ε.Π. «Ψεθηαθή Σύγθιηζε» πξόηαζε κπνξνύλ λα 

ππνβάιινπλ Ννκηθά Πξόζσπα Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.) ηα νπνία πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο 

παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο: 

1. Δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηνπ πνιηηηζκνύ. 
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2. Έρνπλ λνκηθή ππόζηαζε ε νπνία απνδεηθλύεηαη από θαηαζηαηηθά-λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα. 

3. Λεηηνπξγνύλ απνδεδεηγκέλα γηα ηνπιάρηζηνλ δύν (2) έηε πξηλ από ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηνπο. 

4. Δελ έρνπλ θεξδνζθνπηθό ραξαθηήξα ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή λνκηθνύ πξνζώπνπ 

πνπ κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. 

 Επεηδή ε Κνηλσθειήο Επηρείξεζε ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ (ΝΠΙΔ) βάζεη «Καιιηθξάηε» 

ζπζηάζεθε κόιηο ην 2011 άξα απνθιείεηαη ιόγσ ηεο ηξίηεο πξνϋπόζεζεο, πξνηείλεηαη ζην 

Δεκνηηθό Σπκβνύιην ε ππνβνιή πξόηαζεο ζην ελ ιόγσ πξόγξακκα κέζσ ηνπ «Σπιιόγνπ 

Φίισλ Ιδξπκάησλ Σηέθαλνπ Κόηζηαλνπ», ν νπνίνο πιεξνί ηηο παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο. 

 Απαξαίηεηεο θξίλνληαη νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 

 Τπνγξαθή πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ δήκνπ θαη ζπιιόγνπ ζε ό,ηη αθνξά 

ηε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ηνπ θνξέα θαη 

 Απόθαζε παξαρώξεζεο ηνπ πιηθνύ (αξρείνπ) ηνπ ηέθαλνπ Κόηζηαλνπ κε ζθνπό 

ηελ ςεθηνπνίεζή ηνπ θαη ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκηνπξγία εληαίνπ πνιηηηζηηθνύ 

απνζέκαηνο». 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Σώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

         Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηνπ ηελ ζρεηηθή 

πξόζθιεζε ηνπ Ε.Π. «Ψεθηαθή Σύγθιηζε» θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

 Σελ ππνβνιή πξόηαζεο ζην Δ.Π. «Φεθηαθή ύγθιηζε» γηα ηε «Γεκηνπξγία 

Φεθηαθνύ Απνζεηεξίνπ Ηζηνξηθνύ θαη Πνιηηηζηηθνύ Αξρείνπ ηέθαλνπ 

Κόηζηαλνπ» σο δηθαηνύρνο ηεο πξάμεο 

 Σελ ππνγξαθή πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κε ηνλ ύιινγν Φίισλ ησλ Ηδξπκάησλ 

ηέθαλνπ Κόηζηαλνπ (.Φ.Η..Κ.) ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα παξαρσξείηαη ζην 

ζύιινγν ε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ηνπ δήκνπ Πνιπγύξνπ πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάιιεη ηελ πξόηαζε ν .Φ.Η..Κ. σο θνξέαο πξόηαζεο. 

 Σελ παξαρώξεζε ζηνλ .Φ.Η..Κ. ηνπ αξρείνπ ηνπ ηέθαλνπ Κόηζηαλνπ ην νπνίν 

αλήθεη εμνινθιήξνπ ζην Γήκν Πνιπγύξνπ. 

 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 503/2011 

 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 2 -12-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΧΓΡΑΦΟ 
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