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Από το πρακτικό 16/2011 

        Στov Πoλύγυρo σήµερα δέκα

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου

Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ

νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος

Αστέριος, 4. Σαράντη Μαρία, 5. ∆ήµητσας

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Θωµάς Καπλάνης

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

  Πολύγυρος    16

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ 

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

50738 

: 23710 22266 

oikonomiko@poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

/2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

δέκα πέντε (15) Νοεµβρίου 2011 και ώρα  1

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση η Οικονοµική

από την υπ’ αριθ. 24096/10-11-2011 πρόσκληση τoυ Πρ

στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από

Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος

5. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος,5. Μπογδάνος Κωνσταντίνος

Θωµάς Καπλάνης τακτικό µέλος της Ο.Ε, 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

ΗΨΗ 

6-11-2011 

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /24502 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

και ώρα  12.00  στo ∆ηµoτικό 

εδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 

υ Πρoέδρoυ πoυ επιδόθηκε 

διαπίστωσε ότι από τα επτά µέλη της 

Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. Πλιάκος 

Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος 

ΑΔΑ: ΒΕΑ1ΩΞΜ-ΠΜ8



2 
  

 

 

Αριθµός θέµατος:  έκτακτο  Αποδοχή δωρεάς από Μπανάβα ∆ηµήτριο του Γεωργίου 

προς την Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχη». 
Αριθµός Απόφασης: 185 

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής, µετά 

την αποδοχή των µελών της Επιτροπής, λόγω του κατεπείγοντας να συζητηθεί ως έκτακτο πριν από την 

ηµερήσια διάταξη και ανέφερε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 84, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, η αποδοχή 

κληροδοτήµατος, κληρονοµιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τοπική κοινότητα, 

γίνεται από την Οικονοµική Επιτροπή µετά από σύµφωνη γνώµη του οικείου συµβουλίου. Με την υπ’ 

αριθ. 28/2011 απόφαση του Τοπικού Συµβούλιου Ταξιάρχη, ο κ. Μπανάβας ∆ήµητριος του Γεωργίου µε 

έγγραφη επιστολή του, επιθυµεί να δωρίσει στην Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχη τις δύο µεγάλες συλλογές 

του από νοµίσµατα διαφόρων χωρών και διαφόρων περιόδων και από γραµµατόσηµα Ελληνικά και ξένα 

πολλών χρονικών περιόδων. Η δωρεά θα τελεί υπό τους εξής όρους: 1) Οι συλλογές θα παραδοθούν από 

τον ίδιο στον Πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου µε πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και µε την 

παρουσία, συµµετοχή και συνεργασία του ίδιου θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες προθήκες σε ιδιαίτερο 

και κατάλληλο χώρο, που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό µέσα στο Κοινοτικό κατάστηµα και θα είναι ήδη 

έτοιµος για παράδοση, 2) Οι συλλογές θα τελούν πάντοτε υπό φύλαξη και ευθύνη του εκάστοτε Προέδρου 

του Τοπικού Συµβουλίου, θα εκτίθενται στο κοινό σύµφωνα µε προγράµµατα επισκέψεων µε την 

παρουσία του υπεύθυνου εκπροσώπου της Κοινότητας και κατά προτίµηση του εκάστοτε Προέδρου του 

Τοπικού Συµβουλίου. Επίσης ο κ. Μπανάβας εξέφρασε την επιθυµία του ίδιου και της συζύγου του, να 

έχουν το ελεύθερο να επισκέπτονται τις συλλογές οποτεδήποτε, φυσικά κατόπιν συνεννοήσεως µε τον 

υπεύθυνο. 3) Οι συλλογές θα παραµένουν εντός του Κοινοτικού καταστήµατος και δεν θα µεταφέρονται 

εκτός αυτού. Θα παραµείνουν δε εσαεί στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα Ταξιάρχη και δεν θα µεταβιβαστούν ποτέ 

για οποιονδήποτε λόγο και µε οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους. Αν δηµιουργηθούν λόγοι ανυπέρβλητοι που 

καθιστούν αδύνατη την ύπαρξη των συλλογών στην Κοινότητα Ταξιάρχη, επιθυµία του ίδιου και της 

συζύγου του είναι, να παραδοθούν στο ∆ήµο Πολυγύρου και να αξιοποιηθούν σύµφωνα µε τους ίδιους 

όρους. 
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Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη το άρθρο 84, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, την 
απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου και αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και µετά από 
διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1.  Εγκρίνει την συζήτηση του όλου θέµατος πριν από την ηµερήσια διάταξη 

 

2. Αποδέχεται την δωρεά δύο ιδιωτικών συλλογών από νοµίσµατα και γραµµατόσηµα του κ. Μπανάβα 

∆ηµήτριου του Γεωργίου προς την Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχή, σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που περιγράφονται στην επιστολή, εκφράζοντας τις δηµόσιες και προσωπικές ευχαριστίες 

προς τον κ. Μπανάβα ∆ηµήτριο. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     185/ 2011 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  15η Νοεµβρίου 2011 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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