
1 
  

 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 35/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή ογδόη (28η) Αυγούστου 2014 και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση, λόγω 

κινδύνου λήξης των προθεσµιών για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, η Οικονοµική 

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 15733/28.08.2014. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2., Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. 

Σαράντη Μαρία, 4. Πλιάκος Αστέριος, 5. Παπανικολάου Ευτυχία τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Σταµούδης Ελευθέριος, αντιπρόεδρος της Ο.Ε., 2. Θωµάς Καπλάνης, 

τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

 

Αριθµός θέµατος: έκτακτο 
Αποδοχή δωρεάς καλλιτεχνικής και από σίδερο 

κατασκευής για τον προαύλιο χώρου του κλειστού 

∆ηµ. Θεάτρου Πολυγύρου 

 

Αριθµός Απόφασης: 265 

 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος µετά την αποδοχή των µελών να 

συζητηθεί εκτός ηµερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος και τόνισε τα εξής: 

Όπως καλά γνωρίζετε, στη συνέχεια της από 26/03/2014 επιστολή µας, προς τον Σύλλογο 

Πολυγυρινών Θεσσαλονίκης, για την δωρεά ενός γλυπτού σιδερένιας κατασκευής που 

ΑΔΑ: Ω8Ν2ΩΞΜ-ΡΗΥ



2 
  

 

 
πρόκειται να τοποθετηθεί στην είσοδο του κλειστού Θεάτρου Πολυγύρου, ο παραπάνω 

Σύλλογος ανταποκρίθηκε στο αίτηµά µας, (βλ. την από 10/4/2014 επιστολή του) προχώρησε σε 

συµφωνία µε τον κατασκευαστή και µένει σ’ εµάς να αποδεχθούµε την δωρεά αυτή και να 

εκφράσουµε τις δηµόσιες ευχαριστίες µας στον Σύλλογο αυτόν.  

Η επιτροπή, µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών της και αφού έλαβε υπόψη 

της τα παραπάνω έγγραφα  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Αποδέχεται την προσφερόµενη δωρεά του γλυπτού καλλιτεχνικής κατασκευής από σίδερο 

που πρόκειται να κατασκευασθεί από τον κ. Γεώργιο Τσαρά µε χρηµατοδότηση του 

Συλλόγου Πολυγυρινών Θεσσαλονίκης (βλ. σχετική φωτογραφία) και που θα τοποθετηθεί 

στον προαύλιο χώρο του κλειστού θεάτρου. 

2) Εκφράζει τις δηµόσιες ευχαριστίες του ∆ήµου προς τον Σύλλογο Πολυγυρινών 

Θεσσαλονίκης και εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την αποστολή σχετικής ευχαριστήριας 

επιστολής 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  265/ 2014 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  28η Αυγούστου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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