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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 24
ης

/ 19-12-2013 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 

ΕΗΔ 4
ο
: 

Αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης της αίθουσας στο 2ο 

όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Αγίων Αντωνίων και 

των ιερών κειμηλίων για την υλοποίηση του έργου: «Ίδρυση 

κειμηλιοφυλακείου». 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα Πέμπτη 19-12-2013, ώρα 17:00, στην αίθουσα «Χρυσαλλίδα», 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, ύστερα 

από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18842/14-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε 

στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: 

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Πατσάς Κυριάκος, Αντιπρόεδρος 

3. Λέτσιος Βασίλειος, Αναπλ/κο Μέλος 4. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος
1
 

5. Μπελιάς Αντώνιος, Μέλος 6. Στάθης Νικόλαος, Μέλος 

7. Συρακούλης Γεώργιος, Μέλος  

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός 

υπάλληλος Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 

ΕΗΔ 4
ο
: 

Αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης της αίθουσας στο 2ο 

όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Αγίων Αντωνίων και 

των ιερών κειμηλίων για την υλοποίηση του έργου: «Ίδρυση 

κειμηλιοφυλακείου». 

 

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 75 

του Ν.3852/2010 και το εισηγήθηκε ο Πρόεδρος κ. Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε 

                                                 
1
 Προσήλθε στη συζήτηση του 5

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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κατέθεσε στην Επιτροπή το παρακάτω έγγραφο του Πνευματικού Κέντρου των 

Αγίων Αντωνίων Αγιάς: 

 

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου των Αγίων Αντωνίων Αγιάς 

«Λίλιαν Βουδούρη» και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίων 

Αντωνίων,  με αποφάσεις τους, πρακτικό 3/18.12.2013 και πρακτικό 58/18.12.2013 

αντίστοιχα, παραχωρούν αίθουσα στο 2
ο
 όροφο του Πνευματικού Κέντρου, στο Δήμο 

Αγιάς για διαμόρφωση και έκθεση κειμηλίων της ενορίας των Αγίων Αντωνίων για 

χρονικό διάστημα εννέα ετών.  

 

Τα ιερά κειμήλια της υπό ίδρυσης έκθεσης – κειμηλιοφυλάκειο  θα παραχωρηθούν 

επίσης στο Δήμο Αγιάς για το ίδιο χρονικό διάστημα των εννέα ετών με σκοπό τη 

συντήρηση, την προβολή και την έκθεση στο κοινό». 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1η του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική 

Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαι την αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης 

της ανωτέρω αίθουσας». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις της παρ. 1η του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

- το πρακτικό 3/18.12.2013 του Πνευματικού Κέντρου των Αγίων Αντωνίων Αγιάς 

«Λίλιαν Βουδούρη», 

- το πρακτικό 58/18.12.2013 του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού 

Αγίων Αντωνίων, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Αποδέχεται τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας στον 2ο όροφο του 

Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Αγίων Αντωνίων, της συλλογής των ιερών 

κειμηλίων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην από τον Ιανουάριο του 2012 

συνταχθείσα μελέτη με τίτλο: «Μουσειολογική και Μουσειογραφική Μελέτη για τη 

δημιουργία κειμηλιοφυλακείου στο Πολιτιστικό – Πνευματικό Κέντρο Αγιάς 

Λαρίσης», καθώς και της ανωτέρω μελέτης, με σκοπό την  υλοποίηση του έργου: 

«Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου». 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 194/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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