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ΘΕΜΑ: ΄Εγκριζη ηης σπω ΄Θδρσζη Αζηικής Μη Κερδοζκοπικής Εηαιρίας με ηην 

επφνσμία «ΠΤΘΑΓΟΡΕΘΟ FEST ΟΡΑΜΑ» και ζτέδιο καηαζηαηικοϊ 

ηης. 

 

 

ην Καξιφβαζη, ζήκεξα ηελ 27
ελ

  Απξηιίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε 

θαη ψξα 19:00΄κ.κ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, 

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, η οποία 

λωγφ ηφν καηεπειγωνηφν μέηρφν ποσ έτοσν ληθθεί για ηην αποθσγή ηης 

διάδοζης ηοσ κορφνοχοϊ COVID-19   πραγμαηοποιήθηκε      ΚΕΚΛΕΘΜΕΝΩΝ 

ΣΩΝ ΘΤΡΩΝ   θαη ΄εθαξκνγή  : α)  ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο απφ 

11/3/2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/Α/11-3-2020) 

«Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ 

θνξσλντνπ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ», β) ηεο κε 

αξηζκ. πξση. 18318/13-03-2020 (ΑΓΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) εγθπθιίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «χγθιεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ ησλ 

πεξηθεξεηψλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, θαηά ην δηάζηεκα 

ιήςεο ησλ κέηξσλ απνθπγήο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνπ COVID-19» θαη γ) ηεο 

παξ.1 ηεο ππ αξηζκ. 40/31-03-2020 (ΑΓΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ)    εγθπθιίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «Δλεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ 

αληηκεηψπηζεο ηνπ θνξσλντνπ COVID 19, αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ»   δ) ηεο παξ. 4 ηεο ππ αξηζκ. 163/29-5-2020 (ΑΓΑ: 

Φ3ΥΝ46ΜΣΛ6-ΑΦ7)   εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ « Δλεκέξσζε 

αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ 

Γήκσλ» φπνπ   α) δηα δψζεο ζχγθιηζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθαξκνγή έρνπλ 

νη εθδνζείζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 12 ηεο θνηλήο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο αξηζ. Γ1α/ ΓΠ. νηθ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) θαη ε παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ14 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο αξηζ. Γ1α/Γ.Π.νηθ. 32009/23-05-

2020 (Β’ 1988) , ελψ θαη νη ζπλεδξηάζεηο εμαθνινπζνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ  θαη  χζηεξα  απφ ηελ 4256/20-04-2022 πξφζθιεζε ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ.Γεκεηξίνπ Κππξαίνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη 

δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ 

Ν.3852/2010, φπσο ηα άξζξα απηά αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 74 ηνπ 

Ν.4555/2018. 

Πξηλ απφ ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ πξφεδξν, φηη ππήξρε ε 

λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ (27) ζπκβνχισλ  ήηαλ παξφληεο (20) 

ζχκβνπινη, δειαδή: 
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ΠΑΡΟΝΣΕ 

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

5.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

6.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

7.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  Αντ/ρχος 

8.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

9.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

10.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

11.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

12.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

13.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

14.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

15.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

16.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

17.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

18.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

19.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

20.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 

        ΑΠΟΝΣΕ 

 

1.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
2.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

3.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

4.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

5.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

6.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

 

7.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΛΕΤΕΘ  - ΑΠΟΥΩΡΗΕΘ 

 

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο 

θαη ψξα 19:22΄κ.κ πξνζήιζε ν 

Αληηδήκαξρνο θ.Γεψξγηνο Γηαθνζηακάηεο. 
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Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λφκηκα θαη νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Λέθαο θ.Μαζηφο Κσλ/λνο 

θαη ν  πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Καζηαλέαο  θ.Υαηδεπαλαγηψηνπ Κπξηάθνο.  

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Κσζηάθεο Γεψξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ νπνίν  ε  πξφεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Υαξαιακπάθε 

Κσλζηαληίλα, θ.Υηψηεο Δκκαλνπήι θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Παηξψλε 

Ισάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ . 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7ον: ΄Εγκριζη ηης σπω ΄Θδρσζη Αζηικής Μη Κερδοζκοπικής Εηαιρίας με 

ηην επφνσμία «ΠΤΘΑΓΟΡΕΘΟ FEST ΟΡΑΜΑ» και ζτέδιο 

καηαζηαηικοϊ ηης. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (7
ν
)  έβδνκν  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο,  έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ θ.Γήκαξρν θαη ν νπνίνο είπε πξνο ηα κέιε ηνπ 

πκβνπιίνπ  ηα εμήο: 

Α). Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 101 «Γίθηπα δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ», ηνπ Ν. 3852/2010 

«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α΄87/07-06-2010), νξίδνληαη επί ιέμεη ηα 

αθφινπζα:  

«1. Γχν ή πεξηζζφηεξνη δήκνη ή δήκνη θαη πεξηθέξεηεο, κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, 

κπνξνχλ λα ζπληζηνχλ δίθηπα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 219 θαη 220 

ηνπ Κ.Γ.Κ., κε ηε κνξθή αζηηθήο εηαηξείαο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ 

άξζξνπ 741 ηνπ Α.Κ.. θνπφο ηνπ δηθηχνπ είλαη ε αλάδεημε ησλ θνηλψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, η διαμόπθωζη, η άζκηζη και η υποζηήπιξη ηων πολιηικών που 

ζυνδέονηαι με ηα ιδιαίηεπα χαπακηηπιζηικά ηων μελών ηου δικηύου. 

 

2. Σα αλσηέξσ δίθηπα ζπληζηψληαη κε απνθάζεηο ησλ νηθείσλ ζπκβνπιίσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ Ο.Σ.Α. και λειηοςπγούν ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 

267 ηος Κ.Δ.Κ., φπσο ηζρχεη θαη ην άξζξν 741 ηνπ Α.Κ. . ηα δίθηπα απηά κπνξνχλ 

λα ζπκκεηέρνπλ θαη αλαπηπμηαθέο αλψλπκεο εηαηξείεο Ο.Σ.Α.». 

*** Η παξ. 1 θαη 2  αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε ην άξζξν 8 παξ. 7 ηνπ Ν. 

4071/2012 (ΦΔΚ Α΄ 85/11.04.2012).  

 

javascript:open_links('514972,568040')
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Β) Με βάζε ηα κφιηο πξνεθηεζέληα, πξφθεηηαη λα ηδξπζεί Αζηηθή Με 

Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία (Α.Μ.Κ.Δ.) κε ηελ ζχκπξαμε:  

α) Σνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο άκνπ, β) Σνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, γ)  Σνπ 

Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη δ) Σνπ Αγξνηηθνχ 

πλεηαηξηζκνχ κε ηελ επσλπκία «Δληαίνο Οηλνπνηεηηθφο Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο 

άκνπ»,  

πνπ ζα θέξεη ηελ επσλπκία: «ΠΤΘΑΓΟΡΔΙΟ FEST ΟΡΑΜΑ»,  

κε έδξα ην Ππζαγφξεην ηεο άκνπ, 

κε δηάξθεηα δέθα (10) εηψλ θαη ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ θνηλψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηε δηακφξθσζε, ηελ άζθεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ θαη ην λεζί 

ηεο άκνπ.  

 

1. Δηδηθφηεξα ε ππφ ίδξπζε Δηαηξεία ζηνρεχεη: (α) ηε δεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ 

δξψκελσλ πςεινχ επηπέδνπ γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζηελήο ζρέζεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Μνπζηθήο κε ζπλεθηηθφ θξίθν ην 

θεκηζκέλν ακηαθφ Οίλν θαη ηνπο ηδηαίηεξνπο δεζκνχο πνπ ζπλδένπλ ηε άκν θαη 

ηε Γαιιία απφ ηνλ 18
ν
 αηψλα κέρξη θαη ζήκεξα θαη έρεη σο ζθνπφ λα πξνσζήζεη, 

δηα ησλ δξάζεσλ απηψλ, ηελ ηζηνξία ηεο άκνπ, πξνβάιινληαο ηνλ πνιηηηζκφ θαη 

ηελ επηζηήκε, κε θεληξηθφ πξφζσπν αλαθνξάο ηνλ Ππζαγφξα θαη  

β) ε δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηέρλεο θαη ηελ ηερλνινγία, πνπ δχλαληαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν Γήκσλ 

ηεο λήζνπ άκνπ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Δληαίνπ Οηλνπνηεηηθνχ 

Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ άκνπ, κε Γαιιηθά Παλεπηζηήκηα, πνιηηηζηηθνχο θνξείο 

ή θαη κε αληίζηνηρνπο θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο αιινδαπήο, ζην πιαίζην 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

Υψξαο, θαη ζα αλαδείμνπλ ηελ ζηελή ζρέζε θαη αιιειεπίδξαζε ησλ Μαζεκαηηθψλ 

θαη ηεο Μνπζηθήο κε ζπλεθηηθφ θξίθν ηνλ θεκηζκέλν ακηαθφ Οίλν θαη ηνπο 

ηδηαίηεξνπο δεζκνχο πνπ ζπλδένπλ ηε άκν θαη ηε Γαιιία απφ ηνλ 18
ν
 αηψλα κέρξη 

θαη ζήκεξα. 

 

2. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο, ε Δηαηξεία δχλαηαη (φισο 

ελδεηθηηθψο) λα δηνξγαλψλεη κνπζηθά θεζηηβάι, εκεξίδεο θαη δηαιέμεηο, ζπλέδξηα, 

εθζέζεηο θαη ινηπέο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, θαζψο θαη λα ζπλάπηεη ζπλεξγαζίεο 

κε Γαιιηθά Παλεπηζηήκηα, ηδξχκαηα θαη ελ γέλεη θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο 

θνξείο ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο. 

 

3. Σν θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ νθηψ ρηιηάδσλ επξψ 

(8.000,00 €), ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί ζχκκεηξα απφ ηα Ιδξπηηθά Μέιε – Δηαίξνπο 

δηα ηεο θαηαβνιήο απφ θαζέλα απφ απηνχο ηζφπνζεο αξρηθήο εθάπαμ εηζθνξάο.  

 

4. Σα φξγαλα πνπ ζα δηνηθνχλ ηελ εηαηξεία είλαη: i) Η Γεληθή πλέιεπζε (Γ..) 

θαη ii) Ο Γηαρεηξηζηήο.  

Η Γεληθή πλέιεπζε (Γ..) είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο θαη 

απαξηίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ – εηαίξσλ απηήο. Κάζε κέινο ζπκκεηέρεη κε 
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κία (1) ςήθν ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη θαηαβάιεη φιεο 

ηηο ζπλδξνκέο κέρξη θαη ην πξνεγνχκελν ηεο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο έηνο, ψζηε λα ζεσξείηαη ηακεηαθψο ελήκεξν κέινο.  

Η Γεληθή πλέιεπζε, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ Γηαρεηξηζηή, δχλαηαη λα 

εγθξίλεη ηνλ εζσηεξηθφ Καλνληζκφ Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. 

Δθεί πεξηιακβάλεηαη θάζε ζέκα πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηεο. 

Ο Γηαρεηξηζηήο: (α) Δθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία ζε φιεο ηηο ζρέζεηο ηεο κε θάζε 

ηξίην θαη ζε θάζε δεκφζηα, δηθαζηηθή, θνξνινγηθή θαη άιιε Αξρή θαη ηξαπεδηθφ 

νξγαληζκφ θαη αζθεί γεληθή επνπηεία γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, (β) 

Πξνβαίλεη ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα γηα ηελ  πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο, ππνγξάθεη ζπκβάζεηο, κλεκφληα θ.ι.π., γηα ηελ ππνγξαθή ησλ 

νπνίσλ εμνπζηνδνηείηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ραξάζζεη ηελ πνιηηηθή ηεο 

Δηαηξείαο ζην πιαίζην ηεο ζθνπψλ ηεο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, (γ) πγθαιεί, 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο, 

θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ππνγξάθεη ηα 

πξαθηηθά, (δ) Τπνβάιιεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξάζεσλ, 

ηνλ ηζνινγηζκφ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ απνινγηζκφ ηεο Δηαηξείαο.(ε) 

Δηζεγείηαη πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνλ Καλνληζκφ Οξγάλσζεο θαη 

Λεηηνπξγίαο θαη (ζη) Πξνζιακβάλεη θαη απνιχεη ην αλαγθαίν γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο πξνζσπηθφ, ζε εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο.  

 

5. Σν δηαρεηξηζηηθφ έηνο ηεο Δηαηξείαο ζπκπίπηεη κε ην έηνο πνπ νξίδεηαη απφ ην 

Νφκν. Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο απφ νπνηαδήπνηε πεγή θαη λα πξνέξρνληαη, 

θαηαηίζεληαη ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζην φλνκά ηεο. Η δηάζεζε θαη 

πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο γίλεηαη κε 

εηδηθή εληνιή ηνπ Γηαρεηξηζηή ή άιινπ πξνζψπνπ πνπ έρεη νξηζηεί γηα ην ζθνπφ 

απηφ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Ο νηθνλνκηθφο θαη δηαρεηξηζηηθφο 

έιεγρνο γίλεηαη απφ δχν (2) ινγηζηέο, πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.  Οη 

ινγηζηέο πνπ αζθνχλ ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο 

Δηαηξείαο, νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ην αξγφηεξν κέρξη ηε ζχγθιεζε ηεο πξψηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο θάζε έηνπο έθζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ηνλ 

ηζνινγηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο πνπ έιεγμαλ. Οη εθζέζεηο 

ππνβάιινληαη ζηνλ δηαρεηξηζηή, ν νπνίνο ελ ζπλερεία ππνβάιιεη ηα απνηειέζκαηα 

ζηε Γ.. γηα έγθξηζε.  

 

6. Η πεξηνπζία πνπ είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζεί απφ ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο απνηειεί ην ελεξγεηηθφ απηήο, ην νπνίν θαη ζα πξέπεη 

είλαη θαηαηεζεηκέλν ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζην φλνκα ηεο Δηαηξείαο, εθφζνλ 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ. Ο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο δελ 

είλαη θεξδνζθνπηθφο, επνκέλσο, ε ηπρφλ ζεηηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ θάζε κνξθήο 

εζφδσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ εμφδσλ, δαπαλψλ ή ηπρφλ δεκίαο ησλ θαηά Νφκν 

απνζβέζεσλ θαη θάζε άιινπ εηαηξηθνχ βάξνπο παξακέλεη ζηελ Δηαηξεία θαη 

δεκηνπξγεί ην απνζεκαηηθφ ηεο, ην νπνίν πξφθεηηαη λα δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε 
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εμφδσλ θαη δαπαλψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο θαη φρη γηα ηε δηαλνκή 

θεξδψλ ζηα κέιε. Σα νπνηαδήπνηε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ κπνξνχλ ππφ 

νπνηαδήπνηε ζπλζήθε λα ζεσξεζνχλ σο θέξδε πξνο εηαίξνπο αιιά απνηεινχλ 

πεξηνπζία πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ επηδίσμε θαη 

εθπιήξσζε ησλ θαηαζηαηηθψλ ζθνπψλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

7. Η Δηαηξεία ιχεηαη κε ηελ πάξνδν ηεο ζπκθσλεκέλεο δηάξθεηάο ηεο, κε 

δπλαηφηεηα φκσο, παξάηαζεο κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κειψλ ηεο. Λχεηαη επίζεο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν κε απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ κειψλ, ιακβαλφκελεο κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειψλ ηεο θαη 

εηζέξρεηαη ζην ζηάδην εθθαζάξηζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Αζηηθφ Κψδηθα. Η 

δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

δηα ηεο νπνίαο απνθαζίδεηαη ε έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο, αιιά δελ κπνξεί λα 

ππεξβεί ηελ δηεηία. 

 

Γ) Αθνινπζεί ζρέδην θσδηθνπνηεκέλνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ππφ ίδξπζε Δηαηξείαο 

κε ηελ επσλπκία: «ΠΤΘΑΓΟΡΔΙΟ FEST ΟΡΑΜΑ». 

 

Αθνινχζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά). 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

 

Σν πκβνχιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππφςε ηνπ: 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ. 

2. Σν ζρέδην ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ππφ ίδξπζε Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία: 

«ΠΤΘΑΓΟΡΔΙΟ FEST ΟΡΑΜΑ». 

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  65,67 θαη 69  ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ 

θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  Ν. 4555/2018 θαη Ν. 4623/2019. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 10, παξ.1 ηνπ ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πξάμε 

Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

5. Σηο ππ΄ αξηζ. 18318/13-03-2020 θαη 33282/29-05-2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ Καηά Πλειουηθία 

 

Δγθξίλεη ην Καηαζηαηηθφ ηεο ππφ ίδξπζε Αζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξίαο κε 

ηελ επσλπκία: «ΠΤΘΑΓΟΡΔΙΟ FEST ΟΡΑΜΑ» σπω ηις παρακάηφ προψποθέζεις: 

 

 α. πκκεηνρή ζηα ηδξπηηθά κέιε ηεο Πεξηθέξεηαο Β. Αηγαίνπ 

 β. Έδξα ηεο εηαηξείαο ζηελ έδξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ  ζηε άκν 

 γ. Γπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο θάζε ελδηαθεξνκέλνπ θνηλσληθνχ θνξέα (π.ρ ΟΣΑ, θαη 

άιισλ  Παλεπηζηεκίσλ) πνπ επηζπκεί λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο 

εηαηξείαο 
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 δ. Η απνδνρή λέσλ κειψλ λα γίλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο εηαηξείαο θαηά 

ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αίηεζεο. 

 

Καηά ςήθηζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη: θ.Βαζίιεηνο Κνζκάο, θ.Υξήζηνο Παλνχζνο 

θαη ν θ.Γεκήηξηνο Ν. Απνζηφινπ. 

 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαη αθνχ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επφκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο  23:27΄ . 

 

 

  Η   απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ  30/27-04-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.          

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

   

 

 

 

               

                                                                    Καρλωβαζι   27  Απριλίοσ  2022 

                                   Ακριβές απωζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Πρωεδρος  ηοσ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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