ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ από το Πρακτικό της αριθμ. 15/20-12-2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184 /2010
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Εκχώρηση δικαιώματος επανέκδοσης του βιβλίου του Φιλίππου Ζυγούρη «Ιστορικά
σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής» στο Δήμο Σιάτιστας από την
κ. Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου». Στη Σιάτιστα και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα την 20η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.00 μμ συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Σιάτιστας ύστερα από την υπ’ αριθ.
11435/16- 12-2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου………..
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 17 μελών, βρέθηκαν
παρόντα 17 άρχισε η συνεδρίαση: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Γκουντιούλιας Γεώργιος 2.Ώττας
Βασίλειος 3.Καρακουλάκης Παναγιώτης 4.Στεργίου Χρήστος 5.Δημόλας Ναούμ
6.Δίκος Στέργιος 7.Στάθη Τριανταφυλλιά 8.Ζιώγος Μιχαήλ 9.Κοκκώνης Αναστάσιος
10.Τζιλίνης Ελευθέριος 11.Δελημάνης Κωνσταντίνος 12.Ζευκλής Χρήστος 13.Γκούντρα Αικατερίνη 14.Νάκος Ιωάννης 15.Κουφογιάννης Γεώργιος 16.Τύπας Θεόδωρος
17.Καραμπατζιάς Μιχάλης. Παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Κοσμίδη.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τη γραμματέα Ντέρου Τατιανή.
Ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το 24° τακτικό θέμα της
ημερήσιας διάταξης που αφορά την «Εκχώρηση δικαιώματος επανέκδοσης του βιβλίου
του Φιλίππου Ζυγούρη Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής
στο Δήμο Σιάτιστας από την κ. Θεοδώρα Ζωγράφου – Βώρου». Η κ. Θεοδώρα Ζωγράφου - Βώρου προσφέρει στο Δήμο Σιάτιστας το δικαίωμα επανέκδοσης και διάθεσης
του βιβλίου του Φιλίππου Ζυγούρη Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, του οποίου έχει τα πνευματικά δικαιώματα, με τους παρακάτω όρους:
1. τα έσοδα από την πώληση των βιβλίων θα χρησιμοποιούνται μόνο για ενδεχόμενες
ανατυπώσεις του βιβλίου αυτού, 2. δεν θα γίνει καμιά μετατροπή στο όλο έργο παρά
μόνο η ακόλουθη: το κείμενο της 1ης σελίδας «η παρούσα έκδοση» θα αντικατασταθεί
με το κείμενο «η πρώτη έκδοση» και παρακαλεί για την αποδοχή του αιτήματος.
Για την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει κατατεθεί στη Γραμματεία το Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της κ. Θεολογίας Ζ. Ζωγράφου, ιδιοκτήτριας από κληρονομιά του αρχείου του Φ. Ζυγούρη, μέρος του οποίου είναι χειρόγραφο έργο του Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, και της κ. Θεοδώρας Ζωγράφου - Βώρου , η οποία ψηφιοποίησε και επιμελήθηκε το χειρόγραφο έργο. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε να κάνει αποδεκτό το αίτημα. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά
την εισήγηση του προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα,
Αποφασίζει
Αποδέχεται την εκχώρηση δικαιώματος επανέκδοσης του βιβλίου του Φιλίππου Ζυγούρη Ιστορικά σημειώματα Περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής στο Δήμο Σιάτιστας
από την κ. Θεοδώρα Ζωγράφου —Βώρου ……………………..
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού διάβασε το πρακτικό και αφού το βεβαίωσε το
υπογράφει:
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Τ.Υ
Τ.Υ.

Πρακτικό του Συλλόγου Αμπελουργών-Οινοπαραγωγών Σιάτιστας
ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

