
                                                                                                                                   
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
       ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                     
               Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ  22
           ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ   
                                                      

   
ΑΠΟΦΑΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   144/2017

      ΘΕΜΑ 21ο : Αποδοχή ή μη δωρεάς κ. Κυριάκη Φαίδωνα.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 6η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και 
ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' 
αριθ. 11154/02-06-2017 πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. Δόσχορη Κων/νου, η 
οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να 
συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 
επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6), ο κ. 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Δόσχορης 
Κων/νος - Αντιπρόεδρος, 3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος 
5.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 6.Νικολάου Σωτήριος.

Α π ό ν τ ε ς : 1.Γεωργίου Χαράλαμπος.

Επί του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από την συζήτηση 
ενός έκτακτου) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ΄ αριθ. 6516/12-04-2017 αίτηση του κ. Κυριάκη Φαίδωνα, στην οποία 
εκδηλώνει την επιθυμία του να δωρίσει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη σημαντικό τμήμα 
της προσωπικής βιβλιοθήκης του πατρός του, Κυριάκη Δημητρίου - επίτιμου 
Εισαγγελέως Αρείου Πάγου, αποτελούμενη από βιβλία λογοτεχνίας, ποιήσεως, 
φιλολογικά δοκίμια, φιλοσοφικές μελέτες κ.λ.π.

2. Η υπ΄ αριθ. 25/2017 Απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας, 
με την οποία γνωμοδοτεί θετικά επί της αποδοχής της εν λόγω δωρεάς.

3. Το υπ΄ αριθ. 10481/29-05-2017 έγγραφο της Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας 
προς την Οικονομική Επιτροπή για την λήψη σχετικής Απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη  της τα ανωτέρω καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1-η του Ν. 3852/2010 περί «Νέας 
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ των μελών της



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

Αποδέχεται την δωρεά του κ. Κυριάκη Φαίδωνα, η οποία αφορά μεγάλο 
αριθμό βιβλίων (λογοτεχνίας, ποιήσεως, φιλολογικά δοκίμια, φιλοσοφικές μελέτες 
κ.λ.π.) για τη Δημοτική βιβλιοθήκη Λουτρακίου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 25/2017 
Απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   144/2017.

             Ο Πρόεδρος                                                  Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής             ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος                                         

        Δήμαρχος
                                                                             ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
                                                                  
                                                                             ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος                              
                                                              
   ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος                                   ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος 
       
                                                                             ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κων/νος


