: 9-6
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.07.28 11:32:21
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 17/22-07-2014
Αριθ.Αποφ. 230/2014
ΘΕΜΑ: Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 14529/19-06-2014 αίτησης περί αποδοχής ή µη
δωρεάς ποσού ύψους 230.000,00€.
Στους Μολάους, σήµερα, την 22-07-2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ. στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου Μονεµβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 16807/18-07-2014 πρόσκληση
του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος

2.ΧριστάκοςΣταύρος(Αντιπρόεδρος)

Λύρας Χάραλαµπος

3. Μαυροµιχάλης Κων/νος

Μαρούσης Χαράλαµπος

4. Σουρλάς Ιωάννης (Αναπ. Μέλος)

Μέντης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση
απουσίας τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη αναπλήρωσή
τους, τα οποία και παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των µελών της Ο.Ε τα εξής:
•
Την υπ’ αριθ. 14529/19-06-2014 αίτηση της κ. Καρυτσιώτη Ευγενίας
µε την οποία ζητά από το ∆ήµο να αποδεχθεί την παραχώρηση ποσού
ύψους 230.000,00€ προκειµένου τα χρήµατα αυτά να διατεθούν για την
ανακαίνιση της αίθουσας θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων του κτηρίου του
Γυµνασίου Μολάων , µε µοναδική της επιθυµία µετά την ανακαίνιση του
θεάτρου να αναρτηθεί σε εµφανές σηµείο το όνοµα του αδερφού της κ.
Καρυτσιώτη Ι. Χρήστου ως δωρητή.
• Την αριθ. 16/09-07-2014 απόφαση του συµβουλίου της ∆Κ Μολάων
σύµφωνα µε την οποία συµφωνούν µε την αποδοχή του ποσού των
διακοσίων τριάντα χιλιάδων (230.000,00€) ευρώ για την ανακαίνιση του
κτηρίου του θεάτρου του Γυµνασίου Μολάων.
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Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς
προκειµένου να προχωρήσει ο ∆ήµος στις απαιτούµενες ενέργειες για την ανακαίνιση
του θεάτρου.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού είδε την αριθ. 14529/19-06-2014 αίτηση της κ.
Καρυτσιώτη Ευγενίας , την αριθ. 16/09-07-2014 απόφαση του συµβουλίου της ∆Κ
Μολάων , έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρο 129 του Ν.3463/2006 και ύστερα
από διαλογική συζήτηση,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
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Αποδέχεται την δωρεά ποσού 230.000,00€ από την κ. Καρυτσιώτη Ευγενία
προκειµένου τα χρήµατα αυτά να διατεθούν για την ανακαίνιση της αίθουσας
θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων του κτηρίου του Γυµνασίου Μολάων , µε
µοναδική της επιθυµία µετά την ανακαίνιση του θεάτρου να αναρτηθεί σε εµφανές
σηµείο το όνοµα του αδερφού της κ. Καρυτσιώτη Ι. Χρήστου ως δωρητή.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
κάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.
∆ελήγιαννης Νικόλαος

όπως πιο

