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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   121/2021

   ΘΕΜΑ  17ο : Aποδοχή δωρεάς της Κ/ΞΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΞΑΝΘΑΚΗΣ
                       Α.Τ.Ε. στον Δήμο μας.

Στο Λουτράκι σήμερα την  26η  του μηνός Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδος Μ. Δευτέρα και  ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης)  έως 9:30 (χρόνος λήξης),
πραγματοποιήθηκε  τακτική,  δια  περιφοράς  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,
σύμφωνα  με  την  από  11-03-2020  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Φ.Ε.Κ.
55/11.03.2020 τ.  Α'),  συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής,  μετά την  υπ'  αριθ.
5951/22-04-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η
οποία νόμιμα κι  εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και  στους
Προέδρους  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-Περαχώρας,  Αγίων
Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή έξι (6), ήτοι
Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,  5.Μουζάκης
Αθανάσιος, 6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που
απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.
Μη συμμετέχοντες: Γεωργίου Αθανάσιος, ο οποίος δεν συμμετείχε αν και κλήθηκε
νόμιμα,  καθώς  και  οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-
Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων. 

Επί του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Το  υπ'  αριθ.  Α-2115/18-02-2021  (αριθ.  πρωτ.  Δήμου  μας  3863/19-03-2021)
έγγραφο  της  "Κ/ΞΙΑΣ  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ  ΑΕ  -  ΞΑΝΘΑΚΗΣ  ΑΤΕ"  -  αναδόχου  της
κατασκευής  του  έργου «ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΜΟΝΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΙΣΘΜΟΥ - ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ», με το
οποίο  ζητά  την  αποδοχή  αιτήματος  υλοποίησης  δράσης  Κοινωνικής  Ευθύνης,
προκειμένου να συνδράμει στις προσπάθειες του Δήμου μας για την διάνοιξη των
οδών  που  κρίνονται  απαραίτητες  για  την  ασφαλή  πρόσβαση  των  κατοίκων  στις
όμορες  ιδιοκτησίες  του  ανωτέρω  έργου,  χρηματοδοτώντας  τις  υπηρεσίες  του
εξωτερικού  μελετητικού  γραφείου  "Δύναμις  Α.Ε.  Σύμβουλοι  -  Μηχανικοί"  για  τη
εκπόνηση κτηματολογικών μελετών της προαναφερόμενης περιοχής.

2. Το από 23-03-2021  Υπηρεσιακό  σημείωμα της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  &
Υ.Δ., με το οποίο αφενός διαβιβάζεται το ανωτέρω έγγραφο, κι αφετέρου ζητείται η
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αποδοχή  της  εν  λόγω  δωρεάς,  η  οποία  θα  ολοκληρωθεί  βάσει  υποδείξεων  της
αρμόδιας  υπηρεσίας  του  Δήμου  μας  εντός  45  ημερών,  σύμφωνα με  την  κείμενη
νομοθεσία.
3. Η υπ' αριθ. 16/13-04-2021 Απόφαση Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας, με την
οποία γνωμοδότησε θετικά περί της Αποδοχής δωρεάς της "Κ/ΞΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΑΕ  -  ΞΑΝΘΑΚΗΣ  ΑΤΕ"  στον  Δήμο  μας,  στα  πλαίσια  κατασκευής  του  έργου
«ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΙΣΘΜΟΥ - ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ».

Η  Οικονομική  Επιτροπή,  αφού  έλαβε  υπόψη  της  τα  ανωτέρω  καθώς  και  τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

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

Αποδέχεται  τη  δωρεά  της  "Κ/ΞΙΑΣ  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ -  ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ"  στον
Δήμο  μας,  χρηματοδοτώντας  τις  υπηρεσίες  του  εξωτερικού  μελετητικού  γραφείου
"Δύναμις  Α.Ε.  Σύμβουλοι  -  Μηχανικοί"  για  τη  εκπόνηση  των  αναγκαίων
κτηματολογικών  μελετών,  στα  πλαίσια  της  ολοκλήρωσης  κατασκευής  του  έργου
«ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΙΣΘΜΟΥ - ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ», για την διάνοιξη των οδών που
κρίνονται  απαραίτητες  για  την  ασφαλή  πρόσβαση  των  κατοίκων  στις  όμορες
ιδιοκτησίες του ανωτέρω έργου, στην εν λόγω περιοχή.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   121/2021

            Ο Πρόεδρος                      Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                      ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος 
             Δήμαρχος
                                                                                  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος

                                                                        ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
                                                                                  ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος 

                                                                                  ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης
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