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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 26/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

    Θέμα: : Αποδοχή δωρεάς βιβλίων 
 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ. 10280/21-05-2021 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 1. Πιπιλίδης Λάζαρος-  Τακτικό. μέλος 

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος 2. Νίτσας Γεώργιος  -   Τακτικό μέλος 

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κωστούλας Βασίλειος  -   Τακτικό μέλος    

 

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 40 θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού, 

του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ.Σπ.Λάμπρος), που έχει ως εξής:   

 

«… Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1, περίπτωση η’ του Ν. 3852/2010 στις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής είναι και η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. 

 

 Παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, 

εγκρίνει την αποδοχή της δωρεάς 536 βιβλίων ιστορικού, λαογραφικού, λογοτεχνικού 

κοινωνιολογικού και λοιπού περιεχομένου, που προσφέρει ο κ. Ευθύμιος Κίτσης (Καμπουρίδου 

36, Θεσσαλονίκη), για τον εμπλουτισμό των συλλογών της Δημοτικής μας Βιβλιοθήκης. Ο κ. 

Κίτσης έχει προσφέρει και στο παρελθόν για τον εμπλουτισμό της Δημοτικής μας Βιβλιοθήκης 

εκατοντάδες αξιόλογα βιβλία ποιοτικού περιεχομένου με τα οποία ενισχύθηκαν οι συλλογές μας 

και προκάλεσαν το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού.   

  Ο κ. Ευθύμιος Κίτσης πρεβεζάνος στην καταγωγή, επέλεξε τη Δημοτική μας Βιβλιοθήκη ως 

αποδέκτη της δωρεάς αυτής, γεγονός που αποτελεί σημαντική αναγνώριση του έργου που 

πραγματοποιείται στη Βιβλιοθήκη όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας της….».                                                               

 

                              

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν    

 σχετικά.  
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       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 
• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

Αποδέχεται την δωρεά 536 βιβλίων ιστορικού, λαογραφικού, λογοτεχνικού κοινωνιολογικού και 

λοιπού περιεχομένου, που προσφέρει ο κ. Ευθύμιος Κίτσης (Καμπουρίδου 36, Θεσσαλονίκη), 

για τον εμπλουτισμό των συλλογών της Δημοτικής μας Βιβλιοθήκης. 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  284/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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