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Αριθ. Αποφ. 94Α/2016 
 
 

Από το Πρακτικό της 20ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
 του Δήμου Ερμιονίδας 

 
 

ΘΕΜΑ 5ο : «Αποδοχή δωρεάς» 
 
Στο Κρανίδι, σήμερα στις 26 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ. στο Δημοτικό 
Κατάστημα Κρανιδίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Ερμιονίδος, ύστερα από την 9962/21-10-2016 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 τέσσερα (4) μέλη:  

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 
  1. Αντωνόπουλος Ιωάννης (πρόεδρος )               
  2. Φωστίνη – Πουλή Καλλιόπη 
  3. Ντούβαλης Δημήτριος 
  4. Ρούσσης Ιωάννης 
 

 

  1.  Γεωργόπουλος Ιωάννης 
  2.  Λάμπρου Αναστάσιος 
  3.  Δημαράκης Ιωάννης   

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ερμιονίδας, Πασχαλίδου 
Δήμητρα, ως γραμματέας, για την τήρηση των πρόχειρων πρακτικών.  
 
Ο Πρόεδρος ύστερα από διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής: 
 
Θέτω υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την παρακάτω επιστολή της κας Αθηνάς-Μαρίας 
Φίξ, η οποία μας δηλώνει ότι :  
 
«Αξιότιμε κύριες Δήμαρχε,  
Με την παρούσα επιστολή μου, σας ενημερώνω ότι προτίθεμαι να δωρίσω στο Δήμο σας, 
έναν προκατασκευασμένο οικίσκο, επιφάνειας 24,80 τ.μ., αποτελούμενο από μια 
αίθουσα, WC, κουζίνα, σκεπαστή βεράντα και εξοπλισμένο με πλήρη ηλεκτρολογική και 
υδραυλική εγκατάσταση και air condition. Σκοπός της δωρεάς μου αυτής είναι να 
χρησιμοποιηθεί ο οικίσκος από το Δήμο σας, ως ιατρείο ζώων. 
Ο ανωτέρω οικίσκος θα μεταφερθεί με δική μου δαπάνη σε οικόπεδο στη θέση Πλάτωμα 
Λουκαϊτίου του Δήμου Ερμιονίδας, το οποίο θα μου υποδείξει ο Δήμος σας ο οποίος θα 
είναι αποκλειστικά αρμόδιος και υπεύθυνος για την εγκατάσταση του οικίσκου στο 
οικόπεδο (π.χ για την κατασκευή βάσεως, αν απαιτείται, την έκδοση πολεοδομικών 
αδειών, αν απαιτούνται κλπ.) για την σύνδεση του οικίσκου με το δίκτυο της ΔΕΗ, της 
ύδρευσης, της αποχέτευσης κλπ., για την λειτουργία του οικίσκου (αγορά 
ιατροφαρμακευτικού υλικού, τροφών, εξόφληση λογαριασμών κλπ.) καθώς και για την 
στελέχωση του με το αναγκαίο προσωπικό. 
Η ανωτέρω δωρεά, τελεί επίσης υπό τον όρο ότι, στον ανωτέρω οικίσκο  θα μπορούν να 
προσέρχονται, κατά το ωράριο λειτουργίας του, άτομα εξουσιοδοτημένα από το 
Φιλοζωικό Σωματείο «ΓΝΩΡΙΖΩ – ΑΓΑΠΩ – ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΑ ΖΩΑ» είτε για να ελέγξουν 
την λειτουργία του είτε για να περιθάλψουν ζώα. 
Παρακαλώ για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες, για την έκκριση της δωρεάς υπό τους 
ανωτέρω όρους, για την υπόδειξη του οικοπέδου και για την παραλαβή του οικίσκου, 
κατά τα προαναφερθέντα. 
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Με εκτίμηση,  
Αθηνά – Μαρία Φιξ.» 
 
Για την αναγνώριση της προσφορά της κας Αθηνάς-Μαρίας Φίξ, πρέπει να λάβουμε 
υπόψη την επιθυμία της, σύμφωνα με την οποία για κάθε ζήτημα που θα αφορά την 
περίθαλψη - φροντίδα αδέσποτων ζώων, θα συμμετέχουν 2 άτομα που θα υποδεικνύει η 
ίδια, σε κάθε περίπτωση. 
 
 
Προτείνω στην Οικονομική επιτροπή την αποδοχή της δωρεάς της κας Φιξ, σχετικά με 
την δωρεά προκατασκευασμένου οικίσκου, ώστε να χρησιμοποιηθεί από το Δήμο μας ως 
ιατρείο ζώων. 
 
 
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 
1. Την εισήγηση  του Προέδρου  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 
3.Την επιστολή της κας Αθηνάς-Μαρίας Φίξ, σχετικά με την δωρεά προκατασκευασμένου 
οικίσκου, ώστε να χρησιμοποιηθεί από το Δήμο μας ως ιατρείο ζώων. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
 

Αποδεχόμαστε και ευχαριστούμε την κα Φιξ για την ανωτέρω περιγραφόμενη δωρεά 
σχετικά με την δωρεά προκατασκευασμένου οικίσκου, ώστε να χρησιμοποιηθεί από το 
Δήμο μας ως ιατρείο ζώων. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 94Α/2016. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Αντωνόπουλος Ιωάννης 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

  1  Φωστίνη – Πουλή Καλλιόπη 
  2. Ντούβαλης Δημήτριος 
  3. Ρούσσης Ιωάννης  

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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