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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 31/25.11.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  481/2019 
 
Θέμα 1ο  Η.Δ.:  «Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο της Σαμίου Ευτέρπης – ευεργέτριας –δωρήτριας του Δήμου -
έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης για κατάθεση στεφάνου» 
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος 
Δευτέρα και ώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση  σύμφωνα με το Ν. 
4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 42196/25-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των 
Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) 
μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ  (18) μέλη, δηλαδή:  
 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                          ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Πούρος Γεώργιος 
6. Πνευματικός Αλέξανδρος 
7. Ταγαράς Βασίλειος,  
8. Σταυρέλης Νικόλαος 
9. Στριμενοπούλου Γεωργία  
10. Κονδύλης Μαρίνος 
11. Μανωλάκης Δημήτριος 
12. Καρασάββας Ιωάννης 
13. Πιέτρης Γεώργιος 
14. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
15. Πιέτρης Τιμολέων 
16. Ασημακόπουλος Μάριος 
17. Τζέκου Παρασκευή 
18. Γκερζελής Ιωάννης 

1. Μπίτζιος  Δημήτριος 

2. Παπαδημητρίου Σωτήριος,  
3. Καρσιώτης Παναγιώτης 

4. Μελέτης  Χρήστος 

5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
6. Ζώγκος Ανδρέας 
7. Μπουρσέ Ηλίας 
8. Ραντίτσα - Βασιλάκου Μαρίνα 
9. Κεφάλας Σταύρος 
10. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΘΗΔ   

11. Λαμπρινός Παναγιώτης 
12. Δόντης Μιχαήλ, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ 
13. Καλλίρης Πελοπίδας 
14. Κορδώσης Χρήστος 
15. Πλατής Σπυρίδων 
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Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.  
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση των 
θεμάτων: 
1. Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο της Σαμίου Ευτέρπης – ευεργέτριας –δωρήτριας του Δήμου -έγκριση και 

εξειδίκευση πίστωσης για κατάθεση στεφάνου 
2. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος  2020-2021 
3. Κοπή δένδρων που φύονται στην Πλατεία Παναγή Τσαλδάρη 
4. Κοπή  τεσσάρων (4) δένδρων  που φύονται εντός δημοτικής οδού στην Κοινότητα Αθικίων 
 

που συνίσταται: α) στην πραγματοποίηση της νεκρώσιμης ακολουθίας  της εκλιπούσης  Σάμιου Ευτέρπης στην 
Κόρινθο, β) στην  κατάθεση προτάσεων του Δήμου άμεσα στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου 
μέχρι της 29-11-2019 να σταλούν στο αρμόδιο Υπουργείο και γ) στην άμεση απομάκρυνση (κοπή) δένδρων, 
λόγω των εκτάκτων καιρικών φαινομένων.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση των  θεμάτων που 
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και δέχεται να τα συζητήσει και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτών.  
 
 Ο Πρόεδρος για το  1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο της Σαμίου Ευτέρπης – 

ευεργέτριας –δωρήτριας του Δήμου -έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης για κατάθεση στεφάνου» έδωσε το λόγο στο 
Δήμαρχο, ο οποίος ενημέρωσε ότι απεβίωσε η Ευτέρπη Σάμιου, ευεργέτιδα και δωρήτρια  του Δήμου μας, η οποία μετά της 
οικογενείας της εδώρησαν στο Δήμο μέρος της ακίνητης περιουσίας τους, προκειμένου να αξιοποιηθεί προς όφελος των 
δημοτών. Προς ένδειξη  ελάχιστου φόρου τιμής  στην εκλιπούσα, πρότεινε την έκδοση ψηφίσματος, σχέδιο του οποίου 
κατέθεσε ως εξής:  

«Ο Δήμαρχος Βασίλειος Νανόπουλος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων, με αφορμή τον θάνατο 
της μεγάλης ευεργέτιδας και δωρήτριας του Δήμου Κορινθίων Ευτέρπης Σάμιου, αποφάσισε:  

1. Εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια και τη βαθιά συμπάθεια στους συγγενείς και οικείους  της  εκλιπούσης.  
2. Να παρακολουθήσει σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο την εξόδιο ακολουθία. 
3. Να κατατεθεί στεφάνι στην σορό της εκλιπούσης» 
 
και κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, που έχουν τηρηθεί λεπτομερώς στα 
ηχογραφημένα πρακτικά  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α. Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο της μεγάλης ευεργέτριας –δωρήτριας του Δήμου  Κορινθίων Ευτέρπης 
Σάμιου, το περιεχόμενο του οποίου, έχει ως εξής:  

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Ο Δήμαρχος Βασίλειος Νανόπουλος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων, με αφορμή τον θάνατο 
της μεγάλης ευεργέτιδας του Δήμου Κορινθίων Ευτέρπης Σάμιου, αποφάσισε: 

 Εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια και τη βαθιά συμπάθεια στους συγγενείς και οικείους  της  
εκλιπούσης.  

 Να παρακολουθήσει σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο την εξόδιο ακολουθία. 
 Να κατατεθεί στεφάνι στην σορό της εκλιπούσης 

 

Β. Εγκρίνει και εξειδικεύει πίστωση ποσού 50,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13%  σε βάρος του Κ.Α. 00/6495.0001 και τίτλο «Λοιπές 

δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού έτους 2019 για την προμήθεια στεφάνου . 

 

ΑΔΑ: Ω7Π0ΩΛ7-ΦΒΜ



 

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  31 / 481 / 2019. 
                            
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ  
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 26 - 11 - 2019 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

Αντώνιος Κυριαζής 
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