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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 13 πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
19ης Ιουλίου 2016
o

Αριθ. απόφασης

143
Περίληψη
Αποδοχή δωρεάς από το Σύνδεσμο
Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν.Ξάνθης
ενός οχήματος πλυντηρίου κάδων
απορριμμάτων.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 19 Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη
και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 26724/15-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε
κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.
3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
έξι (6) μέλη δηλαδή:
ΠαρόντεςΑπόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)1.Βασιλούδη Ηλίας
Αγκόρτζας Απόστολος2.Μπαντάκ Σιαμπάν
Γκιρτζίκη Αλεξία3.Τριανταφυλλίδης Κων/νος
Κίρατζη Ερκάν
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
Φανουράκης Εμμανουήλ

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1.Χριστίνα Ράλλη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
2.Βασιλική Μεταξά, Προϊσταμένη Τμήματος Ταμείου και Εσόδων.
3.Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
4.Κυριάκος Πεπονίδης, Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Λογιστηρίου.
5.Πολυξένη Καρακατσάνη, Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Λογιστηρίου.
6.Χαράλαμπος Θεοδοσάκης, Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Λογιστηρίου.
7.Ελένη Χατζηλιάδου, Νομική Σύμβουλος του Δήμου.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ΄
αριθ. 26512/14-07-2016 εισήγηση του Τμήματος Συντηρήσεων και υποδομών η οποία
έχει ως εξής: «ΘΕΜΑ: Αποδοχή Δωρεάς από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν.
Ξάνθης ενός (1) οχήματος πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων:
Έχοντας υπόψη
1.
Την με αριθμό 14/06-06-2016 απόφαση του Διοικητικού
Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης.

Συμβουλίου

του
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2.

Τις διατάξεις του άρθρου 199, παρ. 4 ¨Κινητά πράγματα Δήμων & Κοινοτήτων¨
του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
όπως ισχύει.
3.
Το άρθρο 14 παρ. 1β της Κ.Υ.Α 129/2534 (ΦΕΚ 108/Β/04/02/2010), όπως ισχύει
Σας αναφέρω ότι σύμφωνα με το άρθρο 199 παρ.4 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ. δωρεές
δημοτικών και κοινοτικών πραγμάτων, πλην χρηματικών παροχών, επιτρέπονται ύστερα
από απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
Οι δωρεές αυτές μπορεί να γίνουν προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς κοινής ωφελείας, για την εκπλήρωση
σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων ή
την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.
Με βάση τα ανωτέρω το Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης
Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης με την 14/06-06-201620 απόφαση του, ενέκρινε ομόφωνα
την δωρεά ενός (1) οχήματος πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων με αριθ. κυκλοφορίας
ΚΗΥ 4220, στον Δήμο Ξάνθης, επισημαίνοντας στην ίδια απόφαση ότι η μεταβίβαση
αυτού του οχήματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου από την λήψη της.
Επίσης στην ίδια απόφαση ορίζεται ότι τα έξοδα ασφάλισης - μεταβίβασης και λοιπά
θα βαρύνουν τον Δήμο Ξάνθης.
Στην συνέχεια ο Δήμος Ξάνθης υποχρεούται να αποδεχθεί την ανωτέρω δωρεά.
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1η του Ν.3852/2010 αρμόδια για την αποδοχή της
δωρεάς είναι η Οικονομική Επιτροπή στην οποία:
Εισηγούμαι την αποδοχή της δωρεάς από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων
Νομού Ξάνθης ενός (1) οχήματος πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων με αριθ.
κυκλοφορίας ΚΗΥ 4220 με την υποχρέωση της ανάληψης εκ μέρους μας των εξόδων
ασφάλισης – μεταβίβασης, και επίσης την υποχρέωση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας
εντός εξαμήνου».
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
1.
Την με αριθμό 14/06-06-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης.
2.
Τις διατάξεις του άρθρου 199, παρ. 4 ¨Κινητά πράγματα Δήμων & Κοινοτήτων¨
του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως
ισχύει.
3. Το άρθρο 14 παρ. 1β της Κ.Υ.Α 129/2534 (ΦΕΚ 108/Β/04/02/2010), όπως ισχύει.
4. Την υπ΄αριθ.26512/14-07-2016 εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Την αποδοχή δωρεάς ενός οχήματος πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων από το Σύνδεσμο
Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων
της περιοχής και λόγω ότι οι ανάγκες του Δήμου έχουν αυξηθεί και δεν επαρκεί ο
υπάρχων μηχανοκίνητος εξοπλισμός . Το όχημα φέρει αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 4220 και
ο Δήμος Ξάνθης θα αναλάβει όλα τα έξοδα ασφάλισης και μεταβίβασης.
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2.Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο και σε περίπτωση απουσίας του το νόμιμο αναπληρωτή του
για την υπογραφή της μεταβίβασης και κάθε σχετικού εγγράφου που αφορά την υπόθεση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 143/2016.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 22 Ιουλίου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή

Στυλιανή Μόσχου

