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Από το 9ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
19ης Ιουνίου 2015
Αριθ. απόφασης

123
Περίληψη
Αποδοχή δωρεάς από το Ίδρυμα
Βασιλείου Γ.Μελά

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 19 Ιουνίου
2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 25602/15-06-2015 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:

Παρόντες
1.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
2.Κων/νος Τριανταφυλλίδης
3.Ερκάν Κίρατζη
4.Σιαμπάν Μπαντάκ
5.Απόστολος Αγκόρτζας
7.Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης

-

Απόντες
1.Τοπ Ισμέτ
2.Αθανάσιος Ξυνίδης
3.Αλεξία Γκιρτζίκη

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών της την
υπ΄αριθ.24555/09-06-2015 εισήγηση του
Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η
οποία έχει ως εξής : «Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ.η’ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄),
σύμφωνα με τις οποίες στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι και η
αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.
2. Το με αριθμό πρωτ. 24221/08-06-2015 έγγραφο του «Ιδρύματος Βασιλείου Γ.
Μελά», με το οποίο μας αποστέλλει σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού, που αφορά τη
χρηματοδότηση από το εν λόγω Ίδρυμα του έργου αντικατάστασης των κουφωμάτων
και του λέβητα του 13ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης και της χορήγησης για το σκοπό αυτό στο
Δήμο Ξάνθης, του ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €). Στο ποσό αυτό
περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ, οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού που θα
απασχοληθεί για την εκτέλεση του έργου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη.
Η δωρεά θα γίνει με τους παρακάτω όρους:
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει από φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ανάδοχο) που θα
αναδειχθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τα δημοτικά έργα και
σύμφωνα με α) τις τεχνικές προδιαγραφές – περιγραφές και β) το χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης του έργου. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα ανωτέρω χωρίς προηγούμενη
ενημέρωση και έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος και γενικότερα η παράβαση
οποιασδήποτε υποχρέωσης που αναλαμβάνει ο Δήμος με την αποδοχή της δωρεάς, θα
επιφέρει αυτομάτως τη λύση της σύμβασης μεταξύ αυτού και του Ιδρύματος και την
απαλλαγή του τελευταίου από κάθε οικονομική ή άλλη υποχρέωση.

ΑΔΑ: ΩΧΧΝΩΚ8-ΡΜΒ

-

-

-

-

-

-

Το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, επαρκεί για
την ολοκλήρωση του έργου με βάση τα όσα προαναφέρονται.
Το ίδρυμα σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δε θα καταβάλει οποιοδήποτε ποσό
πέραν του ως άνω δωρούμενου ποσού. Τυχόν πρόσθετες δαπάνες υποχρεούται και
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει ο Δήμος.
Το Ίδρυμα θα καταβάλει στο Δήμο, μέχρι το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000
€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την πληρωμή των εργασιών που θα έχουν
εκτελεσθεί, με την παράδοση από μέρους του Δήμου, λογαριασμών του Αναδόχου,
εγκεκριμένων από το Δήμο και συνοδευόμενων από πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα
αντίγραφα των αντίστοιχων παραστατικών (τιμολογίων κλπ).
Η καταβολή του ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €) από το Ίδρυμα θα γίνει
τμηματικά και αντίστοιχα με τα όσα προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρου 53 του
Ν.3669/2008. Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει αντίστοιχα με τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν.3669/2008.
Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει σε οποιαδήποτε φάση ανεμπόδιστα, κατά την
κρίση του, με τεχνικούς ή και υπαλλήλους του, την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση των
εργασιών, χωρίς να αναλαμβάνει εκ του ελέγχου αυτού οποιαδήποτε ευθύνη.
Ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα το Ίδρυμα, σε κάθε περίπτωση που
εμφανίζονται οποιασδήποτε φύσης προβλήματα, που ενδέχεται να επηρεάσουν την
απρόσκοπτη και έγκαιρη περαίωση των εργασιών.
Το Ίδρυμα, ως απλός χορηγός, δε φέρει οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη, έναντι
οποιουδήποτε εργαζομένου στο έργο ή τρίτου, άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενη με το έργο.
Για κάθε τυχόν διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων, θα είναι αποκλειστικά αρμόδια τα
Δικαστήρια Αθηνών.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης για την
αποδοχή του ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), ως δωρεά από το «Ίδρυμα
Βασιλείου Γ. Μελά», με τους παραπάνω όρους, για τη χρηματοδότηση του έργου της
αντικατάστασης των κουφωμάτων και του λέβητα του 13ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης.
Επίσης παρακαλούμε να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Ξάνθης, κ. Δημαρχόπουλος
Χαράλαμπος για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων.»
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ.η’ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄),
σύμφωνα με τις οποίες στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι και η
αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.
2. Το με αριθμό πρωτ. 24221/08-06-2015 έγγραφο του «Ιδρύματος Βασιλείου Γ.
Μελά», με το οποίο μας αποστέλλει σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού, που αφορά τη
χρηματοδότηση από το εν λόγω Ίδρυμα του έργου αντικατάστασης των κουφωμάτων
και του λέβητα του 13ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης και της χορήγησης για το σκοπό αυτό στο
Δήμο Ξάνθης, του ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €). Στο ποσό αυτό
περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ, οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού που θα
απασχοληθεί για την εκτέλεση του έργου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρών (40.000,00€) ως δωρεά από το
Ίδρυμα Βασιλείου Γ.Μελά για τη χρηματοδότηση του έργου της αντικατάστασης των
κουφωμάτων και του λέβητα του 13ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης. Στο ποσό αυτό
περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ, οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού που θα
απασχοληθεί για την εκτέλεση του έργου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη.
2.
Η δωρεά θα γίνει με τους παρακάτω όρους:
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Η εκτέλεση του έργου θα γίνει από φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ανάδοχο)
που θα αναδειχθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τα δημοτικά
έργα και σύμφωνα με α) τις τεχνικές προδιαγραφές – περιγραφές και β) το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα ανωτέρω
χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος και
γενικότερα η παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης που αναλαμβάνει ο Δήμος με
την αποδοχή της δωρεάς, θα επιφέρει αυτομάτως τη λύση της σύμβασης μεταξύ
αυτού και του Ιδρύματος και την απαλλαγή του τελευταίου από κάθε οικονομική
ή άλλη υποχρέωση.
Το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
επαρκεί για την ολοκλήρωση του έργου με βάση τα όσα προαναφέρονται.
Το ίδρυμα σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δε θα καταβάλει οποιοδήποτε
ποσό πέραν του ως άνω δωρούμενου ποσού. Τυχόν πρόσθετες δαπάνες
υποχρεούται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει ο Δήμος.
Το Ίδρυμα θα καταβάλει στο Δήμο, μέχρι το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ
(40.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την πληρωμή των εργασιών που θα
έχουν εκτελεσθεί, με την παράδοση από μέρους του Δήμου, λογαριασμών του
Αναδόχου, εγκεκριμένων από το Δήμο και συνοδευόμενων από πρωτότυπα ή
νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα των αντίστοιχων παραστατικών (τιμολογίων
κλπ).
Η καταβολή του ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €) από το Ίδρυμα
θα γίνει τμηματικά και αντίστοιχα με τα όσα προβλέπονται στην παρ.1 του
άρθρου 53 του Ν.3669/2008. Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει αντίστοιχα
με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν.3669/2008.
Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει σε οποιαδήποτε φάση ανεμπόδιστα,
κατά την κρίση του, με τεχνικούς ή και υπαλλήλους του, την ποιοτική και
ποσοτική εκτέλεση των εργασιών, χωρίς να αναλαμβάνει εκ του ελέγχου αυτού
οποιαδήποτε ευθύνη.
Ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα το Ίδρυμα, σε κάθε περίπτωση που
εμφανίζονται οποιασδήποτε φύσης προβλήματα, που ενδέχεται να επηρεάσουν
την απρόσκοπτη και έγκαιρη περαίωση των εργασιών.
Το Ίδρυμα, ως απλός χορηγός, δε φέρει οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη,
έναντι οποιουδήποτε εργαζομένου στο έργο ή τρίτου, άμεσα ή έμμεσα
σχετιζόμενη με το έργο.
Για κάθε τυχόν διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων, θα είναι αποκλειστικά
αρμόδια τα Δικαστήρια Αθηνών.
Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Ξάνθης, κ. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο για την
υπογραφή των σχετικών εγγράφων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 123/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

Τα μέλη

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 23 Ιουνίου 2015
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

