
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 12/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δωδεκάτη (12η) Ιουνίου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα 

του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή, λόγω του 

κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεµάτων, µετά από την υπ’ αριθ. 10400/09-06-2015 πρόσκληση του 

Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και λόγω 

απουσίας του τακτικού µέλους κ. Βασιλάκη Αθανάσιος, παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος ο κ. 

Ζαγγίλας ∆ηµήτριος. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Καραφουλίδης 

Αναστάσιος, 4. Ζαβράκογλου Άγγελος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 6.Ζαγγίλας 

∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κανταράς Αναστάσιος, τακτικό µέλος Ο.Ε  

 

Αριθµός θέµατος: 3ο  Αποδοχή ή µη δωρεάς δύο (2) φορτηγών αυτοκινήτων 

(απορριµµατοφόρων) 

Αριθµός Απόφασης: 113 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι οι εταιρίες 

IKOS ΟΛΙΒΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & EUROTEL PRINCESS – 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε, δωρίζουν στο Δήμο Πολυγύρου δύο (2) μεταχειρισμένα φορτηγά 

άνω των 3,5 τόνων (απορριμματοφόρα ιδιοκτησίας τους) κατασκευής STEYR 18S28 αριθµό πλαισίου 

VANM39ZZZYY054416 και αριθµό κινητήρος D0836 LF 01 και MAN 18310 µε αριθµό πλαισίου 

WMAH06ZZ35M410320 και αριθµό κινητήρος D2066LF04 αντίστοιχα. 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 72 του Ν. 3852/10, β) όλα τα έγγραφα 

που απαιτούνται & μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΑΔΑ: Β8ΡΘΩΞΜ-Ο4Ο



 

 

1. Αποδέχεται την δωρεά ενός (1) µεταχειρισµένου φορτηγού άνω των 3,5 τόνων 

(απορριµµατοφόρου), εργοστασίου κατασκευής STEYR, τύπος 18 S 28 µε αριθµό πλαισίου 

VANM39ZZZYY054416 και αριθµό κινητήρος D0836 LF 01, εκ µέρους της εταιρίας µε 

την επωνυµία «IKOS ΟΛΙΒΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ»  

2. Την δωρεά ενός (1) µεταχειρισµένου φορτηγού άνω των 3,5 τόνων (απορριµµατοφόρου), 

εργοστασίου κατασκευής MAN, τύπος TGA18310 µε αριθµό πλαισίου 

WMAH06ZZ35M410320 και αριθµό κινητήρος D2066LF04, εκ µέρους της εταιρίας µε την 

επωνυµία «EUROTEL PRINCESS – ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε»  

3. Εκφράζει τις δημόσιες και προσωπικές ευχαριστίες προς τους δωρητές και εξουσιοδοτεί τον 

Δήμαρχο για την αποστολή των σχετικών ευχαριστηρίων επιστολών και την δημόσια επιβράβευση 

των δωρητών, όπως επίσης και για την υπογραφή κάθε ιδιωτικού και δημοσίου εγγράφου για την 

ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας των δωρεών. 

Τέλος κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων στον Δήμο 

Πολυγύρου, θα βαρύνει αυτόν (Δήμο).  

Στην εν λόγω απόφαση μειοψήφησε ο κ. Τσινάς Αργύριος, τακτικό μέλος Ο.Ε. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    113 / 2015 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  12η  Ιουνίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: Β8ΡΘΩΞΜ-Ο4Ο
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