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Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 
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: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 50738 

: 23710 22266 

:  oikonomiko@poligiros

 

Από το πρακτικό 17

    Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ενάτη

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική

22842/23-10-2012 πρόσκληση τoυ Πρ

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος

∆ηµήτριος, 5. Πλιάκος Αστέριος, 6.Θωµάς

µέλος Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Μπογδάνος

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

  Πολύγυρος    29/10/2012

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ/ 232

: Πολυτεχνείου 50 

0 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

17/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

εικοστή ενάτη (29η) Οκτωβρίου 2012 και ώρα  12:00  στ

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρ

υ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα

Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3.Μαρία

, 6.Θωµάς Καπλάνης, τακτικά µέλη Ο.Ε., 7.Σιµώνης

Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

1 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

/2012 

3282 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

:00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

λυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 

3852/10. 

ότι από τα επτά µέλη της Οικονοµικής 

∆ηµήτριος, 3.Μαρία Σαράντη, 4. ∆ήµητσας 

Ε Σιµώνης Ιωάννης, αναπληρωµατικό 
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Αριθµός θέµατος: έκτακτο  

 

Αποδοχή δωρεάς ενός απορριµµατοφόρου οχήµατος µικτού 

φορτίου 15-16 τόνων από την «ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.» 
Αριθµός Απόφασης: 267 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής, µετά την αποδοχή των µελών της 

Επιτροπής, λόγω του κατεπείγοντας να συζητηθεί ως έκτακτο θέµα πριν από την ηµερήσια διάταξη, ο 

οποίος και τόνισε τα παρακάτω. Μετά την σύµβαση που υπογράψαµε µε την Ελληνική Εταιρία 

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και της από 25/10/2012 επιστολής αυτής, θα πρέπει να ληφθεί απόφασή µας 

για την αποδοχή της δωρεάς εκ µέρους της, ενός απορριµµατοφόρου οχήµατος µικτού φορτίου 15-16 το 

οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την συλλογή των ανακυκλώσιµων υλικών. Η γνώµη µας προτείνω να είναι 

θετική. 

Μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε, η Οικονοµική Επιτροπή 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Κρίνει ως κατεπείγον το θέµα για την συζήτησή του πριν από την ηµερήσια διάταξη 

 

2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ (η) του Ν 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), 

αποφασίζει οµόφωνα την αποδοχή της δωρεάς ενός απορριµµατοφόρου οχήµατος µικτού φορτίου 

15-16 τόνων από την «ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.», 

σύµφωνα µε την σχετιή αλληλογραφία και υπό την διαλυτιή αίρεση ότι δεν θα λήξει η από 

25/10/2012 υπάρχουσα Σύµβαση Συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 

συσκευασίας που είχε συναφθεί, στα πλαίσια του Ν.2939/6.08.2001 και της µε αριθµό 

50910/2727/22.12.2003 ΚΥΑ, που είχε συναφθεί µεταξύ της ως άνω Εταιρείας και του ∆ήµου 

Πολυγύρου και στην οποία σύµβαση υπεισήλθε ο ∆ήµος σύµφωνα µε το άρθρο 283 παρ. 1 του Ν. 

3852/2010, πριν από την πάροδο της συµφωνηµένης αρχικής εξαετούς διάρκειας αυτής (της 

σύµβασης). Για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτείται ο κ. Αστέριος Ζωγράφος του Γεωργίου, ∆ήµαρχος 

Πολυγύρου, όπως προβεί στο όνοµα και για λογαριασµό του ως άνω ∆ήµου στην υπογραφή του 
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σχετικού συµβολαίου δωρεάς µε διαλυτική αίρεση µε τους πιο πάνω όρους και µε όποιους άλλους 

όρους κρίνει σκόπιµο για την περαίωση της πιο πάνω εντολής και την νοµότυπη σύνταξη του 

σχετικού συµβολαιογραφικού εγγράφου. 

Ο φόρος δωρεάς που αναλογεί στην προκειµένη δωρεά βαρύνει εξολοκλήρου το ∆ήµο και θα 

καταβληθεί από αυτόν µε την υποβολή της οικείας δήλωσης στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 25§3, 29§5, 43Β΄(α), 45 του ν. 2961/2001 (ως ισχύει µετά και την τελευταία 

τροποποίηση του από το άρθρο 25 του ν.3842/2010), 82§4 και 90 του ν.δ. 118/1973, ως αυτό ισχύει. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     267/2012 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  29η Οκτωβρίου 2012 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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