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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 23/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την πρώτη (1η) Οκτωβρίου 2013 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. 19762/26-09-2013 πρόσκληση του Προέδρου, σύµφωνα 

µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, 

Αντιπρόεδρος, 3. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4. Μαρία Σαράντη, 5. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 6. 

Θωµάς Καπλάνης τακτικά µέλη Ο.Ε  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Πλιάκος Αστέριος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος:  4ο     Αποδοχή δωρεάς ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου από 

Γεώργιο Κυργιαφίνη 
Αριθµός Απόφασης: 232 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος & Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ανέφερε ότι 

σύµφωνα µε το από 26/09/2013 έγγραφο του κ. Γεώργιου Κυργιαφίνη ο οποίος είναι 

κάτοχος του επιβατικού αυτοκινήτου, τύπου NISSAN, αριθµό πλαισίου CULN13-

A85068J & αριθ. κινητήρα LCA 14-033676J προέβη  στη δωρεά του παραπάνω 

περιγραφέντος αυτοκινήτου προς το ∆ήµο Πολυγύρου, χωρίς καµία οικονοµική 

επιβάρυνση του ∆ήµου  

Γι’ αυτό το λόγο αυτό και προκειµένου να συσταθεί η σύµβαση δωρεάς, θα πρέπει ο 

∆ήµος µας να αποδεχθεί τη δωρεά του προαναφερθέντος ηµιφορτηγού αυτοκινήτου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. θ. του ∆.Κ.Κ.  
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Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : α) το από 26/09/2013 έγγραφο του κ. 

Γεώργιου Κυργιαφίνη, β) τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. θ, γ) την εισήγηση του 

Προέδρου & µετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την αποδοχή της δωρεάς του επιβατικού αυτοκινήτου, µε αριθµό κυκλοφορίας ΧΚΑ 

5442, τύπου NISSAN, αριθµό πλαισίου CULN 13-A85068J & αριθ. κινητήρα LCA 14-

033676J, εκφράζοντας τις δηµόσιες και προσωπικές ευχαριστίες προς τον ιδιοκτήτη και 

δωρητή κ. Γεώργιο Κυργιαφίνη, εξουσιοδοτεί δε τον ∆ήµαρχο για την αποστολή της 

σχετικής ευχαριστήριας επιστολής, όπως επίσης και για την υπογραφή κάθε ιδιωτικού και 

δηµοσίου εγγράφου για την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας της δωρεάς. 

 
 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    232/2013 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  1η Οκτωβρίου 2013 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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