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Απόσπασμα
από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 3713/23.2.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, 3.
Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, τακτικά μέλη, 5. Καλούδης Κων/νος,
αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Σερέτη Χριστίνα, 3. Αντύπας
Γεώργιος, 4. Αναγνώστου Ιωάννης, 5. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση
είναι ο Αντιδήμαρχος κ. Αντζινάς, οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κατσάρης, Κακάτσιος, Μακρής, Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 55/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή δωρεάς πυροσβεστικού οχήματος από το ΣΠΑΥ
O Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων, κ.
Κακάτσιος, που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.4015/2018 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Αντζινά, που
έχει ως εξής:
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε:
α) την αποδοχή δωρεάς ενός (1) πυροσβεστικού οχήματος τύπου TGR50-E3/BRICK, κατασκευάστριας
εταιρείας Bremach, αριθμός πινακίδας ΜΕ91970 (Αριθμός πλαισίου οχήματος ΖΕ8Τ5041ΑΡ0402480), μαζί
με τον εξοπλισμό (αντλία) τύπου GD-M-BR850, κατασκευάστριας εταιρείας PAPAKOST/NOU DEMAN,
αριθμός πινακίδας ΜΕ91970 (Αριθμός πλαισίου μηχανήματος 04104.0001), σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ. 1 εδ. (η) του Ν. 3852/2010 και υπό την διαλυτική αίρεση ότι ο Δήμος θα εξακολουθεί να
παραμένει μέλος του Συνδέσμου, άλλως σε περίπτωση αποχώρησής του οφείλει να μεταβιβάσει την κυριότητα
του άνω οχήματος στο Σ.Π.Α.Υ. και να παραδώσει αυτό, σε καλή κατάσταση, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας τριάντα ημερών, από την ημέρα κατά την οποία η αποχώρησή του γίνει δεκτή,
β) την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Ηλιούπολης , όπως προβεί στο όνομα και για λογαριασμό του
Δήμου Ηλιούπολης στην υπογραφή του σχετικού συμβολαίου δωρεάς με διαλυτική αίρεση τους πιο πάνω
όρους και με όποιους άλλους όρους κρίνεται σκόπιμο για την περαίωση της πιο πάνω εντολής.
Ο φόρος δωρεάς που αναλογεί βαρύνει εξ ολοκλήρου το Δήμο και θα καταβληθεί από αυτόν με την υποβολή
της οικείας δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο
24 του Ν. 3613/2007,
Ομόφωνα Αποφασίζει
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1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την αποδοχή δωρεάς ενός (1) πυροσβεστικού οχήματος τύπου TGR50-E3/BRICK,
κατασκευάστριας εταιρείας Bremach, αριθμός πινακίδας ΜΕ91970 (Αριθμός πλαισίου οχήματος
ΖΕ8Τ5041ΑΡ0402480), μαζί με τον εξοπλισμό (αντλία) τύπου GD-M-BR850, κατασκευάστριας
εταιρείας PAPAKOST/NOU DEMAN, αριθμός πινακίδας ΜΕ91970 (Αριθμός πλαισίου μηχανήματος
04104.0001), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. (η) του Ν. 3852/2010 και υπό την
διαλυτική αίρεση ότι ο Δήμος θα εξακολουθεί να παραμένει μέλος του Συνδέσμου, άλλως σε
περίπτωση αποχώρησής του οφείλει να μεταβιβάσει την κυριότητα του άνω οχήματος στο Σ.Π.Α.Υ.
και να παραδώσει αυτό, σε καλή κατάσταση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών, από
την ημέρα κατά την οποία η αποχώρησή του γίνει δεκτή
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ηλιούπολης, Βασίλη Βαλασόπουλο, όπως προβεί στο όνομα και για
λογαριασμό του Δήμου Ηλιούπολης στην υπογραφή του σχετικού συμβολαίου δωρεάς με διαλυτική
αίρεση τους πιο πάνω όρους και με όποιους άλλους όρους κρίνεται σκόπιμο για την περαίωση της πιο
πάνω εντολής.
Ο φόρος δωρεάς που αναλογεί βαρύνει εξ ολοκλήρου το Δήμο και θα καταβληθεί από αυτόν με την
υποβολή της οικείας δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 55/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1.3.2018

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ - ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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