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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 17 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ.939/12.1.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Σερέτη Χριστίνα,
τακτικά μέλη, 7. Καλούδης Κων/νος, 8. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1.
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αναγνώστου Ιωάννης, 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη δεν
προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες
στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κατσάρης, Κακάτσιος, Πεταχτή, Μακρής, Συρίγου και
Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 6/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή δωρεάς δυο Αυτοκίνητων

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την
ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά , Αποδοχή δωρεάς δυο Αυτοκίνητων εκτός ημερησίας διατάξεως.

Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε την
εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής,
το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.1193/2018 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Αντζινά, σχετικά με την αποδοχή
δωρεάς δύο αυτοκίνητων, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε α) την αποδοχή δωρεάς δύο αυτοκινήτων και ειδικότερα ενός ελαφρού
φορτηγού Ford και ενός μικρού λεωφορείου Ford, δεκατριών θέσεων μεταφορά προσωπικού, από την
ανώνυμο εταιρεία «Γεωμετρική», με έδρα την Ηλιούπολη, σύμφωνα με το από 15.11.2017 πρακτικό της.
Σύμφωνα με την §1 εδαφ. η του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α) αρμόδια για την αποδοχή της
δωρεάς προς το Δήμο καθίσταται η Οικονομική Επιτροπή.
β) την παροχή εξουσιοδότησης στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Συντήρησης και Επισκευής να
υπογράψει οτιδήποτε σχετικό προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση προς το Δήμο και να εκδοθούν οι
κρατικές πινακίδες, εκπροσωπώντας το Δήμο ενώπιον των αρμοδίων κατά περίπτωση υπηρεσιών.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την αποδοχή δωρεάς δύο αυτοκινήτων από την ανώνυμη εταιρεία «ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ», με έδρα
την Ηλιούπολη, σύμφωνα με το από 15.11.2017 πρακτικό της και ειδικότερα:
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ενός ελαφρού φορτηγού Ford



ενός μικρού λεωφορείου Ford, δεκατριών θέσεων μεταφοράς προσωπικού

2. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχ/σης Συντήρησης και Επισκευής να υπογράψει
οτιδήποτε σχετικό προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση προς το Δήμο Ηλιούπολης και να
εκδοθούν οι κρατικές πινακίδες, εκπροσωπώντας το Δήμο ενώπιον των αρμοδίων κατά περίπτωση
υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6 /2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 22.1.2018

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
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