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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 179/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 27/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς ενός (1) καινούριου απορριμματοφόρου
οχήματος από την εταιρία Trans Adriatic Pipeline AG (TAP).
Στο Αμύνταιο, στις 10 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 12:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 12144/05-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε
καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ρακόπουλος Άγγελος
2. Ταμήλιας Αλέξανδρος
3. Νάτσης Ιωάννης
4. Ιωαννίδου Ελένη
5. Γεώργου Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
Παπαχρήστου Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Πριν την έναρξη συζήτησης του όγδοου (8ου) θέματος, αποχώρησε από τη
συνεδρίαση ο δημοτικός σύμβουλος κος ΓΕΩΡΓΟΥ Τρύφων.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου του Ν. 3852/2010, αν απουσιάζει ή
κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της
πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, προεδρεύει ο κος ΤΑΜΗΛΙΑΣ Αλέξανδρος, το μέλος της
πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.
Ο εκτελών χρέη Προέδρου εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
είπε ότι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. η της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή
κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών
Η εταιρεία “Trans Adriatic Pipeline AG” (TAP), όπως αναφέρεται και στο με
αριθ.
πρωτ.
LT-TAPGR-GRSK-00559/20-08-2018
έγγραφό
της,
δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή και
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λειτουργία ενός αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, με σημείο εκκίνησης
τα σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας και τερματισμού στο Lecce της Ιταλίας.
Στο πλαίσιο της οικειοθελούς δέσμευσης της για δράσεις Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης προς τις Περιφέρειες και τους Δήμους από τους οποίους
διέρχεται ο αγωγός, εξέτασε το σχετικό αίτημα του Δήμου Αμυνταίου καθώς
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αιτούμενου απορριμματοφόρου οχήματος.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, η εταιρεία “Trans Adriatic Pipeline AG” (TAP)
προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός (1) καινούριου απορριμματοφόρου
οχήματος και παραχώρηση αυτού προς όφελος του Δήμου Αμυνταίου χωρίς
αντάλλαγμα, προς χρήση από τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου.
Ο Πρόεδρος προτείνει να γίνει αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς ενός (1)
καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις της περ. η της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το αριθ. πρωτ. LT-TAPGR-GRSK-00559/20-08-2018 έγγραφο της
εταιρείας Trans Adriatic Pipeline AG (TAP)
3. Την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Αποδέχεται τη δωρεά ενός (1) καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος
από την εταιρεία Trans Adriatic Pipeline AG (TAP).
Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή
των σχετικών εγγράφων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 258/2018
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος
α/α

ΤΑΜΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τα Μέλη
1. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
3. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε.
4. ΓΕΩΡΓΟΥ Τ.

