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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή τετάρτη  (24η) Φεβρουαρίου 2014 και ώρα  12:00  στo 

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

Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 3021/18.02.2014 πρόσκληση τoυ 

Πρoέδρoυ, 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. Κων/νος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος 

Ο.Ε. 3. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4. Θωµάς Καπλάνης,  5.  Παπανικολάου Ευτυχία , 6. Σαράντη 

Μαρία τακτικά µέλη Ο.Ε.  

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

 

 

Αριθµός θέµατος: 3ο  Αποδοχή δωρεάς δύο (2) µεταχειρισµένων 

φορτηγών αυτ/των  
Αριθµός Απόφασης: 37 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι µε την από 

14/02/2014 επιστολή της, η εταιρία ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ Α.Ε. αποφάσισε 

να δωρίσει στο ∆ήµο, δύο µεταχειρισµένα φορτηγάκια ΦΙΧ αυτοκίνητα Ford Fiesta 1299 cc 

κυβικών, µε αριθµούς κυκλοφορίας ΧΚΜ – 7627 µε ηµεροµηνία 1ης άδειας 18/12/2008 και 

το ΧΚΜ – 7624 µε την ίδια ηµεροµηνία 1ης άδειας. 

        Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή εφόσον γίνει έλεγχος των αδειών και της 

κατάστασης των αυτοκινήτων να αποδεχθεί τη δωρεά. 
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    Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 72 παρ. η του Ν. 3452/2010 & 

β) την από 14/02/2014 επιστολή της εταιρίας ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ & µετά 

από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Αποδέχεται εκ µέρους της εταιρίας µε την επωνυµία «ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ Α.Ε.» τις δωρεές α) ενός ΙΧ φορτηγού αυτοκινήτου κατασκευής FORD, 

µε αριθµό κυκλοφορίας ΧΚΜ 7624, αριθµό πλαισίου WFOCXXGAJC8884895 και 

αριθµό κινητήρα A9JA β) ενός ΙΧ φορτηγού αυτοκινήτου κατασκευής FORD, µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΧΚΜ 7627, µε αριθµό πλαισίου WFOCXXGAJC8R30154  και 

αριθµό κινητήρα A9JA,  

2. Εκφράζει τις δηµόσιες και προσωπικές ευχαριστίες προς την δωρήτρια εταιρία και 

εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την αποστολή των σχετικών ευχαριστηρίων επιστολών 

και την δηµόσια επιβράβευση του δωρητή, όπως επίσης και για την υπογραφή κάθε 

ιδιωτικού και δηµοσίου εγγράφου για την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας των 

δωρεών. 

Τέλος κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των µεταβιβάσεων στον 

∆ήµο Πολυγύρου, θα βαρύνει αυτόν (∆ήµο).  

 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  37/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  24η Φεβρουαρίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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