Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 3/2014
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:34/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 4η του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Tρίτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.2584/ 31.1.2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό
στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Ζουριδάκης Ευτύχιος
4) Καρτάνος Ιωάννης
5) Πεντεσπίτης Νικόλ
6) Σάντα-Μακρή Αικ.
7) Γαβρίλης ∆ηµήτριος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
12ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Aπόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής, για αποδοχή δωρεάς φορτηγού
αυτοκινήτου µε ανατροπή και αρπαγη από την εταιρεία «ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.» µέχρι
του ποσού των 35.000,00 €.
Eισηγ: Καρτάνος Ιωάννης-Εντεταλµένος Σύµβουλος

. Ο Εισηγητής αναφέρει:
«“Η Εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε. προτίθεται να κάνει δωρεά στο ∆ήµο ένα φορτηγό µε
ανατροπή και αρπάγη για τη συλλογή των ογκοδών αντικειµένων.
Σε επικοινωνία που είχαµε µε εκπρόσωπο της εταιρείας αποδέχθηκαν την πρότασή
µας για δωρεά του συγκεκριµένου αυτοκινήτου µέχρι το ποσό των 35.000,00€ καθώς
επίσης και την πρότασή µας ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήµατος που
είναι τα εξής:
Mercedes benz 12 τόννους µικτοβαρές.
Κινητήρας 180 hp
Καρότσα µεταλλική µήκους περίπου 4m, πλάτος 2,35m
Ολα τα παραπάνω ανοιγόµενα και ανατροπή µε τρείς κατευθύνσεις.
Γερανό αρπάγη υδραυλικό, µήκους µέχρι 7m και τρείς τόννους.
∆ιαξονικό µε διπλές ρόδες πίσω.
Το φορτηγό αυτό θα καλύψει τις ανάγκες ολόκληρου του ∆ήµου για την περισυλλογή
ογκωδών αντικειµένων. Θεωρούµε και πιστεύουµε ότι είναι ένα από τα απαραίτητα
µηχανήµατα που πρέπει να έχει ο ∆ήµος.
Ως εκ των ανωτέρω εισηγούµαστε

την αποδοχή της δωρεάς του φορτηγού αυτοκινήτου µε ανατροπή και αρπάγη από
την εταιρεία «ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.» µέχρι του ποσού των 35.000,00 €».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
αποδοχή της παραπάνω δωρεάς.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Την αποδοχή της δωρεάς του φορτηγού αυτοκινήτου µε ανατροπή και αρπάγη από
την εταιρεία «ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.» µέχρι του ποσού των 35.000,00 €.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 34/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

