ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 32ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 375/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 16792/25-9-20
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τυπάλδος Νικόλαος
2 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
2
3 Κατωπόδη Νίκη
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
6 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8 Τσιρογιάννης Γεώργιος
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάς 2 µεταχειρισµένων επαγγελµατικών οχηµάτων από την εταιρεία
“ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟ∆Η Α.Ε.” και κάλυψη των δαπανών µεταβίβασης.
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήµαρχος

Η Αντιδήµαρχος κα Νίκη Κατωπόδη, εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Ο.Ε. τα εξής:
1.
Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. η. του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 3 παρ. 1 περ. κα. του Ν.
4623/19, η οικονοµική επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών.
2.
Την παρ. 4 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» : «∆ωρεές
δηµοτικών και κοινοτικών κινητών πραγµάτων, πλην χρηµατικών παροχών, επιτρέπονται ύστερα από απόφαση
του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των
µελών του, προς το ∆ηµόσιο, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και οργανισµούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την
εκπλήρωση σκοπού, που συνδέεται µε την προαγωγή των τοπικών συµφερόντων ή την άµεση εξυπηρέτηση των
κατοίκων της περιοχής.»
3.
Το από 01/09/2020 έγγραφο της εταιρείας “ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟ∆Η Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ”, µε το οποία µας ενηµερώνει ότι προτίθεται να δωρίσει κατά πλήρη
κυριότητα, νοµή και κατοχή στο ∆ήµο Λευκάδας, δύο µεταχειρισµένα οχήµατα µικτής χρήσης, µάρκας FIAT
DOBLO, µε αριθµ. κυκλοφορίας ΕΥΒ 4889 και ΕΥΒ 4784, 1598 cc και 1248 cc αντίστοιχα, µε την προϋπόθεση το
όχηµα ΕΥΒ 4784 (επταθέσιο) να χρησιµοποιηθεί στο πρόγραµµα “Βοήθεια στο Σπίτι” και να ακολουθήσει τη δοµή
όταν αυτή µεταπηδήσει στο ∆ήµο και το όχηµα ΕΥΒ 4889 να χρησιµοποιηθεί από τις δοµές Πρόνοιας του ∆ήµου
Λευκάδας.
4.
Την ανάγκη για την χρήση των ανωτέρω οχηµάτων από το ∆ήµο µας, στο πλαίσιο των αναγκών των
δοµών της Πρόνοιας και του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» για µεταφορά προσωπικού αλλά και µεταφορά –
διανοµή ειδών πρώτης ανάγκης, φαρµάκων, αναλωσίµων και ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου σε ωφελούµενους
πολίτες.
5.
Τα οχήµατα βρίσκονται σε καλή κατάσταση από τεχνικής πλευράς, δεδοµένου ότι πέρασαν µε επιτυχία
από τεχνικό έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. και έχουν πληρωµένα τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2020.
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6.
Ότι η δωρεά της εταιρείας “ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟ∆Η Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ” κρίνεται επωφελής για το ∆ήµο Λευκάδας.
7.
Τα έξοδα µεταβίβασης και έκδοσης των κρατικών πινακίδων, όπως και οποιαδήποτε άλλα έξοδα, όπως αν
υπάρχει αναλογία φόρου της δωρεάς προς την ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ∆ήµο
Λευκάδας
8.
Ότι στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2020 και στον Κ.Α. 02.00.6494 «Έξοδα
συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών» υπάρχει γραµµένη σχετική πίστωση.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
•
Την αποδοχή της δωρεάς δύο µεταχειρισµένων οχηµάτων µικτής χρήσης, µάρκας FIAT DODLO, µε αριθµ.
κυκλοφορίας ΕΥΒ 4889 και ΕΥΒ 4784 ΣΤΟ ∆ήµο Λευκάδας από την εταιρεία “ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟ∆Η Α.Ε.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ”, λαµβάνοντας υπόψη και τον όρο το
όχηµα µε αριθµ. κυκλοφορίας ΕΥΒ 4784 να χρησιµοποιηθεί στο πρόγραµµα “Βοήθεια στο Σπίτι” και να
ακολουθήσει τη δοµή όταν αυτή µεταπηδήσει στο ∆ήµο και το όχηµα µε αριθµ. κυκλοφορίας ΕΥΒ 4889 να
χρησιµοποιηθεί από τις δοµές Πρόνοιας του ∆ήµου Λευκάδας
•
Ο ∆ήµος να εκφράσει δηµόσια τις ευχαριστίες του στην εταιρεία “ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟ∆Η Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ” για την εν λόγω δωρεά και να δοθεί εξουσιοδότηση
στον ∆ήµαρχο κ. Καλό Χαράλαµπο, να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια για την περαίωση της προαναφερόµενης
δωρεάς.
•
Την κάλυψη της δαπάνης µεταβίβασης – δωρεάς των οχηµάτων από το ∆ήµο µας, βαρύνοντας τον Κ.Α.
00.6494 «Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών» του προϋπολογισµού έτους 2020
•
Λοιπά οποιαδήποτε έξοδα, όπως έκδοσης των κρατικών πινακίδων, αν υπάρχει αναλογία φόρου της
δωρεάς προς την ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ∆ήµο Λευκάδας.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από
α
το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
•
Την αποδοχή της δωρεάς δύο µεταχειρισµένων οχηµάτων µικτής χρήσης, µάρκας FIAT DODLO, µε αριθµ.
κυκλοφορίας ΕΥΒ 4889 και ΕΥΒ 4784 ΣΤΟ ∆ήµο Λευκάδας από την εταιρεία “ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟ∆Η Α.Ε.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ”, λαµβάνοντας υπόψη και τον όρο το
όχηµα µε αριθµ. κυκλοφορίας ΕΥΒ 4784 να χρησιµοποιηθεί στο πρόγραµµα “Βοήθεια στο Σπίτι” και να
ακολουθήσει τη δοµή όταν αυτή µεταπηδήσει στο ∆ήµο και το όχηµα µε αριθµ. κυκλοφορίας ΕΥΒ 4889 να
χρησιµοποιηθεί από τις δοµές Πρόνοιας του ∆ήµου Λευκάδας.
•
Ο ∆ήµος να εκφράσει δηµόσια τις ευχαριστίες του στην εταιρεία “ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟ∆Η Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ” για την εν λόγω δωρεά.
•
Η κάλυψη της δαπάνης µεταβίβασης – δωρεάς των οχηµάτων από το ∆ήµο µας, να βαρύνουν τον Κ.Α.
00.6494 «Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών» του προϋπολογισµού έτους 2020.
•
Λοιπά οποιαδήποτε έξοδα, όπως έκδοσης των κρατικών πινακίδων, αν υπάρχει αναλογία φόρου της
δωρεάς προς την ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ∆ήµο Λευκάδας.
•
∆ίνεται εξουσιοδότηση στον ∆ήµαρχο κ. Καλό Χαράλαµπο, να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια για την
περαίωση της προαναφερόµενης δωρεάς.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 375/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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