ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 17/2012
Τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κατερίνης.
Αριθµός απόφασης 228/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συµπλήρωση της 124/2012 απόφασης Ο.Ε. µε θέµα «1) Αποδοχή
δωρεάς (µε διαλυτική αίρεση) τριών απορριµµατοφόρων οχηµάτων, τα οποία θα
εξυπηρετούν τη συλλογή των ανακυκλώσιµων υλικών και εξουσιοδότηση του
αντιδηµάρχου, κ. Βαϊνά ∆ηµητρίου, για την υπογραφή του σχετικού συµβολαίου, 2)
ορισµός του δικηγόρου Κατερίνης (κ. Νικολαΐδη Αχιλλέα) ο οποίος θα παρίσταται
κατά την υπογραφή της σύµβασης, 3) ορισµός υπολόγου (της δηµοτικής υπαλλήλου
Αντωνοπούλου Μαρίας) για την πληρωµή του φόρου δωρεάς στην προκείµενη δωρεά,
ποσού 1.500 ευρώ» µε την προθεσµία απόδοσης λογαριασµού από την ορισθείσα
δηµοτική υπάλληλο.
Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆.Σ., σήµερα στις 10 του µήνα Αυγούστου
2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ. 61910/06-08-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο
75 του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών
παραβρέθηκαν 7 τακτικά µέλη, δηλαδή:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Χιονίδης Σάββας - Πρόεδρος
Μηλιώτης Νικόλαος - Αντιπρόεδρος
Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος
Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος
Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος
Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος
Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκούνας Αθανάσιος
2. Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος

Ο πρόεδρος κ. Σάββας Χιονίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για το … 6ο θέµα
της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τα εξής:
Την µε αριθµό 124/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
αποφασίστηκαν τα εξής:
Α. η αποδοχή τη δωρεάς ενός απορριµµατοφόρου οχήµατος µικτού φορτίου 15-16
τόνων και δύο απορριµµατοφόρων οχηµάτων µε πινακίδες ΙΕΙ8042 και ΙΕΙ 8160 από την
«ΕΕΑΑ Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.», υπό την διαλυτική αίρεση ότι δε
θα λήξει η από 23.02.2005 υπάρχουσα σύµβαση συνεργασίας για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας που είχε συναφθεί, στα πλαίσια του
Ν.2939/06.08.2001 και της µε αριθµό 50910/2727/22.12.2003 ΚΥΑ, µεταξύ της ως άνω
εταιρίας και του ∆ήµου Κατερίνης και στην οποία σύµβαση υπεισήλθε ο ∆ήµος σύµφωνα µε
το άρθρο 283 παρ.1 του Ν.3852/2010 πριν από την πάροδο της συµφωνηµένης αρχικής
6ετούς διάρκειας αυτής (της σύµβασης).
Ο φόρος δωρεάς που αναλογεί στην προκείµενη δωρεά θα βαρύνει εξολοκλήρου το
∆ήµο.
Β. η εξουσιοδότηση του αντιδηµάρχου, κ. Βαϊνά ∆ηµήτριο, για να προβεί στο όνοµα και
για λογαριασµό του ∆ήµου Κατερίνης στην υπογραφή του σχετικού συµβολαίου δωρεάς µε
την ανωτέρω αναφερόµενη διαλυτική αίρεση και µε όποιους άλλους όρους κρίνεται σκόπιµο
για την περαίωση της πιο πάνω εντολής και τη νοµότυπη σύνταξη του σχετικού
συµβολαιογραφικού εγγράφου.
Γ. ο ορισµός του δικηγόρου Κατερίνης, κ. Νικολαϊδη Αχιλλέα (µε Α.Μ. 132) προκειµένου
να παραστεί κατά την υπογραφή του συµβολαίου, η οποία θα γίνει στα γραφεία της Ε.Ε.Α.Α.

Α.Ε. στην Αθήνα και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη σύνταξη σχεδίου
συµβολαίου και τη θεώρηση από το ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Η αµοιβή θα καταβληθεί µετά την έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών από το δικηγόρο
και θα καθοριστεί µε βάση τα τριπλότυπα παράβολα προεισπραττοµένων δικηγορικών
αµοιβών (Κ.Υ.Α.1117864/2297/A0012/ΠΟΛ.1146/07 ΦΕΚ Β’ 2422/24-12-2007).
Η δαπάνη για την αµοιβή του θα καλυφθεί από τους ΚΑ 02.00.6111 και 02.10.6111 του
προϋπολογισµού του δήµου µας οικονοµικού έτους 2012.
∆. η έγκριση για την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της τακτικής
δηµοτικής υπαλλήλου, Μαρίας Αντωνοπούλου, την οποίο ορίζει ως υπόλογο διαχείρισης
ποσού 1.500,00 €, για την πληρωµή του φόρου δωρεάς (στην προκείµενη δωρεά) και την
ψήφιση του ποσού των 1.500 ευρώ από τον ΚΑ 02.00.6331 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
µας οικονοµικού έτους 2012.
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος είπε ότι στην ανωτέρω απόφαση και στο εδάφιο ∆ που αφορά
στην έκδοση του εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της τακτικής δηµοτικής υπαλλήλου,
Μαρίας Αντωνοπούλου, την οποίο ορίζει ως υπόλογο διαχείρισης ποσού 1.500,00 €, για την
πληρωµή του φόρου δωρεάς (στην προκείµενη δωρεά), εκ παραδροµής δεν αναφέρθηκε η
προθεσµία απόδοσης του λογαριασµού από την ορισθείσα υπάλληλο, ο οποίος είναι ως και
την 14-08-2012 και για αυτό πρέπει να συµπληρωθεί η ανωτέρω απόφαση. Η Οικονοµική
Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του
Ν.3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συµπληρώνει την µε αριθµό 124/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ως προς το εδάφιο
∆ για την προθεσµία απόδοσης λογαριασµού από την ορισθείσα υπάλληλο κ. Μαρία
Αντωνοπούλου η οποία είναι ως και τις 14-08-2012.
Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αριθµό 124/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 228/2012
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη 13-08-2012
Με Ειδική Εντολή ∆ηµάρχου
Η Προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
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