
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 35/2012 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  6ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 10-2-2012 

ΘΕΜΑ 14ο έκτακτο:  Αποδοχή διάθεσης οχήµατος της Περιφέρειας ΑΜΘ -
Περιφερειακή Ενότητα ∆ράµας στο ∆ήµο ∆ράµας για χρήση έως το 
τέλος του 2014 
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Παρασκευή 10 του µηνός Φεβρουαρίου  2012 
και ώρα 13.30 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε 
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την 
αριθµ.9084/6-2-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
Χαρακίδης Κυριάκος                               
Ζαχαριάδης Παύλος  
Γκάνης Σταύρος   
Μαµσάκος Χριστόδουλος 
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα    Μήτρου Γεώργιος 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του 
∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 14οέκτακτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
λέει τα εξής: η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε την παράγραφο (η)του  
άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’):αποφασίζει για την 
αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο (γ) του  Άρθρου 13 ∆ιάθεση για χρήση 
υπηρεσιακών αυτοκινήτων της  ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 
108/04.02.2010 τεύχος Β) Καθορισµός δικαιούχων χρήσης και 
ανώτατου ορίου κυβισµού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθµίσεις 
σχετικές µε τα Κρατικά Αυτοκίνητα επιτρέπεται η διάθεση για χρήση 
αυτοκινήτων υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα σε άλλες υπηρεσίες ύστερα 
από αιτιολογηµένο αίτηµα και σύµφωνη γνώµη των ενδιαφερόµενων 
υπηρεσιών προς κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών τους, από 
νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, σε άλλη δηµόσια υπηρεσία ή δήµο ή κοινότητα ή 
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου του ίδιου νοµού. 



 

Με την υπ αριθµ. 3/2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου  της 
Περιφέρειας ΑΜΘ εγκρίθηκε η διάθεση  ενός οχήµατος (µικρού λεωφορείου 
,HYUNDAI H -1,9 SEAT ,ΜΠΛΕ µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9433) της 
Περιφέρειας ΑΜΘ – Περιφερειακή Ενότητα ∆ράµας στο ∆ήµο ∆ράµας  για 
χρήση έως το τέλος του 2014. Πρέπει λοιπόν να αποδεχτούµε την 
παραπάνω δωρεά. 
    Η  Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και 
αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις  
 

Α π  ο φ  α σ ί ζ ε ι     ο µ ό φ  ω  ν α 
 
1.Αποδέχεται τη διάθεση οχήµατος (µικρού λεωφορείου ,HYUNDAI H -1,9 
SEAT ,ΜΠΛΕ µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9433) της Περιφέρειας ΑΜΘ – 
Περιφερειακή Ενότητα ∆ράµας στο ∆ήµο ∆ράµας για χρήση έως το τέλος 
του 2014.  
 
2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο  
∆ράµας 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 35/2012 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος    Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

    ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


