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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης /28-03-2016 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ TΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆. ∆ΡΑΜΑΣ
Αριθµός Απόφασης:

55/2016

ΘΕΜΑ :

Έκδοση απόφασης αποδοχής
της κυριότητας του επιβατικού
οχήµατος µε αρ. κυκλοφορίας
ΡΜΗ – 6029 ιδιοκτησίας
∆.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.

Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 28η Μαρτίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆.
∆ράµας, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου υπό του αντιπροέδρου της κ.
Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 11367/23-03-2016 γραπτή πρόσκλησή του
προέδρου της κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας
, που
γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010).
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών,
βρέθηκαν παρόντα 7 µέλη:
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

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

Παπαδόπουλος Γεώργιος
Μουρβετίσης Μιχαήλ
Ηλιάδης Νικόλαος
Σολάκης Άγγελος
Βασιλειάδης Αναστάσιος
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος
Χαραλαµπίδης Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.
Μαµσάκος Χριστόδουλος
2.
Ζαχαριάδης Παύλος

Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ.
Μουρβετίδης Μιχαήλ.
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας,
γραµµατέως της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. αντιπρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.
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Μετά από πρόταση του κ. αντιπροέδρου και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων,
αποφασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα , «Έκδοση απόφασης αποδοχής της κυριότητας
του επιβατικού οχήµατος µε αρ. κυκλοφορίας ΡΜΗ – 6029 ιδιοκτησίας ∆.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.»
θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως τέταρτο έκτακτο θέµα για λήψη απόφασης.
Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος , παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’
αριθµ. 11761/ 28 -03-2016 έγγραφο της ∆/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
του ∆ήµου ∆ράµας, το οποίο έχει όπως παρακάτω
«ΣΧΕΤ: Μετά την λήψη της υπ΄αρ. 4/2016 απόφασης του ∆.Σ. της ∆.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. µε την οποία
παραχωρείται η κυριότητα του οχήµατος µε τα στοιχεία :
1.
Αρ. κυκλοφορίας : ΡΜΗ-6029
2.
Είδος οχήµατος : επιβατικό
3.
Μάρκα οχήµατος : DAEWOO
4.
Αρ.
κινητήρα : Α13SMS
5.
Αρ. πλαισίου
: KLATF69CEYB553981
από την ∆.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. στον ∆ήµο ∆ράµας για την αντιµετώπιση των αυξηµένων αναγκών του και
προκειµένου να προχωρήσουµε στην διαδικασία που απαιτείται, πρέπει να ληφθεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. η΄ του Ν.3852/2010 από την Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου απόφαση αποδοχής του οχήµατος.
Παρακαλούµε για την λήψη της σχετικής απόφασης. »

Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,
καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας

Αποφασίζει

οµόφωνα


Την αποδοχή παραχώρησης της κυριότητας του επιβατικού οχήµατος µε αρ.
κυκλοφορίας ΡΜΗ – 6029 ιδιοκτησίας ∆.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α, στον ∆ήµο ∆ράµας για την
αντιµετώπιση των αυξηµένων αναγκών του.
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας.

