
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ 138/2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 3-9-2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 
17719/24-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου , η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε 
το  άρθρο 75 του Ν.3852/10 , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας 
διάταξης: 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
Αποδοχή δωρεάς τριών απορριµµατοφόρων από την εταιρία «Trans Adriatic Pipeline AG Greece» , µε  διακριτικό 
τίτλο  ΤΑΡ. 

………………...………………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Ευστάθιος Κατσίδης 

- 

3. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος                              
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης  
5. Ιορδανίδης Φώτιος  
6. Θεοδοσιάδης Γεώργιος  
7. Στέφανος Μπίγγας  
8. Γιώργος Καραισκος  
9. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος  
 

 

 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος από την συµπολιτευση κ. Πολυχρονίδης Κων/νος 
κατόπιν δήλωσης αδυναµίας του τακτικού µέλους κ. Καϊδη Απόστολου. 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  ,κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι στα 
πλαίσια της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρίας «Trans Adriatic Pipeline AG Greece» , µε  
διακριτικό τίτλο  ΤΑΡ, αποστείλαµε το υπ΄αρίθµ 7853/21-3-2017 αίτηµά µας για χορήγηση απαραίτητου για τον 
∆ήµο µας µηχανολογικού εξοπλισµού καθαριότητας. 
Η εν λόγο εταιρία µε το από 12-6-2017 έγγραφό της (αρ. εισερχοµένου 20854/16-6-2017) µας ενηµέρωσε ότι 
προτίθεται να προβεί στη χορηγία του εξοπλισµού καθαριότητας προς όφελος του ∆ήµου, όπως περιγράφεται 
στο προαναφερθέν αίτηµά µας, ενώ µε την αριθµό εισερχοµένου 4815/22-2-2018 επιστολή της µας ζήτησε την 
έγκριση των επισυναπτόµενων προδιαγραφών των τριών (3) απορριµµατοφόρων οχηµάτων, προκειµένου να 
προχωρήσει στα επόµενα στάδια έγκρισης της δωρεάς εντός της εταιρίας της. 
Η εν λόγω επιστολή κοινοποιήθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας στην ∆/νση 
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µας µε το υπ΄αρίθµ 5102/26-2-2018 έγγραφό της, καθώς εµπίπτει 
στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 
Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων η ∆/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µας µε το 
υπ΄αρίθµ 5549/2-3-2018 έγγραφό της µας ενηµερώνει ότι: «…. Οι τεχνικές προδιαγραφές των τριών (3) 
απορριµµατοφόρων που µας έχει αποστείλει η εταιρία Trans Adriatic Pipeline (ΤΑΡ) AG Greece, είναι στα πλαίσια 
των τεχνικών προδιαγραφών των απορριµµατοφόρων που έχει ο ∆ήµος και ως εκ τούτου συµφωνούµε µε τον 
τύπο του επισυναπτόµενου. Η παρούσα χορηγείται προκειµένου η εταιρία να προχωρήσει στη δωρεά…». 
Το υπ΄αρίθµ 5549/2-3-2018 έγγραφό της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µας σε απάντηση 
του µε αριθµό εισερχοµένου µηνύµατος –επιστολής 4815/22-2-2018 της εταιρίας, απεστάλλει στην εν λόγο 
εταιρία, από το Γραφείο Προµηθειών, προς ενηµέρωσή της. 
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 Κατόπιν τούτων η ∆/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µας µε το υπ΄αρίθµ 16396/8-8-2018 
έγγραφό της ζητά την λήψη απόφασης σχετικά µε την αποδοχή της εν λόγο δωρεάς.  
Ο ∆ήµος µας µε απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία είναι το αρµόδιο όργανο αποδοχής όλων των δωρεών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. η του Ν.3852/2010, πρέπει να λάβει απόφαση για την αποδοχή της 
δωρεάς και συγκεκριµένα τριών (3) απορριµµατοφόρων οχηµάτων από την εταιρία «Trans Adriatic Pipeline AG 
Greece» , µε  διακριτικό τίτλο  ΤΑΡ .  
Η MERCEDES –BENZ HELLAS SA συνεργαζόµενη µε την εταιρία ΤΑΡ, µας γνωστοποιεί µέσω e-mail ότι 
απαιτούνται από την µεριά του ∆ήµου, ενέργειες που αφορούν τον εκτελωνισµό των εν λόγο οχηµάτων και πιο 
συγκεκριµένα: 

1) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί αποδοχής δωρεάς από την εταιρία «Trans Adriatic Pipeline AG 
Greece» , µε  διακριτικό τίτλο  ΤΑΡ.  

2) Εξουσιοδότηση προς Εκτελωνιστές υπογεγραµµένη και θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής.  
3) Εξουσιοδότηση προς εκτελωνιστές στο σύστηµα Icisnet  
4) Αποδεικτικό Εκλογής ∆ηµάρχου/∆ηµοτικής Αρχής ( βεβαίωση Πρωτοδικείου ή κάτι αντίστοιχο) 
5) Βεβαίωση καταχώρησης του οχήµατος στο βιβλίο παγίων του ∆ήµου µετά την παραλαβή  
6) θα χρειαστεί το αντίστοιχο συµφωνητικό δωρεάς το οποίο το υπογράφει ο ∆ήµος από κοινού µε την 

εταιρία «Trans Adriatic Pipeline AG Greece». 
Τέλος θέτω υπόψη σας σχέδιο Ιδιωτικού συµφωνητικού της εταιρίας µε τον ∆ήµο Εορδαίας σχετικό µε την 
δωρεά των ανωτέρω το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης, προς έγκριση. 
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά . 
Σ. Σιδηρόπουλος: ∆εν ψηφίζω. 
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  

 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν. 4182/2013, του Ν. 2961/2001,του Ν. 
3842/2010, ν.δ 118/1973 ως αυτό ισχύει. 
2. το υπ΄αρίθµ 7853/21-3-2017 αίτηµά µας 
3. το από 12-6-2017 έγγραφό της εταιρίας «Trans Adriatic Pipeline AG Greece» (αρ. εισερχοµένου 20854/16-6-
2017) 
4. την αριθµό εισερχοµένου 4815/22-2-2018 επιστολή της εταιρίας 
5. το υπ΄αρίθµ 5102/26-2-2018 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
6. το υπ΄αρίθµ 5549/2-3-2018 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
7. το υπ΄αρίθµ 16396/8-8-2018 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
8. το σχέδιο Ιδιωτικού συµφωνητικού δωρεάς 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

  
1. Αποδέχεται τη δωρεά της εταιρίας «Trans Adriatic Pipeline AG Greece» , µε  διακριτικό τίτλο  ΤΑΡ και 

συγκεκριµένα τριών (3) απορριµµατοφόρων οχηµάτων µάρκας MERCEDES –BENZ AROCS 1830 
KGarbage Truck συνολικής αξίας 390.600,00 ευρώ, τα οποία είναι προς όφελος των αναγκών του ∆ήµου 
Εορδαίας και θα καλύψουν τις ανάγκες του Τµήµατος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής. 

2. Εγκρίνει το σχέδιο Ιδιωτικού συµφωνητικού της εταιρίας µε τον ∆ήµο Εορδαίας το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 

3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Εορδαίας για την υπογραφή του Ιδιωτικού συµφωνητικού δωρεάς, µεταξύ 
του ∆ήµου Εορδαίας και της εταιρίας «Trans Adriatic Pipeline AG Greece»  µε  διακριτικό τίτλο  ΤΑΡ, και 
κάθε σχετικού εγγράφου για τον εκτελωνισµό των (3) απορριµµατοφόρων οχηµάτων, ο οποίος και θα 
εκδώσει ευχαριστήρια επιστολή προς την εν λόγο εταιρία για την δωρεά της. 

4. Η ∆/νση  ∆/κών & Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας είναι αρµόδια για την χορήγηση 
σχετικής βεβαίωσης εγγραφής των ανωτέρω (3) απορριµµατοφόρων οχηµάτων στο Μητρώο Παγίων του 
∆ήµου Εορδαίας καθώς και όποια άλλη ενέργεια απαιτείται από µέρους της. 
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5. Η παραλαβή των ανωτέρω θα γίνει µε την σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου παράδοσης –παραλαβής 
µεταξύ της αρµόδιας υπηρεσίας υποδοχής των ανωτέρω τριών (3) απορριµµατοφόρων οχηµάτων του 
∆ήµου Εορδαίας και της προµηθεύτριας εταιρίας.   

6. Ο ∆ήµος Εορδαίας θα αναλάβει τις δαπάνες που αφορούν στην νόµιµη κυκλοφορία, λειτουργία και 
χρήση των δωρηθέντων. 

Ο αντιπρόεδρος κ. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος ψήφισε αρνητικά. 
Η απόφαση αυτή θα αποσταλεί προς έγκριση στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτ. Μακεδονίας/ 
Γραφείο Κοινωφελών Περιουσιών.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 138/2018. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ευστάθιος Κατσίδης  
Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  
Τσοκτουρίδης Ιωάννης  
Ιορδανίδης Φώτιος 
Θεοδοσιάδης Γεώργιος 
Στέφανος Μπίγγας 
Γεωργιος Καραισκος 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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