ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 24/07-12-2011
Αριθ.Αποφ. 275/2011
ΘΕΜΑ: Αποδοχή η µη δωρεάς χρήσης απορριµµατοφόρου οχήµατος του
συνδέσµου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Νοµού Λακωνίας.
Στους Μολάους, σήµερα, την 07-12-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 27225/02-12-2011
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 επτά (7) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαρούσης Χαράλαµπος

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3.Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
4.Μαυροµιχάλης Κων/νος
5.Λύρας Χαράλαµπος
6. Χαραµής Αντώνης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο.
Ο Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των µελών της τα εξής:
Το υπ΄αριθ. πρωτ. 960/25-11-2011 έγγραφο του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Νοµού Λακωνίας µε το οποίο µας διαβιβάστηκε η υπ΄αριθ. 14/13-052011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ανωτέρω συνδέσµου ,σύµφωνα µε
την οποία παραχωρείται κατά χρήση το απορριµµατοφόρο όχηµα µε αριθµό
κυκλοφορίας ΚΗΗ 4327 για την συλλογή των ανακυκλώσιµων υλικών από τους
µπλε κάδους.
Επίσης για την παραχώρηση κατά χρήση ου ανωτέρω οχήµατος θα συνταχθούν
πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής , τα οποία θα υπογραφούν από τον
Πρόεδρο του Συνδέσµου διαχείρισης στερεών αποβλήτων και εκπρόσωπο του

∆ήµου, οι δαπάνες δε που θα προκύψουν (τακτική συντήρηση ,service,βλάβες) θα
βαρύνουν το ∆ήµο.
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να προβούµε στην αποδοχή της δωρεάς της
χρήσης του ανωτέρω οχήµατος για την περισυλλογή των ανακυκλώσιµων υλικών
από τους µπλε κάδους διότι θεωρώ ότι έτσι θα εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του
∆ήµου.
Τα µέλη της ΟΕ αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του κ. Προέδρου ,την
υπ΄αριθ. 14/13-05-2011 απόφαση του συνδέσµου στερεών αποβλήτων νοµού
Λακωνίας και µετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Αποδέχεται την δωρεά χρήσης του απορριµµατοφόρου οχήµατος µε αριθ.
κυκλοφορίας ΚΗΗ 4327 για το χρονικό διάστηµα µέχρι ανακλήσεως της αριθ.
14/13-05-2011 απόφασης του συνδέσµου στερεών αποβλήτων Νοµού Λακωνίας.
 Η δωρεά των ανωτέρω οχήµατος θα γίνει µε σκοπό την περισυλλογή των
ανακυκλώσιµων υλικών από τους µπλε κάδους.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.
∆ελήγιαννης Νικόλαος

όπως

