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ΘΕΜΑ 2ο
(ΕΚΤΟΣ Ημερήσιας Διάταξης)
Αποδοχή παράτασης δωρεάς χρήσης απορριμματοφόρου οχήματος.

Στο Πολύκαστρο σήμερα 04-04-2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09.00
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιονίας, ύστερα από την
αριθμ. 4.496/29-03-2019 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) Γκουντενούδης Χρήστος, 2) Ευθυμιάδης Λάζαρος,
3) Μπαβέλης Δημήτριος , 4), Φράγκος Γεώργιος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Αριζάνης Ηλίας, 2) Δεβετζόπουλος Αιμίλιος, 3)
Σιωνίδης Κωνσταντίνος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης, είπε
τα εξής:
Σχετικά με την «Διάθεση για χρήση υπηρεσιακού οχήματος (φορτηγού
απορριμματοφόρου) του Περιφερειακού Συνδέσμου (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής
Μακεδονίας στο Δήμο μας, για κάλυψη έκτακτων αναγκών» ανέφερε ότι
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα οι έκτακτες και επείγουσες ανάγκες
που προέκυψαν σχετικά με την περισυλλογή των αστικών μας
απορριμμάτων
και θα πρέπει να αποδεχτούμε την παράταση
παραχώρησης χρήσης απορριμματοφόρου από τον Φο.ΔΣΑ Κεντρικής
Μακεδονίας
και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη της τα παραπάνω καθώς και την αριθμό 136/2019 απόφαση του
Φο.ΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την παράταση παραχώρησης χρήσης, άνευ ανταλλάγματος
στο
Δήμο
μας
ενός
(1)
υπηρεσιακού
οχήματος
(φορτηγού
απορριμματοφόρου), με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ1859 εργοστασίου
κατασκευής IVECO, το οποίο ανήκει στον Περιφερειακό Σύνδεσμο
Φο.Δ.Σ.Α Κεντρικής Μακεδονίας , για χρονικό διάστημα εννιά (9) ημερών
με την υποχρέωση με την λήξη της παραχώρησης, ο Δήμος μας,
υποχρεούται να παραδώσει στον ιδιοκτήτη το όχημα και τον μηχανολογικό
εξοπλισμό του στην κατάσταση το οποίο το παρέλαβε και καθαρό (κυρίως
η υπερκατασκευή - κάδος συλλογής).
Όλα τα έξοδα χρήσης, κίνησης, κυκλοφορίας και συντήρησης του
οχήματος (συντήρηση, επισκευές, καύσιμα, λιπαντικά, κλπ), θα τα
αναλάβει ο Δήμος μας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 38/2019.
1

ΑΔΑ: 7ΧΧ6ΩΞΡ-01Γ
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
συνεδρίαση.
Για το 7ο/2019 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ
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