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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της µε αριθµ 13/2018 

συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ψαρών. 
 
 
 

Αρ. Απόφασης : 53/2018                                               
Στα Ψαρά σήµερα την 13η του µήνα Ιουλίου του έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή 

και ώρα 11:00 η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στο 
δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε αριθµό Πρωτ. 926/9-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 
παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν.  

∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τέσσερα (4) και ονοµαστικά οι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος) 
2) Κούτικα Αγγελική 
3) Κουτσοδόντη Καλλιόπη 
4) Παπαµιχάλης Ιωάννης 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του ∆ήµου. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη και πρότεινε να συζητηθεί και το 
εξής εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα: 
 

1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Συντήρηση του προγράµµατος Ecm» 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:  
• το γεγονός ότι λήγει η σύµβαση συντήρησης –υποστήριξης του προγράµµατος Ecm και 

προκύπτει η ανάγκη της άµεσης ανανέωσης της, καθώς η εν λόγω παροχή υπηρεσιών είναι 
απαραίτητη για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Αυτοτελούς Τµήµατος Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, και  

• την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το κατεπείγον του ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος και αποδέχεται την πρόταση 
του Προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών 
την τα εξής: 
Με την περίπτωση η΄ της παρ. 1. του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 ορίζεται ότι µία από τις αρµοδιότητες 
της Οικονοµικής Επιτροπής είναι και η αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών. 
Στην µε αρ. πρωτ 1560/4-7-2018 επιστολή του σωµατείου «Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής/ Ιατρικής 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ» αναφέρονται τα εξής: 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Βασιλική Ευαγγελία 
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 
3) Χαχούλης Φώτης  
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα). 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς ενός αυτοκινήτου από το σωµατείο 
«Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής/ Ιατρικής ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ» 

ΑΔΑ: ΩΥΥΜΩΗΧ-ΛΕ4
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“Είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουµε ότι στη Γενική Συνέλευση η οποία 
πραγµατοποιήθηκε στις 02/07/2018, ένα από τα θέµατα προς έγκριση ήταν και η δωρεά του 
αυτοκινήτου OPEL VIVARO προς το ∆ήµο σας, οµόφωνα ψηφίστηκε η δωρεά υπό την προϋπόθεση 
να µείνει το λογότυπό µας.  
Αναµένουµε την αποδοχή δωρεάς προκειµένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες” 
 
Το αυτοκίνητο είναι 9θέσιο, επιβατικό, χρώµατος καφέ, κυβισµού 1998 cm3, µε αριθµ. κινητήρα 
F4RH8, αριθµό αναγνώρισης οχήµατος WOLJ7BLB68V621825 και ηµεροµηνία έκδοσης 1ης άδειας 
23/04/2008. 
 
∆εδοµένου ότι η ανωτέρω δωρεά είναι µεγάλης σηµασίας για το νησί µας και θα αναβαθµίσει τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες µετακίνησης των επισκεπτών του νησιού µας στα τουριστικά αξιοθέατα, µε 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής θα πρέπει να γίνει αποδοχή της άνω δωρεάς. 
 
Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και: 

• Το άρθρο 103 (παρ. 1 θ΄) του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) 
• Την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
• Την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας 
• Την µε αρ.πρωτ. 1560/4-7-2018 επιστολή του σωµατείου «Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής/ 

Ιατρικής ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ» µε την οποία γνωστοποιείται στο ∆ήµο Ψαρών η πρόθεση 
του να δωρίσει ένα αυτοκίνητο OPEL VIVARO προς το ∆ήµο µας, υπό την προϋπόθεση να 
µείνει το λογότυπό του σωµατείου  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1.Αποδέχεται τη δωρεά ενός αυτοκινήτου OPEL VIVARO επιβατικό, 9θέσιο, χρώµατος καφέ, 
κυβισµού 1998 cm3, µε αριθµ. κινητήρα F4RH8, αριθµό αναγνώρισης οχήµατος 
WOLJ7BLB68V621825 και ηµεροµηνία έκδοσης 1ης άδειας 23/04/2008 προς το ∆ήµο µας, από το 
σωµατείο Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής/ Ιατρικής ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ», υπό την    προϋπόθεση 
να µείνει το λογότυπό του σωµατείου 
 
2. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο κ. Κωνσταντίνο Βρατσάνο για τις περαιτέρω ενέργειες 
 

 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  53/2018 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
Υπογραφή 

Τα Μέλη 
 

Υπογραφές Ακριβές Απόσπασµα 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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