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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:003323/20-01-2014 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής 

της 1ης συνεδρίασης 

Ημερομηνία επίδοσης της 001049 

πρόσκλησης στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η 9/1/2014 

 

Ημερομηνία συνεδρίασης : 14 Ιανουαρίου 2014 

 

Αριθ. απόφασης :  2 

Περίληψη απόφασης : 

Αποδοχή ή μη δωρεάς ασθενοφόρου. 

Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθησαν οι κ.κ. : 

 1) Σταθούλης Σπυρίδων Πρόεδρος 

 2) Καρλαύτης Δημήτριος Τακτικό Μέλος 

 3) Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας Τακτικό Μέλος 

 4) Βελλής Αθανάσιος Τακτικό Μέλος 

 5) Μαγιάκης Ελευθέριος Τακτικό Μέλος 

 6) Κόκκαλης Βασίλειος Αναπληρωματικό Μέλος 
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Οι κ.κ. Αντωνόπουλος Κων/νος , Αλεπούς Νικόλαος , Μπρέγιαννης Αλέξανδρος , Καρλατήρα 
Μαρία δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν. 

Αριθ. Θέματος : 2 
Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρεται στην με 
αριθ.πρωτ.002033/2014 εισήγηση του Γραφείου Αντιδημάρχων του Δήμου, η οποία έχει ως 
εξής: 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» στο πλαίσιο της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας, δεδομένου μάλιστα και ότι εδρεύει στο Μαρούσι, 
προτίθεται να δωρίσει στο Δήμο Αμαρουσίου ένα ασθενοφόρο, ώστε να ενισχύσει της 
κοινωνικές υπηρεσίες υγείας, που προσφέρει ο Δήμος μας στους πολίτες. 

Για το σκοπό αυτό με την από 15-11-2013 επιστολή της εταιρείας, προτίθεται να δωρίσει το 
με αρ. κινητήρα WV2ZZZ702MH34876 ασφθενοφόρο, μάρκας Volks Wagen. 

Ο φόρος που αναλογεί στην ανωτέρω δωρεά θα βαρύνει το Δήμο και θα καταβληθεί από 
αυτόν με την υποβολή της οικείας δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρ. 25 παρ. 3, άρ. 29 παρ. 5, άρ. 43 Β΄(α), άρ. 45 του ν. 2961/2001 (όπως ισχύει μετά και 
την τελευταία τροποποίησή του από το άρ. 25 του ν. 3842/2010) και άρ. 82 παρ. 4 και άρ. 90 
του ν.δ. 118/1973, όπως αυτό ισχύει. Επιπλέον, η αμοιβή του συμβολαιογράφου που θα 
προβεί στη σύνταξη του δωρητήριου συμβολαίου θα βαρύνει το Δήμο Αμαρουσίου.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 72 παρ. 1 περίπτ. η’ του ν. 3852/2010, η Οικονομική 
Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε την αποδοχή της ως άνω δωρεάς, την εξουσιοδότηση 
του κ. Δημάρχου για την υπογραφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου της δωρεάς, καθώς 
και κάθε άλλου σχετικού με τα ανωτέρω εγγράφου, με σκοπό την ολοκλήρωση της αποδοχής 
της δωρεάς με τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της την 
ισχύουσα νομοθεσία τα στοιχεία του φακέλου και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της 
 
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Αποδέχεται τη δωρεά ενός ασθενοφόρου μάρκας Volks Wagen, με αρ. κινητήρα 
WV2ZZZ702MH34876 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», 
όπως αυτή αποτυπώθηκε με την από 15-11-2013 επιστολή της προς το Δήμο Αμαρουσίου. 
 

Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Πατούλη Γεώργιο για την υπογραφή του 
συμβολαιογραφικού εγγράφου της δωρεάς, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τα ανωτέρω 
εγγράφου, με σκοπό την ολοκλήρωση της αποδοχής της δωρεάς . 
 
 
Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. Δήμαρχο. 
 
Εκδόθηκε η με αριθμό 2/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
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Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται : 
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ Α  Ψ Η Φ Ι Σ Α Ν Τ Α  Μ Ε Λ Η 
Σταθούλης Σπυρίδων 1.Καρλαύτης Δημήτριος 

2.Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας 
3.Βελλής Αθανάσιος 
4.Μαγιάκης Ελευθέριος 
5.Κόκκαλης Βασίλειος  
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