ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 15/2019 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 19 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.7781/15-7-2019 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Λύσσελης Αγγελος
2.- Ντεμίρης Αθανάσιος
3.- Τερνεκτσής Ιωάννης
4.- Ηλιάδης Μιχαήλ

(Πρόεδρος)
(Τακτ.Μέλος)
(Τακτ.Μέλος)
(Τακτ.Μέλος)

1.- Αναστασιάδης Ηλίας (Αντιπρόεδρος)
2.- Μεσονύχτης Κυριάκος (Τακτ.Μέλος)
3.- Χ¨Κυριακίδης Σαράντης (Τακτ.Μέλος)

οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη η οποία τήρησε τα πρακτικά

Αριθ.Απόφ: 89/2019
ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε δήλωση-βεβαίωση
της F.H.L. H.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ που εδρεύει στο ΒΙ.ΠΑ Προσοτσάνης, ότι παραχωρήθηκαν δωρεάν στο Δήμο Προσοτσάνης, 4,91 κυβικά μέτρα μαρμάρου μασίφ πρίνος, για την
κατασκευή μνημείου προσφύγων (γενοκτονηθέντων λαών). Το πιθανό σημείο που θα τοποθετηθεί
αυτό, είναι το βόρειο τμήμα του πευκοδάσους του Κτηνιατρείου, ύστερα από σχετικό αίτημα του
Συλλόγου Ποντίων Προσοτσάνης «Ο ΠΟΝΤΟΣ»
Η δωρεά δεν είναι εικονική, δεν υποκρύπτει οποιαδήποτε μορφή χρέους της ανωτέρω εταιρείας προς το Δήμο και θα γίνει κατά πλήρη κατοχή. Κρίνεται ωφέλιμη για το δήμο και δεν δημιουργεί
δημοσιονομικό κόστος δυσανάλογο με την αξία της δωρεάς.
Επειδή σύμφωνα με παρ.1 περ.η του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «η οικονομική επιτροπή
αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών»
Καλούνται τα μέλη ν’ αποφασίσουν για την αποδοχή της δωρεάς
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου και έλαβε υπόψη
•

τις διατάξεις τoυ Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006),

•

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

•

τη δήλωση του δωρητή

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1)Αποδέχεται τη δωρεά της F.H.L. H.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ που εδρεύει
στο ΒΙ.ΠΑ Προσοτσάνης προς το Δήμο Προσοτσάνης η οποία αφορά 4,91 κυβικών μέτρων μαρμάρου, μασίφ πρίνος, για την κατασκευή μνημείου προσφύγων (γενοκτονηθέντων λαών), ύστερα από
σχετικό αίτημα του Συλλόγου Ποντίων Προσοτσάνης «Ο ΠΟΝΤΟΣ»
2)Ο Δήμος θα αναλάβει την πληρωμή των εξόδων που πιθανόν να προκύψουν και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Προσοτσάνης για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 89/2019
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

