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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 16/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 26 Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 πμ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.7013/22-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και
γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
77 του Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με έξι (6) παρόντα μέλη και
τρία (3) απόντα, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος Δήμαρχος

(τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαρίδης ΄Αλκης Αντιδήμαρχος

(τακτικό μέλος)

2. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)

(τακτικό μέλος)

2. Ηλιάδης Μιχαήλ

(τακτικό μέλος)

3. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)

(τακτικό μέλος)

3. Ντεμίρης Αθανάσιος

(τακτικό μέλος)

4. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος-

(τακτικό μέλος)

5. Κιλατζίδης Ελευθέριος

(αναπληρ.μέλος)

6. Παυλίδης Πέτρος

(αναπληρ. μέλος)

Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ.Απόφ: 149/2020
ΘΕΜΑ: Εγκριση δωρεάς (σύμβαση και Παράρτημα 1 ως Τεχνική ΄Εκθεση-Μελέτη) για την ανακατασκευή
δύο παιδικών χαρών στο Δήμο Προσοτσάνης
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ.πρωτ.6900/196-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος στην οποία αναφέρονται αυτολεξί τα
παρακάτω:
ΘΕΜΑ : Έγκριση της δωρεάς (σύμβαση και Παράστημα 1 ως Τεχνική Έκθεση - Μελέτη) για ανακατασκευή
των παιδικών χαρών Φωτολίβους και Μαυρολεύκης.
Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Συμβουλίου της
Οικονομικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα : Έγκριση της δωρεάς (σύμβαση και Παράστημα 1 ως Τεχνική
Έκθεση - Μελέτη) για ανακατασκευή των παιδικών χαρών Φωτολίβους και Μαυρολεύκης.
Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Προσοτσάνης προς στην εταιρεία «Trans Adriatic Pipeline
AG» (TAP) για την χρηματοδότηση ανακατασκευής δυο (2) παιδικών χαρών, στις Κοινότητες Φωτολίβους και
Μαυρολεύκης εντός των ορίων του Δήμου και σε συνέχεια του από 20-03-2020 εγγράφου της εταιρείας
«Trans Adriatic Pipeline AG» (TAP) η οποία προτίθεται να προβεί στην ανωτέρω χρηματοδότηση στο
πλαίσιο της πολιτικής της για δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προς Περιφέρειες και Δήμους από
τους οποίους διέρχεται ο αγωγός, παρακαλούμε για την έγκριση της δωρεάς (σύμβαση και Παράρτημα).
Συνημμένα : 1) Σύμβαση και Παράστημα 1 ως Τεχνική Έκθεση - Μελέτη
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Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι με το από 20-03-2020 έγγραφό της η εταιρεία «Trans Adriatic
Pipeline AG» (TAP) εξέφρασε την πρόθεσή της να προβεί στην χρηματοδότηση ανακατασκευής δύο (2)
παιδικών χαρών προς όφελος του Δήμου Προσοτσάνης χωρίς αντάλλαγμα. Το συγκεκριμένο αίτημα
συνάδει με τους στόχους του Προγράμματος Κοινωνικών Περιβαλλοντικών Επενδύσεων της TAP AG και
τους άξονες αυτού «Ασφάλεια, Υγεία, Περιβάλλον, Κοινωνική Πολιτική» και πιο συγκεκριμένα τον άξονα
«ποιοτικές συνθήκες ζωής της κοινότητας» καθώς επιδιώκει να συμβάλλει στην αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινότητες από όπου διέρχεται η αγωγός. Επίσης δήλωσε ότι οποιαδήποτε
ανάληψη υποχρέωσης από την πλευρά της εταιρείας TAP AG θα υπόκειται σε συμφωνητικό και σε
υπογραφή νομικά δεσμευτικών εγγράφων.
Στο σχέδιο της σύμβασης για την χορηγία και πιο συγκεκριμένα στο «1.Αντικείμενο της σύμβασης»
αναφέρεται ……. ανακατασκευή δύο (2) παιδικών χαρών εντός των ορίων του Δήμου και συγκεκριμένα
στους εξής οικισμούς: Φωτολίβος (τοποθεσία: στο υπ’αριθ.560 του ΟΤ.79 της ΤΚ Φωτολίβους Δήμου
Προσοτσάνης και Μαυρολεύκης (τοποθεσία: στο υπ’άριθ.119 του ΟΤ.19 της ΤΚ Μαυρολεύκης Δήμου
Προσοτσάνης ………………
Επειδή σύμφωνα με παρ.1 περ.η του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ.1 περ.κα΄του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 «η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή
κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών»
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η οικονομική επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της
καλείται να αποφασίσει για την αποδοχή της δωρεάς
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά από τ’ ανωτέρω έλαβε υπόψη
• το από 20-03-2020 έγγραφο της εταιρείας «Trans Adriatic Pipeline AG» (TAP)
• τις διατάξεις τoυ Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006)
• παρ.1 περ.η του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 περ.κα΄του
άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και την παρ.9 του άρθρου 10 του Ν.4625/2019
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται τη χρηματοδότηση της εταιρείας «Trans Adriatic Pipeline AG» (TAP) για την
ανακατασκευή δύο (2) παιδικών χαρών, προς όφελος των οικισμών: Φωτολίβους (στο αριθ.560 του ΟΤ.79
και Μαυρολεύκης (στο αριθ.119 του ΟΤ.19 ) του Δήμου, χωρίς αντάλλαγμα και με τους όρους που
αναφέρονται στο σχέδιο της σύμβασης το οποίο θα συμφωνηθεί και υπογραφεί από την ανωτέρω εταιρεία
και το Δήμο Προσοτσάνης.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 149/2020
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Τα Μέλη

