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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 2ης/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 10
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. στο Δήμο Χαϊδαρίου.

Στο Χαϊδάρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την
υπ΄ πρωτ.: 2003/03-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και επιδόθηκε με
αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
οκτώ (8) ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα - (τακτικό μέλος).
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Βασίλειος Καρατζαφέρης- (τακτικό μέλος).
Δούμουρα Δήμητρα (τακτικό μέλος).
Παπαδάκος Λεωνίδας (αναπληρωματικό μέλος).
Θεόδωρος Σπηλιόπουλος - (τακτικό μέλος).

Α π ό ν τ ε ς: Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος) - Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών της
Ο.Ε., το υπ΄ αριθμ. 263/10-12-2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την οποία μας γνωστοποιεί την δωρεά ποσού ύψους 20.000,00 € προς τον
Δήμο μας, για την κατασκευή σύγχρονων αποχωρητηρίων (και για ΑΜΕΑ) στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου και την
τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης , από το Σύστημα ει δυνατόν σε συνεργασία και με άλλα συστήματα όπου να γίνεται
και διαλογή στη πηγή με σκοπό την διαπαιδαγώγηση των παιδιών του σχολείου.
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.4625/19, συζήτησε το θέμα.
Συνεπώς μετά τη συζήτηση σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων 8 μελών, η Οικονομική Επιτροπή,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται τη δωρεά ποσού 20.000,00 €, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο υπ΄ αριθμ. 263/10-12-2019 Πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως
επισυνάπτεται και αποτελλεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ακριβές Αντίγραφο
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