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Από το πρακτικό της με αριθ. 24ης/2020 Τακτικής - δια περιφοράς  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως : 217 

Θέμα:   Αποδοχή δωρεάς οχήματος για τις ανάγκες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου μας. 

 
Σήμερα την 30η  του μήνα  Νοεμβρίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα με ώρα έναρξης στις 11:00 
και  ώρα λήξης στις 13:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από 

την υπ΄ πρωτ.: 21980/26-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  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» β)  
την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και 

άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το 

άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με 

θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε 

εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 

(Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : 

«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 

οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, 

των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών 

συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα επτά  (7) μέλη, ήτοι: 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)-  

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος  (τακτικό μέλος). 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ. Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος) - Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών 

συμμετείχαν (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-δια περιφοράς συνεδρίασης   της Οικονομικής Επιτροπής.  

Μεταβολές:  
-Πριν τη συζήτηση του 1

ου
  θέματος  της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε δια περιφοράς 

τα μέλη για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος  ως κατεπείγον: 1) . Έγκριση υποβολής πρότασης 

με τίτλο «Σύνταξη Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Χαϊδαρίου», προς το ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 7970/16-11-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης: ΣΦΗΟ-2020), στον Άξονα 

Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020. 

-Μετά από πρόταση του  Προέδρου αποσύρεται  το 10
ο 
 θέμα της ημερησίας διάταξης. 

 

ΑΔΑ: 61ΤΛΩΗ3-ΟΧΜ



Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής – κατά πλειοψηφία– εγκρίνουν την 

ένταξη του  ΕΗΔ θέματος  και τη συζήτησή του  μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων, ως 15
ο
 θέμα,  της ημερησίας  

διάταξης . (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 9
ο  

 θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

κατόπιν της αριθ. 21852/24.11.2020 εισήγησης της Δ/νσης Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλλοντος                                    

για  την έγκρισή της, όπως παρακάτω: 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς οχήματος για τις ανάγκες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων  συντροφιάς του Δήμου μας.  

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ πρωτ. οικ.  21802/24-11-2020 αίτηση του κου Κατσικιώτη Γεωργίου. 

 

Παρακαλώ όπως  στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εισαχθεί ως θέμα η υπ΄αριθμ  πρωτ. οικ. 

21802/24-11-2020 αίτηση του κου Κατσικιώτη Γεώργιου περί αποδοχής δωρεάς ενός (1) οχήματος (φορτηγάκι 

κλειστού τύπου CITROEN BERLINGO με Αρ. Κυκ. ΖΥΜ-1513) έτους κατασκευής 2002 για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου μας.  

Το όχημα θα περιέλθει στην κατοχή μας απαλλαγμένο από οποιαδήποτε υποχρέωση (σήμα κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ κ.α.). 

 

Η  Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:  

-την 21852/24.11.2020 εισήγησης της Δ/νσης Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλλοντος   

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) δυνάμει του οποίου ορίζεται ότι : «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι 

συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του 

Δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες …… ιστ)  αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών 

και δωρεών» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 και ως σήμερα  ισχύει. 

 

Ακολούθησε η  ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   –  απαντήσεων, η οποία 

έχει ως εξής:  Ο Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ Πετούσης,  

Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα και  Θεόδωρος Σπηλιόπουλος   

ψήφισαν υπέρ του θέματος.  

 

Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (7) μελών, σε σύνολο (7) ψηφισάντων] η Οικονομική Επιτροπή,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

- Αποδέχεται τη δωρεά ενός  (1) οχήματος, (φορτηγάκι κλειστού τύπου CITROEN BERLINGO με Αρ. Κυκ. ΖΥΜ-1513) 

έτους κατασκευής 2002, από τον κ. Κατσικιώτη Γεώργιο,  σύμφωνα με την  αριθ. πρωτ. 21802/24-11-2020 έγγραφο του, 

για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του  Δήμου Χαϊδαρίου. 

 

- Το όχημα θα περιέλθει στην κατοχή του Δήμου  απαλλαγμένο από οποιαδήποτε υποχρέωση (σήμα κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ 

κ.α.). 

 

-Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.  

 

 

                                                                                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  30-11-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: 61ΤΛΩΗ3-ΟΧΜ


		2020-12-07T09:44:09+0200
	Athens




