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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αριθμ.Αποφ. 389/2015                                                    

                        

Απόσπασμα  από το πρακτικό 25 της συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου 

Κασσάνδρας στις 03/08/2015.     

 

Θέμα: Αποδοχή δωρεάς πινακίδων σήμανσης από την εταιρία ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. 

 

Στη Κασσάνδρεια και στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σήμερα την 03η του μηνός Αυγούστου 

του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κασσάνδρας 

σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15161/30-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου της Ο.Ε., που δόθηκε στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και 

δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κασσάνδρας.  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε το 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας Σπυρίδων Πούλιος, προς 

αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους της πλειοψηφίας Ιωάννη Κόχειλα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 και 4 του  Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α’) "Κύρωση του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις". 

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, δηλαδή σε 

σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ    1. ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ        

2. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΦΤΙΚΑΣ                    2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΧΕΙΛΑΣ         

3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ                               3. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΟΤΙΟΓΛΟΥ 

4. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΟΣ (1ο αναπλ.μέλος πλειοψ.)  

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Δήμητρα Γιάνναρου, για την τήρηση 

των πρακτικών.  

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κ. Κυρίτσης Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ.(η) του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα  

Καλλικράτης), για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, αποφασίζει η  

Οικονομική Eπιτροπή.  

Η εταιρεία «ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε.», προτίθεται να κάνει δωρεά στο Δήμο μας επτά (7) πινακίδες 

σήμανσης του KOK και πενήντα (50) τεμάχια αντανακλαστικά αυτοκόλλητα για τη σήμανση των 

οχημάτων του Δήμου μας. 

Προτείνω την αποδοχή της δωρεάς.  

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της  

- την παρ 2 περίπτ. θ άρθρο 103 ΔΚΚ 

- το άρθρου 72 παρ. 1 εδ.(η) του Ν. 3852/2010 

- τα από 02-06-2015 και 24-06-2015 έγγραφα της εταιρίας ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. 
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                                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα 

Την αποδοχή της δωρεάς από την εταιρία «ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε.», επτά (7) πινακίδων σήμανσης του 

ΚΟΚ και πενήντα (50) τεμαχίων αντανακλαστικών αυτοκόλλητων για τη σήμανση των οχημάτων 

του Δήμου μας, σύμφωνα με το από 24-06-2015 έγγραφο της εταιρίας και συγκεκριμένα: 

Πινακίδα πληροφοριακή Σ07 (4 τεμ.) 

Πινακίδα πληροφοριακή Σ77 (1 τεμ.) 

Πινακίδα πληροφοριακή Σ59 (1 τεμ.) 

Πινακίδα πληροφοριακή Σ04 (1 τεμ.) 

 

  Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 389/2015 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό  υπογράφεται ως ακολούθως. 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ 

     ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                     ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές  Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΥΡΙΤΣΗΣ   

ΑΔΑ: 7ΠΞΜΩΕΘ-ΛΥΤ
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