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ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆ωρεάς Ενός (1) Απορριµµατοφόρου Οχήµατος 

Μικτού Φορτίου 15 – 16 Τόνων το οποίο θα εξυπηρετεί τη 
Συλλογή Ανακυκλώσιµων Υλικών από την Ελληνική Εταιρία 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ  

 
Σχετικά:  Έγγραφο Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ µε 

αρ. πρωτ. ∆ήµου 29501/3.10.12  
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. 
(η) του  Ν 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης),  καλείται να αποφασίσει  την 
αποδοχή της δωρεάς ενός απορριµµατοφόρου οχήµατος µικτού φορτίου 15-
16 τόνων, το οποίο θα εξυπηρετεί τη συλλογή των ανακυκλώσιµων υλικών 
του ∆ήµου, από την “ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε”, σύµφωνα µε την ανωτέρω σχετική αλληλογραφία της 
προαναφερθείσας εταιρίας µε το ∆ήµο και υπό την διαλυτική αίρεση ότι δεν θα 
λήξουν οι από 16.12.2004, 27.7.2005, 21.12.2005, 27.4.2006 και 25.10.2006 
υπάρχουσες Συµβάσεις Συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων συσκευασίας που είχαν συναφθεί, στα πλαίσια του 
Ν.2939/6.08.2001 και της µε αριθµό 50910/2727/22.12.2003 ΚΥΑ, µεταξύ της 
ως άνω Εταιρείας και της Κοινότητας Άνοιξης, Κοινότητας ∆ιονύσου, ∆ήµου 
Αγίου Στεφάνου, Κοινότητας Κρυονερίου, Κοινότητας ∆ροσιάς και στις οποίες 
συµβάσεις υπεισήλθε ο ∆ήµος σύµφωνα µε το άρθρο 283 παρ. 1 του Ν. 
3852/2010, πριν από την πάροδο της συµφωνηµένης αρχικής εξαετούς 
διάρκειας αυτών ή της αυτόµατης παράτασης αυτών (των συµβάσεων).  
 
Για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτείται ο κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, ∆ήµαρχος 
∆ιονύσου, όπως προβεί στο όνοµα και για λογαριασµό του ∆ήµου ∆ιονύσου 
στην υπογραφή του σχετικού συµβολαίου δωρεάς µε διαλυτική αίρεση µε τους 
πιο πάνω όρους και µε όποιους άλλους όρους κρίνεται σκόπιµο για την 
περαίωση της πιο πάνω εντολής  και τη νοµότυπη σύνταξη του σχετικού 
συµβολαιογραφικού εγγράφου. 
 
Ο φόρος δωρεάς που αναλογεί στην προκείµενη δωρεά βαρύνει εξολοκλήρου 
το ∆ήµο και θα καταβληθεί από αυτόν µε την υποβολή της οικείας δήλωσης 
στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 25§3, 29§5, 43 Β΄ 
(α), 45 του ν. 2961/2001 (ως ισχύει µετά και την τελευταία τροποποίησή του 



από το άρθρο 25 του ν. 3842/2010), 82§4 και 90 του ν.δ. 118/1973, ως αυτό 
ισχύει. 
 
       
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

 
 

 
 
 
 

 

  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  

 
     Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
  

 
          ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 
Εσωτ. ∆ιανοµή:  
∆/νση Οικονοµικών 
∆/νση Περιβάλλοντος  


