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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 10
ης

/ 28-5-2013 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα 7
ο
 :  Έγκριση για τη δωρεά κατά πλήρη κυριότητα του με αριθμό 

κυκλοφορίας ΚΗΥ 8098 απορριμματοφόρου οχήματος και του με 

αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 95497 μηχανήματος έργων στον Δήμο 

Τεμπών Νομού Λάρισας. 

 

Στην Αγιά, σήμερα 28 Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), στην 

αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 6781/24-5-2013 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και 

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους 

Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν. 3852/2010. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αργύρης Νικόλαος 3. Βαλάρης Γεώργιος
1
 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Καλαγιάς Γρηγόριος 

8. Καψάλης Βασίλειος 9. Λέτσιος Βασίλειος 

10. Μαρούδας Ρίζος
2
 11. Μαυρογιάννης Αντώνιος 

12. Μπάτσικας Βασίλειος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Πατσάς Κυριάκος 15. Σιμούλης Θωμάς 

16. Σουλιώτης Θεόδωρος   17. Στάθης Νικόλαος 

18. Συρακούλης Γεώργιος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

20. Τσαγκάλης Αντώνιος
3
  

Απόντες 

21. Βόγιας Δημήτριος 22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

23. Κουτσαντάς Βασίλειος 24. Ξαφάρας Χρήστος 

25. Σμυρλής Βασίλειος 26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 

27. Τσιτσές Δημήτριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης.. 

2
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

3
 Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

ΑΔΑ: ΒΕΖΨΩ6Ι-ΜΑΚ



                

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 3 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), 

Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας), Πραντσίδης 

Δημήτριος (Σκλήθρου), Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας), και Χαλάτσης Αντώνιος 

(Ποταμιάς). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης και Μπουζούκης Αλέξιος. 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης 

Αργυρούλης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της 

συνεδρίασης. 

 

Θέμα 7
ο
 :  Έγκριση για τη δωρεά κατά πλήρη κυριότητα του με αριθμό 

κυκλοφορίας ΚΗΥ 8098 απορριμματοφόρου οχήματος και του με 

αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 95497 μηχανήματος έργων στον Δήμο 

Τεμπών Νομού Λάρισας. 

 

Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος, κ
ος

 Γεώργιος 

Συρακούλης, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι: 

«Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών κινητών πραγμάτων, πλην χρηματικών παροχών,  

επιτρέπονται ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που 

λαμβάνεται με  την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, προς 

το Δημόσιο, Οργανισμούς  Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα  δημοσίου δικαίου και οργανισμούς και επιχειρήσεις 

κοινής ωφέλειας, για την εκπλήρωση  σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή των 

τοπικών συμφερόντων ή την άμεση εξυπηρέτηση των  κατοίκων της περιοχής».  

 

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 129/2534 (ΦΕΚ 108Β΄/4-2-2010) και 

συγκεκριμένα του άρθρου 14 παρ.1β αναφέρεται ότι: 

«1.Επιτρέπεται η διαγραφή αυτοκινήτων από τη δύναμη δημόσιας υπηρεσίας και η 

εγγραφή τους στη δύναμη άλλης δημόσιας υπηρεσίας, για κάλυψη υπηρεσιακών 

αναγκών και πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών, ως κατωτέρω: 

α. Από υπουργείο σε υπουργείο ή περιφερειακή υπηρεσία του δημοσίου και αντίστροφα 

και 

β. Από δημόσια υπηρεσία της περιφέρειας σε άλλη δημόσια υπηρεσία, είτε του ίδιου 

νομού, είτε άλλου. 

2.Οι κατά την παράγραφο 1 διαθέσεις γίνονται με αποφάσεις: 

α. Του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για 

την περίπτωση α’ και 

β. Του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για την περίπτωση β’». 

 

ΑΔΑ: ΒΕΖΨΩ6Ι-ΜΑΚ



                

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 3 

Με την υπ’ αριθμ. 18/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου 

Ευρυμενών και νυν Δήμου Αγιάς, αποφασίσθηκε η σύναψη διαδημοτικής 

συνεργασίας με τους πρώην Δήμους Μελιβοίας και Κάτω Ολύμπου (νυν Δήμος 

Τεμπών), με σκοπό την προμήθεια ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων και δύο 

απορριμματοφόρων για τις ανάγκες αντιμετώπισης της καθαριότητας κ.ά. των ακτών 

της ανατολικής πλευράς του νομού μας. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας ο Δήμος 

Ευρυμενών προμηθεύτηκε α) ένα απορριμματοφόρο μάρκας NISSAN με αριθμό 

κυκλοφορίας ΚΗΥ 8098 και με ημερομηνία 1
ης

 κυκλοφορίας την 19-3-2002 και β) 

ένα μηχάνημα έργου μάρκας FOREDIL MACHINE τύπου AMBIENTE LE με 

αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 95497 και ημερομηνία 1
ης

 κυκλοφορίας την 13-9-2007. 

 

Τα ανωτέρω οχήματα ήδη χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών και την 

εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου Τεμπών και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να 

γίνει δωρεά  από το Δήμο Αγιάς κατά πλήρη κυριότητα αυτών των οχημάτων στον 

Δήμο Τεμπών. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Συρακούλη Γεώργιου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ. 4 του Ν. 3463/2006, 

- τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1β της Κ.Υ.Α. 129/2534 (ΦΕΚ 108Β΄/4-2-2010), 

- την αρνητική ψήφο του δημοτικού συμβούλου κ
ου

 Καλαγιά Γρηγόριου 

 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνει τη δωρεά κατά πλήρη κυριότητα του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 8098 

απορριμματοφόρου οχήματος και του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 95497 

μηχανήματος έργων στον Δήμο Τεμπών Νομού Λάρισας για τους λόγους που 

αναγράφονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Μειοψήφισε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ
ος

 Καλαγιάς Γρηγόριος.
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 104/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΒΕΖΨΩ6Ι-ΜΑΚ


