
                                         
    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Π ρ α κ τ ι κ ό 6  ο

Της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Άργους-Ορεστικού.

   Στο Άργος Ορεστικό σήμερα στις  23-1-2017  ημέρα  Δευτέρα     και ώρα 14:30 π.μ. η  Οικονομική

Επιτροπή του Δήμου  Άργους-Ορεστικού  συνήλθε  σε τακτική    συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα

από την αρίθμ  496/19-1-2017 πρόσκληση του Προέδρου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω

θέματα ημερήσιας διάταξης:

………………………………………………………………………………….

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν: 

Παρόντες                                                         Απόντες

1 Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης 1. Βιτούλας Ανδρέας
2 Τατσίδης Φώτιος     2. Χατζηκυριακίδης Νικόλαος
3 Φιλιάδης Στέργιος    3. Τερζοπούλου Μαρία
4 Παμπουκίδης Βασίλειος

Παρών  στη  συνεδρίαση   και  ο  Δημοτικός  Υπάλληλος  Λιάντζης  Τριαντάφυλλος  για  την  τήρηση  των

πρακτικών. 

ΘΕΜΑ 3ο

Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης εγκατάστασης φιλτραρίσματος νερού με ενεργό άνθρακα.

Αριθμός απόφασης : 10/  2017

Ο Πρόεδρος  αφού εισηγήθηκε πάνω στο θέμα της περίληψης έθεσε υπόψη της επιτροπής  το από 3-10-

2016 έγγραφο της εταιρείας D.M.S.A. DRESSING & DYEING FUR με το οποίο η ανωτέρω εταιρεία μας

γνωρίζει  ότι  μας παραχωρεί  για (20) χρόνια την χρήση εγκατάστασης φίλτρου ενεργού άνθρακα στη

γεώτρυση που αφορά το έργο «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δ.Δ. Αμπελοκήπων Ι. Δραγούμη» έτσι ώστε

να επιλυθεί το υπάρχον πρόβλημα. Θα είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου η φροντίδα του μηχανήματος

κατά την χρήση του , η αποκατάσταση τυχόν ζημιών και η τροφοδοσία του με τα απαραίτητα αναλώσιμα.

Κάλεσε δε την Επιτροπή να αποδεχτεί την ανωτέρω δωρεά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της  το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την δωρεά της εταιρείας D.M.S.A. DRESSING & DYEING FUR  για την παραχώρηση  για

(20)  χρόνια της  χρήσης εγκατάστασης φίλτρου ενεργού άνθρακα στη γεώτρηση που αφορά το έργο

ΑΔΑ: 6ΖΠ2ΩΞ7-Λ5Ψ



                                         
    

«Εξωτερικό  δίκτυο  ύδρευσης  Δ.Δ.  Αμπελοκήπων  Ι.  Δραγούμη»  έτσι  ώστε  να  επιλυθεί  το  υπάρχον

πρόβλημα. Θα είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου η φροντίδα του μηχανήματος κατά την χρήση του , η

αποκατάσταση τυχόν ζημιών και η τροφοδοσία του με τα απαραίτητα αναλώσιμα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 10/2017.

Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται.

                                    Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη

        Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης

Τατσίδης Φώτιος

Φιλιάδης Στέργιος

Παμπουκίδης Βασίλειος

Πιστό Αντίγραφο

                                                  Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

    

  Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης

ΑΔΑ: 6ΖΠ2ΩΞ7-Λ5Ψ
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