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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 13/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 14η του μηνός Απριλίου του έτους 2020 ημέρα
της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά περιφοράς) η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 3704/10-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα μέλη
της, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρίθμ. Φύλλου 55/11-3-2020),
άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87) για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1ο Έκτακτο Θέμα: Αποδοχή οικονομικής δωρεάς από τέσσερις (4) εταιρείες προς ενίσχυση του
Δήμου Μύκης, με μοναδικό σκοπό την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στα πλαίσια της λήψης μέτρων για
την πρόληψη και καταπολέμηση του COVID 19
(Αρ. απόφασης 50/2020)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7) μέλη ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ (πρόεδρος)
2) ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
3) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ
4) ΑΓΓΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΡΓΚΙΟΥΛ
5) ΡΑΜΑΔΑΝ ΜΠΑΧΡΗ
6) ΚΙΟΥΡΤ ΑΧΜΕΤ
7) ΜΕΤΣΟΓΛΟΥ ΟΝΤΕΡ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο πρόεδρος, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερησίας
διάταξης, και αφού συμφώνησαν όλοι να συζητηθεί ως έκτακτο, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής τα εξής:
Σύμφωνα άρθρο 72 παρ.1 περίπτ. κα του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 3 του Ν.4623/19: «Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την
παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές,
ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ... κα) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών
και δωρεών ».
Έκτακτα έσοδα είναι αυτά που προέρχονται από δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές.
(άρθρο 157 ΔΚΚ- Ν. 3463/06)
Ειδικές πιστώσεις οι οποίες σχετίζονται με έκτακτους πόρους (δανείων, δωρεών κλπ) δεν επιτρέπεται
να χρησιμοποιηθούν για την επαύξηση άλλων πιστώσεων του προϋπολογισμού τακτικών ή ειδικών ή για τη
δημιουργία νέων πιστώσεων. (άρθρο 9 Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α')
Με τα υπ’ αρ. έγγραφά τους 04/04/2020 οι εταιρείες:
-DOST GREECE Α.Ε. – υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων, με ΑΦΜ: 801178650, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ,
-DOST HELLAS A.E. – καθαρισμοί και χρωματισμοί πλοίων, με ΑΦΜ: 800858370, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ,
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εξέφρασαν την επιθυμία να δωρίσουν στον Δήμο από 6.000,00€ η κάθε μία, δηλαδή συνολικά
12.000,00€
Η κατάθεση των ως άνω ποσών έγινε την 7/4/2020 στην Τράπεζα Πειραιώς και στον λογαριασμό
όψεως που τηρεί ο Δήμος Μύκης με αριθμό : GR85 0172 3520 0053 5205 1162 317
Επίσης, με τα υπ’ αρ. έγγραφά τους 08/04/2020 και οι παρακάτω εταιρείες:
-PHERECLUS INTERNATIONAL GMBH και
-THRAKI PERSONAL GMBH
με έδρα το Ντίσελντορφ της Γερμανίας, εξέφρασαν την επιθυμία να δωρίσουν στον Δήμο από
5.000,00€ η κάθε μία, δηλαδή συνολικά 10.000,00€
Η κατάθεση των ως άνω ποσών έγινε την 9/4/2020 στην Τράπεζα Πειραιώς και στον λογαριασμό
όψεως που τηρεί ο Δήμος Μύκης με αριθμό : GR85 0172 3520 0053 5205 1162 317
Πιστεύω ότι η ανωτέρω δωρεά είναι ωφέλιμη για το Δήμο και προτείνω την αποδοχή της με μοναδικό
σκοπό την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στα πλαίσια της λήψης μέτρων για την πρόληψη και
καταπολέμηση του COVID 19
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

την εισήγηση του προέδρου,

την περίπτ. κα’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του
άρθρου 3 του Ν.4623/19,

την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας,

τα από 04/04/2020 και 08/04/2020έγγραφα αντίστοιχα, με τα οποία γνωστοποιείται στο Δήμο
Μύκης η πρόθεση των εταιρειών: DOST GREECE Α.Ε. (ΑΦΜ: 801178650), DOST HELLAS A.E. (ΑΦΜ:
800858370), PHERECLUS INTERNATIONAL GMBH, THRAKI PERSONAL GMBH, οι οποίες δραστηριοποιούνται
στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, να δωρίσουν ποσό ύψους 22.000,00€,

Τα έκτακτα μέτρα που ισχύουν για τον Δήμο μας μέχρι και την 27/4/2020 και το γεγονός της υψηλού
επιδημιολογικού φορτίου της περιοχής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ της οικονομικής δωρεάς ύψους 22.000,00€, από τις εξής εταιρείες: DOST GREECE Α.Ε.
(ΑΦΜ: 801178650), DOST HELLAS A.E. (ΑΦΜ: 800858370), και PHERECLUS INTERNATIONAL GMBH, THRAKI
PERSONAL GMBH, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας
2. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ θα γνωστοποιηθεί στο Δ.Σ. Μύκης στην επόμενη συνεδρίασή του όπου θα συζητηθεί
και η τροποποίηση του π/υ 2020 και η εγγραφή σχετικών πιστώσεων
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 50/2020
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με εντολή Δημάρχου
Η Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής
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