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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 46/4-12-2018 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ωραιοκάστρου
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση σύμβασης δωρεάς μεταξύ της εταιρείας ΤΙΤΑΝ
(δωρητής) και του Δήμου Ωραιοκάστρου (δωρεοδόχος).

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα την Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00, στο Δημοτικό
Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ 6 εδ. γ΄
του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την
21302/30-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα πέντε (5), δηλαδή:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.

Απόντες

Κοϊτσίδης Παναγιώτης
Αταμιάν Μπέδρος - Εσαή
Καραστερίου Ευάγγελος
Λοκοβίτης Νικόλαος
Καρασαββίδης Δημήτριος

1.
2.
3.
4.

Ζιακούλης Ηλίας
Χατζηαντωνίου Ευάγγελος
Σαραμάντος Δημήτριος
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τoν υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Νικόλαο
Nάσση.
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός
ημερήσιας διάταξης, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη δέχτηκαν
ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης, είπε τα
εξής:
Σας καλώ, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 254/2018 (ΑΔΑ:ΩΞΖΓΩΗΖ-3ΒΕ)
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής να καταρτίσουμε σχέδιο σύμβασης δωρεάς
μεταξύ της εταιρίας ΤΙΤΑΝ (δωρητής) και του Δήμου Ωραιοκάστρου
(δωρεοδόχος).

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1.Την παραπάνω εισήγηση
2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/10
3.Το σχέδιο κατάρτισης σύμβασης δωρεάς

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει Ομόφωνα
Να καταρτιστεί σύμβαση δωρεάς μεταξύ της εταιρείας ΤΙΤΑΝ (δωρητής) και του
Δήμου Ωραιοκάστρου (δωρεοδόχος), ως το σχέδιο σύμβασης που ακολουθεί:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ
(ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)
Μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων :
A.
Του
(/νομικού
προσώπου)
με
επώνυμο/επωνυμία
«……………………….….», και το διακριτικό τίτλο TITAN A.E., διεύθυνση
………………………………, Α.Φ.Μ…………….., Δ.Ο.Υ………………………..
όπως
εκπροσωπείται
νόμιμα
από
………………………………………………………. (σε περίπτωση νομικού
προσώπου), που θα καλείται εφεξής «Δωρητής»
Β. Του Δήμου Ωραιοκάστρου , που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο, Κομνηνών 76,
Α.Φ.Μ. 999975749, Δ.Ο.Υ. Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ς, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Δήμαρχο Αστέριο
Γαβότση (εφεξής «Δωρεοδόχος») και
συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:
1. Ο Δωρητής με την παρούσα σύμβαση συμφωνεί να χρηματοδοτήσει τις
μελέτες και την εξόφληση του λογαριασμού πιστοποίησης το κτίριο
αθλητικών δραστηριοτήτων συνοδών στο υφιστάμενο κλειστό
Γυμναστήριο του Δρυμού προσφέρει στον Δωρεοδόχο
α/α

Ακριβής περιγραφή

Αξία

1

Χρηματοδότηση εκπόνησης όλων των μελετών
για την κατασκευή κτιρίου αθλητικών
δραστηριοτήτων συνοδών για το υφιστάμενο
κλειστό γυμναστήριο

37.000,00

2

Εξόφληση από την εταιρεία των λογαριασμών
πιστοποιήσεων

363.000,00

3

Έτοιμο σκυρόδεμα

100.000,00
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Ο δωρεοδόχος θα υποδείξει στον δωρητή τον οικονομικό φορέα , ο οποίος
κρίνεται ο πλέον κατάλληλος για την εκπλήρωση του αντικειμένου της δωρεάς
των μελετών καθώς και προσδιορίζει ως χρόνο ολοκλήρωσης της σχετικής
διαδικασίας (παρ.1 άρθρο 3Α Ν.4182/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 55
του Ν.4557/18) έως τις 31/3/2018.
Προς τον σκοπό αυτόν, ο δωρεοδόχος συγκροτεί επιτροπή, στην οποία
συμμετέχουν ο Προϊστάμενος της Πολεοδομίας κ. Κώστας Κανελλόπουλος, η
Άννυ Τσομίδου υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας και η Διευθύντρια των
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κα. Τζένη Δόσιου Υπεύθυνη της Επιτροπής.
Στην επιτροπή θα προστεθεί αρμόδιος εκπρόσωπος του δωρητή, εφόσον ο
δωρητής το κρίνει απαραίτητο. (παρ.1 άρθρο 3Α Ν.4182/13, όπως προστέθηκε
από το άρθρο 55 του Ν.4557/18)
Έργο της επιτροπής είναι,
α) η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τις μελέτες και τις διαδικασίες
κατασκευής του έργου,
β) η έρευνα αγοράς και η υποβολή στον δωρητή τουλάχιστον τριών (3)
προσφορών,
γ) η υποβολή συγκριτικών στοιχείων τιμών από την Ελλάδα ή το εξωτερικό,
εφόσον ζητηθεί από τον δωρητή,
δ) η εφαρμογή κανόνων ακεραιότητας,
ε) η εξέταση των προσφορών με σκοπό την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας
και καταλληλότερης για τους σκοπούς της δωρεάς προσφοράς,
Ο δωρητής έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει ή να απορρίψει τον επιλεγέντα από την
επιτροπή οικονομικό φορέα για τις μελέτες .
Ο δωρεοδόχος θα συνάψει συμβάσεις με τους οικονομικούς φορείς, για
λογαριασμό του δωρητή, προς εκπλήρωση του σκοπού της δωρεάς.
Ο δωρεοδόχος θα παραλάβει το αντικείμενο της δωρεάς με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο Ν. 4412/2016.
Ο δωρεοδόχος θα παραλάβει τα σχετικά τιμολόγια και λοιπά παραστατικά, τα
οποία ο οικονομικός φορέας εκδίδει στο όνομα του δωρεοδόχου και η πρόβλεψη
ότι επί των τιμολογίων αυτών αναγράφεται ότι θα εξοφληθούν από τον δωρητή,
με μνεία της παρούσας διάταξης.
Ο δωρεοδόχος θα ειδοποιεί τον δωρητή αμελλητί για την τμηματική ή οριστική
παραλαβή του έργου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική σύμβαση με
τον οικονομικό φορέα και να υποβάλει το ανάλογο αίτημα πληρωμής προς τον
δωρητή.
Ο δωρητής έχει την υποχρέωση εφόσον πληρούνται τα όσα προβλέπονται στη
σύμβαση με τον οικονομικό φορέα, καθώς και στη σύμβαση δωρεάς, να
εξοφλήσει το οικονομικό αντάλλαγμα απευθείας προς τους οικονομικούς φορείς
(μελετητές και κατασκευαστή) εντός της προθεσμίας που θα ορίζεται στη σχετική
σύμβαση. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να εκδώσει εξοφλητική απόδειξη
στο όνομα του δωρεοδόχου, η οποία θα αναφέρει ότι η εξόφληση έγινε από τον
δωρητή κάνοντας μνεία στην παρούσα διάταξη. (παρ.1 άρθρο 3Α Ν.4182/13,
όπως προστέθηκε από το άρθρο 55 του Ν.4557/18)
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2. Ρητά συμφωνείται ότι η παροχή αυτή γίνεται χωρίς ο Δωρεοδόχος να
παρέχει κάποιο αντάλλαγμα στο Δωρητή κι επίσης ότι ο Δωρητής δεν διατηρεί
καμία οικονομική ή άλλης φύσεως αξίωση έναντι τους. Ρητά συμφωνείται επίσης
ότι η παρούσα δωρεά δεν συνιστά και δεν ερμηνεύεται ως άμεσος ή έμμεσος
επηρεασμός αποφάσεων και ενεργειών του Δωρεοδόχου σε σχέση και υπέρ των
προϊόντων του Δωρητή και της εν γένει δραστηριότητάς του. Δεν δημιουργεί
δέσμευση του Δωρεοδόχου σχετικά με θέματα χορήγησης ή έγκρισης προϊόντων
του Δωρητή. Εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τους σκοπούς του ως άνω
εγκεκριμένου προγράμματος του Δήμου.
3. Ο Δωρητής δηλώνει επιπροσθέτως ότι έχει λάβει γνώση της υποχρέωσης
ανάρτησης κάποιων στοιχείων της παρούσας σύμβασης, και συγκεκριμένα της
επωνυμίας του Δωρητή, του ποσού και του χρόνου αποδοχής της δωρεάς, στην
ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Εθνικού Τυπογραφείου βάσει των προβλέψεων του
ν. 3861/2010.
1. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα σύμβαση
και την ερμηνεία αυτής θα επιχειρείται να επιλύεται με φιλικό διακανονισμό
μεταξύ των συμβαλλομένων.
2. Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό συντάχθηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα,
αφού διαβαστήκαν, υπογράφηκαν από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων
το κάθε μέρος έλαβε από ένα αντίγραφο.
Οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Τόπος ........................................

Ημ/νία ..................................

Για τον Δωρητή

Ο Δήμαρχος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 318/2018

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ
4

