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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/12-07-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

177/2022

ΘΕΜΑ : Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. για την υλοποίηση της
μελέτης με θέμα «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού – Οργάνων παιδικών χαρών (ΦΑΣΗ
ΙΙ)» προϋπολογισμού 38.500,00€ και καθορισμός των όρων εκτέλεσης της εν λόγω
προμήθειας.
Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 12η
Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε
τακτική συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20,β) τις διατάξεις του Ν.4940/2022 γ) την
ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 34692/14.06.2022 (ΦΕΚ 3004 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για
το διάστημα από την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 15
Ιουλίου 2022 και ώρα 6:00 και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ.
4142/08-07-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν
παρόντα τα [5], ήτοι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΑΡΩΝ

1

ΚΑΨΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΙ

2

ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

NAI

3

ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)

ΝΑΙ

4

ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

5

ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΟΧΙ

6

ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΟΧΙ

7

ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

Προσκλήθηκε με δικαίωμα λόγου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βήσσανης σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για το 1ο και 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης διότι αφορούσε την Κοινότητα του.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1.Νικολάου Κων/νος

ΒΗΣΣΑΝΗΣ

ΠΑΡΩΝ
ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός
Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. μας έχει κάνει γνωστή την πρόθεσή της να υλοποιήσει ,στα πλαίσια της
πολιτικής της ,την κατασκευή ανταποδοτικών έργων προς τους δημότες του Δήμου μας.
Ύστερα από την σχετική αλληλογραφία με την εταιρία σύμφωνα με τα παρακάτω που της παραδόθηκαν
/ απεστάλησαν:
Την 150/2021 Απόφαση ΔΣ Δήμου Πωγωνίου με θέμα: «Ολοκλήρωση χορηγίας εταιρίας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
(Έργα – προμήθειες – μελέτες)- Αίτηση Τροποποίησης».
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Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε με το αρ. πρωτ. CORR-003453/08-06-2021
μας ζήτησε να της αποστείλουμε τη
μελέτη που αφορά την «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού (Φάση ΙΙ) » προκειμένου το αρμόδιο τμήμα της
εταιρείας να την μελετήσει και να εξετάσει την δυνατότητα της εταιρείας να την υλοποιήσει.
Από τον Δήμο στάλθηκε η αρ. 03/2021 μελέτη – τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας«Προμήθεια
Αστικού Εξοπλισμού (Φάση ΙΙ) » προϋπολογισμού 38.499,92€ , καθώς και τους όρους τους οποίους
θέτει ο Δήμος , προς εκτέλεση της προμήθειας αυτής, για ενημέρωση και αποδοχή .
Με το αριθ.πρωτ. CORR-004400/04-07-2022 έγγραφο της, η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., μας ενημέρωσε
ότι προτίθεται να προχωρήσει στην υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας.
Σας καλώ λοιπόν ,σύμφωνα με την περίπτωση΄παρ.1 ιστ του αρθ.40 του Ν.4735/20 ,όπου η
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, να
αποφασίσουμε για την αποδοχή ή μη της δωρεάς από την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. , θέτοντας υπόψη
της Ο.Ε. και την αρ. 03/2021 μελέτη που συνέταξε το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου
Πωγωνίου.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η αρμοδιότητα για την αποδοχή της δωρεάς ανήκει στην Οικονομική
Επιτροπή, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ.3 του Ν.4412/2016 «Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης ή μέρους της, η
παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή η εκτέλεση δημοσίου έργου ή τμήματος του από ενδιαφερόμενο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, με δαπάνη του χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου, ορίζοντας τους όρους με τους
οποίους θα εκτελεσθεί η μελέτη ή η παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή το έργο και θα γίνει η επίβλεψη,
έγκριση και παραλαβή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για μελέτες και έργα αρμοδιότητας άλλων
φορέων η έγκριση γίνεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα.»
Μετά το άρθρο 3 του ν. 4182/2013 (Α' 185) προστίθεται άρθρο 3Α, ως εξής: «Άρθρο 3Α
Ρύθμιση θεμάτων δωρεών προς φορείς δημόσιου τομέα
1. Συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων, συμπεριλαμβανομένων των
προπαρασκευαστικών, βοηθών και συνοδών έργων, οι οποίες συνάπτονται από φορείς του δημόσιου
τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α'
143), για την προπαρασκευή, υποστήριξη, εξυπηρέτηση, παρακολούθηση και υλοποίηση αντίστοιχων
δωρεών αγαθών ή υπηρεσιών ή έργων από ιδιώτες προς τους δημόσιους αυτούς φορείς, δεν θεωρούνται
δημόσιες συμβάσεις και εξαιρούνται της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων
συμβάσεων, εφόσον στη σύμβαση δωρεάς που καταρτίζεται μεταξύ του ιδιώτη (εφεξής «Ο δωρητής»)
και του φορέα του δημοσίου τομέα (εφεξής «Ο δωρεοδόχος»), καθορίζονται τα εξής:
α. Το αντικείμενο της δωρεάς, αγαθό, υπηρεσία ή έργο. Σε περίπτωση που η δωρεά περιλαμβάνει
αναλώσιμα υλικά ή κόστος συντήρησης θα αναφέρεται ρητά το χρονικό διάστημα για το οποίο ο
δωρητής αναλαμβάνει την κάλυψη αυτών των εξόδων.
β. Η δαπάνη, η οποία καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον δωρητή.
γ. Η διαδικασία της εκ μέρους του δωρεοδόχου υπόδειξης στον δωρητή του οικονομικού φορέα, ο
οποίος κρίνεται ο πλέον κατάλληλος για την εκπλήρωση του αντικειμένου της δωρεάς, καθώς και ο
χρόνος ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας. Προς το σκοπό αυτόν, ο δωρεοδόχος συγκροτεί
επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν οι αρμόδιοι εκπρόσωποί του, καθώς και εκπρόσωπος ή
εμπειρογνώμονας εκ μέρους του δωρητή, εφόσον ο δωρητής το κρίνει απαραίτητο. Έργο της επιτροπής
είναι, ενδεικτικά:
αα) η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών,
ββ) η τυχόν προσθήκη κριτηρίων τεχνικής καταλληλόλητας ή επαγγελματικής ικανότητας ή οικονομικής
και χρηματοοικονομικής επάρκειας,
γγ) η έρευνα αγοράς και η υποβολή στον δωρητή τουλάχιστον τριών (3) προσφορών,
δδ) η υποβολή συγκριτικών στοιχείων τιμών από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, εφόσον ζητηθεί από τον
δωρητή,
εε) η εφαρμογή κανόνων ακεραιότητας,
στ) η εξέταση των προσφορών με σκοπό την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας και καταλληλότερης για
τους σκοπούς της δωρεάς προσφοράς,
Σελίδα 2
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ζζ) ειδικά για τις περιπτώσεις δωρεών ιατρικού εξοπλισμού, η πρόβλεψη για υποχρέωση του οικονομικού
φορέα σε υποβολή προσφοράς, η οποία να καλύπτει τη συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια του
λειτουργικού κύκλου ζωής του εξοπλισμού, όπως αυτός θα ορισθεί από τον δωρεοδόχο και σύμφωνα με
τις προδιαγραφές λειτουργίας και τα πρωτόκολλα ελέγχου του κατασκευαστή,
ηη) η επανάληψη της διαδικασίας, σε περίπτωση άγονου αποτελέσματος, εφόσον ζητηθεί από τον
δωρητή.
δ. Η υποχρέωση του δωρητή να εγκρίνει ή να απορρίψει τον επιλεγέντα από την επιτροπή οικονομικό
φορέα.
ε. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να συνάψει τη σύμβαση με τον οικονομικό φορέα, για λογαριασμό του
δωρητή, προς εκπλήρωση του σκοπού της δωρεάς.
στ. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να παραλάβει το αντικείμενο της δωρεάς και η διαδικασία παραλαβής
και τυχόν θέσης του σε λειτουργία.
ζ. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να 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.
η. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να ειδοποιεί τον δωρητή αμελλητί για την τμηματική ή οριστική
παραλαβή του έργου, της προμήθειας ή της υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική
σύμβαση με τον οικονομικό φορέα και να υποβάλει το ανάλογο αίτημα πληρωμής προς τον δωρητή.
θ. Η υποχρέωση του δωρητή, εφόσον πληρούνται τα όσα προβλέπονται στη σύμβαση με τον οικονομικό
φορέα, καθώς και στη σύμβαση δωρεάς, να εξοφλήσει το οικονομικό αντάλλαγμα απευθείας προς τον
οικονομικό φορέα εντός της προθεσμίας που 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.
2. Για τις συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, δεν έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις διαδικασίες και τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών και
λογαριασμών. Έναντι του οικονομικού φορέα δεν θεμελιώνεται οποιαδήποτε ευθύνη του δωρεοδόχου δημόσιου φορέα.
3. Κάθε σύμβαση δωρεάς μεταξύ δωρητή και δωρεοδόχου, οι σχετικές συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή
παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργου που προβλέπονται στην παράγραφο 1, καθώς και η εξόφληση
τιμολογίων και αποδείξεων που εκδίδονται αναφορικά με τις συμβάσεις αυτές, απαλλάσσονται από τέλη
χαρτοσήμου και φόρο δωρεών.».
Εφόσον λοιπόν κάνουμε αποδεκτή την ανωτέρω δωρεά που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας:
«Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού (Φάση ΙΙ) », η προμήθεια θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες
προδιαγραφές και την με αριθ. 03/2021 μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας Δήμου
Πωγωνίου, από οικονομικούς φορείς που θα έχουν από το νόμο τα απαραίτητα προσόντα, με την
προϋπόθεση ότι η επίβλεψη θα γίνει από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου μας και
η έγκριση και παραλαβή αυτού από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δήμου, όπως ορίζουν οι κείμενες
νομοθετικές διατάξεις και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά και να συντάξουν σχέδιο σύμβασης
δωρεάς καθώς και τριμελή επιτροπή παρακολούθησης.
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου, καθώς και τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα του φακέλου, την αρ. 03/2021 μελέτη του
Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας Δήμου Πωγωνίου και την σχετική νομοθεσία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Αποδέχεται την παραπάνω δωρεά της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. προς τον Δήμο Πωγωνίου, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία και το εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης, που αφορά την
προμήθεια «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού (Φάση ΙΙ) » (αρ. μελέτης 03/2021 του τμήματος
Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας Δήμου Πωγωνίου) προυπολογισμού 38.499,92 € με Φ.Π.Α. και εγκρίνει
τους όρους και την κατάρτιση σύμβασης με την ανωτέρω εταιρεία όπως ακολουθεί.
2. Συγκροτεί τριμελή επιτροπή στην οποία συμμετέχουν οι
Σελίδα 3
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a. Τσιμογιάννης Βασίλειος – Αν/της Προιστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών
b. Λάμπρου Ελευθέριος – Π. Ε. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
c. Κουκουλάρης Στυλιανός Αντιδήμαρχος Δήμου Πωγωνίου
Στην Επιτροπή θα συμμετέχει και ένα μέλος από την εταιρία ΕΛΛΑΚΤΩΡ A.E., κ. Παναγιώτης
Γκοβάτσος με αναπληρώτριά του, την κ. Μπινιαδάκη Ιωάννα.
Το έργο της εν λόγω επιτροπής αναλύεται στο κάτωθι σχέδιο σύμβασης δωρεάς.
3.ΣΧΕΔΙΟ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ» (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)
Μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων :
A. Του (νομικού προσώπου) με επώνυμο/επωνυμία
«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», και το
διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ A.E.» διεύθυνση: Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, Α.Φ.Μ.
094004914, ΦΑΕ Αθηνών όπως εκπροσωπείται νόμιμα από κ. ………………………… Πρόεδρο του Δ.Σ και
Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής (σε περίπτωση νομικού προσώπου), που θα καλείται εφεξής «Δωρήτρια»
Β. Του Δήμου Πωγωνίου , που εδρεύει στο Καλπάκι Ιωαννίνων
με Α.Φ.Μ.997854458, Δ.Ο.Υ.
Ιωαννίνων , όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Δήμαρχο
Κων/νο Καψάλη (εφεξής «Δωρεοδόχος») και συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία
αποδεκτά τα εξής:
Η Δωρήτρια έχει αποκτήσει δικαίωμα κατασκευής και λειτουργίας 1) αιολικού σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50 MW (Κασιδιάρης 2), στο Όρος Κασιδιάρης, , στη θέση «ΑΓΡΑΧΛΑΔΙΑ –
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΠΕΤΡΑ ΧΑΙΔΩΣ – ΔΙΑΒΟΛΟΡΡΑΧΗ – ΤΟΥΡΛΑ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» στο Δήμο
Πωγωνίου και 2) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50 MW (Κασιδιάρης 1), στο
Όρος Κασιδιάρης, στη θέση «ΚΡΑΝΙΕΣ – ΚΡΑΒΑΜΙΑ – ΕΛΑΤΟΣ» στους Δήμους Πωγωνίου και Ζίτσας
(εφεξής το «Αιολικό Πάρκο»).
Ο Δωρεοδόχος ρητώς αναγνωρίζει ότι η κατασκευή του εν λόγω Αιολικού Πάρκου, εντασσομένου στις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, θα συμβάλλει στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, με την
μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για το περιβάλλον, ενώ θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της περιοχής προς
όφελος των κατοίκων αυτής.
Επιπλέον, ο Δωρεοδόχος, έχει επιδείξει μέχρι σήμερα αξιοσημείωτη δράση σε θέματα που αφορούν την
προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξητης περιοχής.
Η Δωρήτρια αποδεικνύοντας έμπρακτα την κοινωνική της ευαισθησία αποφάσισε να προχωρήσει σε
δωρεά εκτέλεσης έργων υπέρ του Δωρεοδόχου, προκειμένου να ενισχύσει το έργο αυτού.
Η Δωρήτρια με την παρούσα σύμβαση συμφωνεί να προβεί στη δωρεά και να χρηματοδοτήσει την
εκτέλεση της προμήθειας «Αστικού εξοπλισμού» και την εξόφληση του λογαριασμού πιστοποίησης και
να τα προσφέρει στον Δωρεοδόχο.
Ο Δωρεοδόχος θα υποδείξει στον δωρητή τον οικονομικό φορέα, ο οποίος κρίνεται ο πλέον κατάλληλος
για την εκπλήρωση του αντικειμένου της δωρεάς των έργων 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
/2022
Προς τον σκοπό αυτόν, ο δωρεοδόχος συγκροτεί επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν οι
1. Τσιμογιάννης Βασίλειος – Αν/της Προιστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Λάμπρου Ελευθέριος – Π. Ε. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
3. Κουκουλάρης Στυλιανός Αντιδήμαρχος Δήμου Πωγωνίου
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) ο οποίος
είναι ο κ. Παναγιώτης Γκοβάτσος με αναπληρώτρια του την κ. Μπινιαδάκη Ιωάννα , μετά από πρόταση
του δωρητή.

Έργο της επιτροπής είναι ενδεικτικά :
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α) η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τις διαδικασίες προμήθειας, σύμφωνα και με τη αριθ.3/2021
μελέτη
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, και του πλέον κατάλληλου για την εκπλήρωση του αντικειμένου
της δωρεάς και του χρόνου ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας.
Η Δωρήτρια έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει ή να απορρίψει κατά την διακριτική της ευχέρεια την
επιλογή από τον Δωρεοδόχου του οικονομικού φορέα υλοποίησης των έργων.
Ο Δωρεοδόχος υποχρεούται, μετά την επιλογή του οικονομικού φορέα, να υπογράψει σύμβαση
εργολαβίας, για λογαριασμό του Δωρητή, προς εκπλήρωση του σκοπού της δωρεάς.
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Δωρήτρια.
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 βάση την παρ.1ζ του άρθρου 55 Ν.4557/2018.
Ο δωρεοδόχος υποχρεούται να 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.
Η Δωρήτρια 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 (προμηθευτή) 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 τη Δωρήτρια κάνοντας μνεία στην παρούσα διάταξη.
(παρ.1 άρθρο 3Α Ν.4182/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 55 του Ν.4557/18) και είναι υπεύθυνος
για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις περί εκτέλεσης προμηθειών στο
τμήμα που τις αφορά και του Α.Κ.
Εάν η πρόοδος της εκτέλεσης της προμήθειας ανασταλεί από πράξεις ή παραλείψεις του Δήμου
Πωγωνίου ή του Ελληνικού Δημοσίου, η δε αναστολή διαρκέσει επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
τεσσάρων (4) μηνών, ο Δωρητής μπορεί να προσφύγει σε διαιτησία και να ζητήσει να απαλλαγεί από
κάθε περαιτέρω υποχρέωση προς ολοκλήρωση της παρούσας δωρεάς.
Ρητά συμφωνείται ότι η παροχή αυτή γίνεται χωρίς ο Δωρεοδόχος να παρέχει κάποιο αντάλλαγμα στη
Δωρήτρια κι επίσης ότι η Δωρήτρια 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 ή υπηρεσιών
της Δωρήτριας και της εν γένει δραστηριότητάς της. Δεν δημιουργεί δέσμευση του Δωρεοδόχου σχετικά
με θέματα χορήγησης ή έγκρισης προϊόντων ή υπηρεσιών της Δωρήτριας. Εξυπηρετεί αποκλειστικά και
μόνο τους σκοπούς του ανωτέρου έργου του Δήμου και της ωφέλειας που θα προκύψει προς τους
δημότες από την ολοκλήρωση του ανωτέρου έργου, μέσω της γεννωμένης δωρεάς της δωρήτριας.
Οι όροι, οι δηλώσεις και οι συμφωνίες της παρούσης, συνιστούν ουσιώδεις δεσμεύσεις των μερών, επί
των οποίων στηρίχθηκε η εν λόγω δωρεά και δεσμεύουν αφενός μεν την Δωρήτρια και τους καθολικούς
ή ειδικούς διαδόχους αυτής, αφετέρου δε, τον Δωρεοδόχο, ανεξαρτήτως αλλαγής της εκπροσώπησης
αυτού.
Ο Δωρητής δηλώνει επιπροσθέτως ότι έχει λάβει γνώση της υποχρέωσης ανάρτησης κάποιων στοιχείων
της παρούσας σύμβασης, και συγκεκριμένα της επωνυμίας της Δωρήτριας, του ποσού και του χρόνου
αποδοχής της δωρεάς, στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Εθνικού Τυπογραφείου βάσει των προβλέψεων
του ν. 3861/2010.
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Ο Δωρεοδόχος, μη έχοντας οποιαδήποτε αντίρρηση ή οικονομική απαίτηση (πέραν των νομίμων και
συμβατικά καθορισμένων) για την εγκατάσταση και λειτουργία του Αιολικού Πάρκου, εκτός αυτών που
πηγάζουν και έχουν καθοριστεί με τις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ Δήμου (Δωρεοδόχου) και
μισθώτριας (Δωρήτριας) εταιρείας, αποδέχεται την εν λόγω δωρεά, εκφράζοντας ταυτόχρονα τις θερμές
του ευχαριστίες προς την Δωρήτρια.
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα σύμβαση και την ερμηνεία αυτής θα
επιχειρείται να επιλύεται με φιλικό διακανονισμό μεταξύ των συμβαλλομένων.
Γίνεται ρητή μνεία ότι η παρούσα αποτελεί καθαρή σύμβαση δωρεάς και σε καμιά περίπτωση δεν
υποκρύπτεται σ' αυτήν άλλη σύμβαση.
Σε πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό σε δύο (2) όμοια
πρωτότυπα, αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων και το κάθε
μέρος έλαβε από ένα αντίτυπο.
Οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Τόπος .............................

Ημ/νία ......................

Για τον Δωρητή

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΣ

………………………………………………

Ο Δήμαρχος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
4. Αναθέτει στον Δήμαρχο την περαιτέρω ενέργεια της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 177/2022.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ

ΜΕΛΗ

Ακολ. Υπογραφές
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
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