INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.03.19 13:12:59
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΒΡΘΩΚΙ-ΙΑ6

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12-3-2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 117

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10 / 12-3-2018 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθ. Απόφασης 117 / 2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ σε συνεργασία με την ΜΚΟ
«ΜΠΟΡΟΥΜΕ»
Στο Δημοτικό Κατάστημα, 12-3-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:15, συνήλθε σε
Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την 7932/8-3-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζιγκερίδη Δημήτριου, που επιδόθηκε σε καθένα από
τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννέα (9)
μέλη, παραβρέθηκαν τα πέντε (5) (4 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζιγκερίδης Δημήτριος
1. Γκατζές Στέλιος
2. Τσακιρίδης Αναστάσιος
2. Βαρσάμης Νικόλαος
3. Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
3. Απατσίδης Δημήτριος
4. Μιχαηλίδης Βασίλειος
4. Ωραιόπουλος Λάζαρος
5. Πασιαλής Ιωάννης (Αν/κός)
5. Ζησάκος Χρήστος
Σύμφωνα με την υπ αρ. 580/17-05-2017 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών
κ. Δανιηλίδη Συμεών Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικού-Οικονομικού κ. Ζιγκερίδης Δημήτριος.
Σύμφωνα με την υπ αρ. 1118/2016 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρήθηκαν από το διοικητικό υπάλληλο του Δήμου κ. Λουκά Ιωάννη.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο,
13ο, 14ο και 15ο θέματα ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Αποδοχή δωρεάς
από την εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ σε συνεργασία με την ΜΚΟ «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», έθεσε
υπόψη της επιτροπής την υπ΄αριθ.6572/28-02-2018 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου, με το παρακάτω περιεχόμενο:
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Θέμα: Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ σε συνεργασία με την
ΜΚΟ «ΜΠΟΡΟΥΜΕ»
Με

το

από

δωροεπιταγών

της

20/2/2018

ιδιωτικό

ΑΒ Βασιλόπουλος

συμφωνητικό
από

την

-

πρωτόκολλο

ενέργεια

πώλησης

παραλαβής
των

ειδικά

σηματοδοτημένων προϊόντων «Για καλό σκοπό», ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου
Νεάπολης-Συκεών, κύριος Βουλγαρίδης Μιχαήλ Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και
Παιδείας, παρέλαβε εκατό (100) δωροεπιταγές με αριθμούς 9679548-9679647, αξίας
πενήντα (50) ευρώ η καθεμία, συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων ευρών (5.000) με σκοπό
να παραδοθούν σε

δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Δομής Παροχής

Συσσιτίου και Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.
Οι δωροεπιταγές αυτές είναι μέρος των δωροεπιταγών που εκδόθηκαν από την
εταιρεία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» στο πλαίσιο της ενέργειας πώλησης ειδικά
σηματοδοτημένων προϊόντων «Για Καλό Σκοπό», που υλοποίησε η ως άνω εταιρεία σε
συνεργασία

με επιλεγμένους προμηθευτές της σε όλα τα καταστήματα την περίοδο

27/11/2017-31/12/2017 και το «Μπορούμε». Βάσει της ενέργειας για κάθε αγορά
προϊόντος που συμμετείχε, το 2% επί της τιμής πώλησης προσφέρεται για την ενίσχυση
κοινωνικών φορέων που υποστηρίζουν άπορες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Οι
δωροεπιταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά προϊόντων ίσης ή
μεγαλύτερης αξίας από καταστήματα που λειτουργούν υπό τα σήματα της εταιρείας
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» και δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή τους με χρήματα.
Από την παράδοση των δωροεπιταγών η ΜΚΟ «Μπορούμε» και η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή
καταστροφής. Κατά την προσκόμιση των δωροεπιταγών δεν πραγματοποιείται κανενός
είδους ταυτοπροσωπεία.
Παρακαλώ, σύμφωνα με το ν.3852/2010 (άρθρο 72, παρ.1, εδάφιο η) να
αποδεχθείτε την παραπάνω δωρεά για το κοινωνικό παντοπωλείο.

Μάρω Βασσάρα
Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης, Εργασίας
Συνημμένα:
Πρωτόκολλο παραλαβής δωροεπιταγών της ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη της εξέθεσαν,
2) την υπ’ αριθ. 6572/28-02-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του
Δήμου Νεάπολης-Συκεών, 3) το από 20-02-2018 ιδιωτικό συμφωνητικό-πρωτοκόλλο
παραλαβής δωροεπιταγών της εταιρείας ΑΒ Βασιλόπουλος και 4) τις διατάξεις της παρ. 1
εδ. η΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Αποδέχεται τη δωρεά δωροεπιταγών συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, που
εκδόθηκαν από την εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος, με σκοπό να παραδοθούν σε δικαιούχους
του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Δομής Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα
αναφέρονται με την υπ’ αριθ. 6572/28-02-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, που καταγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης
απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 117/2018
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
Μιχαηλίδης Βασίλειος
Πασιαλής Ιωάννης (Αναπλ/κός)
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