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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 13/2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 103/2021
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Απνδνρή δσξεάο εηδώλ δηαηξνθήο (ηζνπξεθηώλ
θαη θόθθηλσλ απγώλ) από ηελ εηαηξεία M. PACK
A.E.. γηα ηηο αλάγθεο ησλ θνηλσληθώλ δνκώλ θαη
ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ».
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 20 ηνπ κήλα Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν 2

ΑΔΑ: 6ΚΔΙ46ΜΩ0Ι-75Π

ηνπ Ν. 4682/2020, θαζώο θαη απηέο ηεο αξηζ. 39 θαη ησλ ινηπώλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ
ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνύ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο
κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 7655/14/16-4-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά
θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ
θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνύξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο 2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξόεδξνο 3)
Κνπηζάθεο Μηραήι 4) Παπαθώζηα Αλζή 5) Μπεξδέζεο ππξίδσλ 6) Γξεηδειηάο
Παληειήο 7) Σνκπνύινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη 8) εξεηάθεο Νηθόιανο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθε.


Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Κ.Σνκπνύινγινπ πξνζήιζε ζηε πλεδξίαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο Δ.Η.Γ..

Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνύκελνο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 7593/15-4-2021 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθώλ
Τπεξεζηώλ/Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΜΑ. {Απνδνρή Γσξεάο Σξνθίκσλ (Σζνπξεθηώλ &θόθθηλσλ απγώλ)}.

Αμηόηηκε Κύξηε Πξόεδξε,
Παξαθαιείζζε όπσο ζηελ ακέζσο επνκέλε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ, εηζαγάγεηε γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο, ην αλσηέξσ ζέκα
θαη ζύκθσλα κε ην θαησηέξσ ζθεπηηθό:
Η Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ
ηεο θαη ηνπ «Οδεγνύ Δθαξκνγήο & Λεηηνπξγίαο Γνκώλ Παξνρήο Βαζηθώλ Αγαζώλ»
ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (Μάηνο
2016), πξνθεηκέλνπ λα δηαλείκεη θαηά ηελ δηάξθεηα Αγίσλ εκεξώλ ηεο Αλάζηαζεο,
επηπιένλ ηξόθηκα θαη είδε δηαηξνθήο (Σζνπξέθηα & θόθθηλα απγά) ζηνπο
σθεινπκέλνπο ηνπ Κνηλσληθώλ Γνκώλ, απεύζπλε θάιεζκα ζε επηρεηξήζεηο, θνξείο
θαη Ιδηώηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην Γήκν καο θαη όρη κόλν, γηα ηελ επγεληθή θαη
ΓΧΡΔΑΝ πξνζθνξά ηνπο, ζηελ δηάζεζε ησλ εηδώλ δηαηξνθήο.
Δπειπηζηώληαο κε ηνλ ηξόπν απηό, ζην ρηίζηκν κηαο εηιηθξηλνύο κειινληηθήο
ζπλεξγαζίαο θαη ζρέζεο, ζην πιαίζην ηεο αληδηνηεινύο πξνζθνξάο θαη βνήζεηαο ζηνλ
ζπλάλζξσπν, ηδηαίηεξα ζηηο δύζθνιεο εκέξεο πνπ δηάγνπκε, ζηεθόκελνη αιιειέγγπνη
ζε απηνύο πνπ έρνπλ αλάγθε θαη ζηηο εππαζείο νκάδεο ζπκπνιηηώλ καο.
Η Δπηρείξεζε, πνπ εμέθξαζε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξόζεζε ηεο λα ζπλδξάκεη, ζην
πιαίζην θαη ηεο Κνηλσληθήο Δηαηξηθήο Δπζύλεο ηεο θαη αληαπνθξίζεθε είλαη:
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Η εηαηξεία M. PACK A.E. ΒΙΟΝΗΥΑΝΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΞΤΛΟΤ-ΥΑΡΣΟΤ,
Β΄ΒΙ.ΠΔ. ΒΟΛΟΤ (ΒΔΛΔΣΙΝΟ)-37500 ΒΟΛΟ, ΣΗΛ:24250-22794- F.A.X.
24250-23775 –ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ. 50684644000-Α.Φ.Μ. 094244203,Γ.Ο.Τ. Ν.
ΙΧΝΙΑ ΒΟΛΟΤ, ε νπνία ζα πξνζθέξεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πνζόηεηεο ησλ
εηδώλ δηαηξνθήο (Σζνπξέθηα & θόθθηλα απγά), πνπ ζα δηαλεκεζνύλ ζηνπο
σθεινπκέλνπο ησλ Κνηλσληθώλ Γνκώλ (Κνηλσληθό Παληνπσιείν & ίηηζε) ηνπ Γήκνπ
καο.
 Όια ηα είδε ζα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη ζα πιεξνύλ ηηο αγνξαλνκηθέο θαη
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, θαζώο επίζεο θαη ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη
πνηώλ. Η εκεξνκελία παξαζθεπήο ηνπο δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ κία εκέξα
από ηελ παξάδνζε ηνπο. Γηα όια ηα είδε ε ζπζθεπαζία ηνπο ζα είλαη ε
ελδεδεηγκέλε.
 Μέρξη ηελ παξάδνζε, όια ηα είδε ζα θπιάζζνληαλ από ηηο εηαηξείεο ζηνπο
πξνβιεπνκέλνπο αλά είδνο ρώξνπο θαη ζηηο αληίζηνηρεο ζεξκνθξαζίεο.
 Η κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ ζα γίλεη κε επζύλε ηεο Γσξενδόρνπ εηαηξείαο, κε δηθά
ηεο εηδηθά κέζα (νρήκαηα), αλά πεξίπησζε θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ αλά είδνο κε επζύλε
ηνπ Γήκνπ, ζηνπο πξνβιεπνκέλνπο ρώξνπο ησλ Γνκώλ: ίηηζεο (Γηεύζπλζε:
νθνύιε 2 & ηξ. Παπάγνπ Νέα Φηιαδέιθεηα) & Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ
(Γηεύζπλζε: Μαξαζώλνο-26 Ν. Υαιθεδόλα). Γελ ζα απνζεθεπζνύλ, αιιά ζα
δηαλεκεζνύλ
ακειιεηί,
απζεκεξόλ
θαη
εμ΄
νινθιήξνπ
ζηνπο
σθεινπκέλνπο.
Λακβάλνληαο
όπσο:

ινηπόλ ππ΄όςηλ ηνπ ην ώκα ηα αλσηέξσ, παξαθαιείηαη

Δγθξίλεη ηελ απνδνρή ηεο Γσξεάο εηδώλ δηαηξνθήο (Σζνπξέθηα & θόθθηλα
απγά), ηεο αλσηέξσ αλαθεξνκέλεο εηαηξείαο, θαζώο θαη ηελ δηαδηθαζία δηαλνκήο
απηώλ.
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 13/2021 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ
40 παξ. 1 ηνπ Ν. 4735/20, θαη κειέηεζε ηελ πξνζθνξά-δήισζε δσξεάο ηεο
εηαηξείαο θαζώο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ,
Α π ν θ α ζ ί δ ε η νκόθσλα
Σελ απνδνρή δσξεάο από ηελ εηαηξεία M. PACK A.E. ΒΙΟΝΗΥΑΝΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
ΞΤΛΟΤ-ΥΑΡΣΟΤ, Β΄ΒΙ.ΠΔ. ΒΟΛΟΤ (ΒΔΛΔΣΙΝΟ)-37500 ΒΟΛΟ, ΣΗΛ:24250-22794F.A.X. 24250-23775 –ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ. 50684644000-Α.Φ.Μ. 094244203,Γ.Ο.Τ. Ν. ΙΩΝΙΑ
ΒΟΛΟΤ εηδώλ δηαηξνθήο (Σζνπξεθηώλ & θόθθηλσλ απγώλ), πνπ ζα δηαλεκεζνύλ
ζηνπο σθεινπκέλνπο ησλ Κνηλσληθώλ Γνκώλ (Κνηλσληθό Παληνπσιείν & ίηηζε) ηνπ
Γήκνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ Αγίσλ εκεξώλ ηεο Αλάζηαζεο, ζηα πιαίζηα ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ «Οδεγνύ
Δθαξκνγήο & Λεηηνπξγίαο Γνκώλ Παξνρήο Βαζηθώλ Αγαζώλ» ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (Μάηνο 2016) θαζώο θαη
ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαλνκήο απηώλ, σο αλαιύεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο
παξνύζαο.
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Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 103/2021
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΣΑ ΜΔΛΗ

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο/Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο
Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηώλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Οηθ. Τπεξεζηώλ
Σκήκα Πξνκεζεηώλ
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ

