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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 7/2011 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 35/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Αποδοχή ή µη δωρεάς αγαθών (ειδών
διατροφής) για το Κοινωνικό Παντοπωλείο από
διάφορους δωρητές».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσµιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισµού
∆ιασποράς (∆εκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήµερα στις 18 του µήνα Απριλίου
του έτους 2011, ηµέρα Μ.∆ευτέρα και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την
υπ΄αριθ. 3887/7/13-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ.
Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Β΄.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος
2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος. 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου
Παρασκευή 5) Νικολόπουλος Φώτιος 6) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά
Ευτυχία, µέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Κόντος Σταύρος

2) Βαλασσάς Βεργής

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής και εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε :
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Θέτω υπόψη σας παραστατικά ιδιωτών και επιχειρήσεων, µε τα οποία έγινε
δωρεά αγαθών (ειδών διατροφής) στο ∆ήµο Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος, µε
σκοπό τη διάθεσή τους στους απόρους κατοίκους του ∆ήµου µέσω του
θεσµού του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» που λειτουργεί επί της οδού
Μαραθώνος 26.
Τα ανωτέρω είδη αφορούν 200 κουτιά φρυγανιές/παξιµάδια, 314 κουτιά
µακαρόνια, 243 κουτιά καφέ, 301 κουτιά γάλα, 261 κουτιά λάδι, 250 κουτιά
τοµατοχυµό, 105 κουτιά όσπρια και άλλα είδη διατροφής σε µικρότερες
ποσότητες.
Σχετική µε το θέµα είναι και η αριθ. 42/2011 πρόσφατη απόφαση ∆ηµ.
Συµβουλίου, µε την οποία ορίστηκαν τα µέλη της Επιτροπής Απόρων του
∆ήµου, στις αρµοδιότητες της οποίας συµπεριλαµβάνεται και η µέριµνα για
τους απόρους κατοίκους.
Επειδή οι εν λόγω δωρεές δεν εξαρτώνται από κανέναν απολύτως όρο και
δεν συνεπάγονται καµία απολύτως δέσµευση για το ∆ήµο.
Επειδή οι εν λόγω δωρεές κρίνονται ως σηµαντικές και συµφέρουσες για το
∆ήµο και ειδικότερα για τον εφοδιασµό του «Κοινωνικού Παντοπωλείου»,
προκειµένου αυτό να λειτουργήσει µε επάρκεια αγαθών προς όφελος των
απόρων κατοίκων.
Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1η του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») η
Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµοδία να αποφασίσει για την αποδοχή ή µή
των δωρεών.
Κατόπιν τούτων εισηγούµαι στην Ο.Ε. την αποδοχή των εν λόγω δωρεών
από τους ανωτέρω αναφερόµενους δωρητές καθώς επίσης και πάσης
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παρόµοιας δωρεάς σε είδος που θα γίνει στο εγγύς µέλλον από δηµότες και
κατοίκους του ∆ήµου για τη λειτουργία του «Κοινωνικού Παντοπωλείου».

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 7/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις
του άρθρου 72 παρ. 1η του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και όλα τα σχετικά µε
τις δωρεές παραστατικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα

Αποδέχεται την δωρεά αγαθών (ειδών διατροφής) από ιδιώτες και
επιχειρήσεις προς το ∆ήµο Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος που αφορούν
συγκεκριµένα 200 κουτιά φρυγανιές/παξιµάδια, 314 κουτιά µακαρόνια, 243
κουτιά καφέ, 301 κουτιά γάλα, 261 κουτιά λάδι, 250 κουτιά τοµατοχυµό, 105
κουτιά όσπρια και άλλα είδη διατροφής σε µικρότερες ποσότητες, καθώς και
γενικά πάσης παρόµοιας δωρεάς σε είδος που θα γίνει στο εγγύς µέλλον από
δηµότες και κατοίκους του ∆ήµου για τη λειτουργία του εν λόγω θεσµού,
προκειµένου αυτό να λειτουργήσει µε επάρκεια αγαθών προς όφελος των
οικονοµικά αδύναµων πολιτών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 35/2011
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου
Ελένη Σούλα

ΤΑ ΜΕΛΗ
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