INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.06.29 08:30:34
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΣ8ΔΩΗ3-ΜΦΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 11ης/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 78

Θέμα: Αποδοχή δωρεών από τρίτους για την Κοινωνική Υπηρεσία (Κοινωνικό Παντοπωλείο).
Σήμερα την 23η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 10361/19-06-2020 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις
διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
(ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» και τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020
[με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε
εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020
(Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με
θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση
συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το
διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»] του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
επτά (7) ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος)
Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
Μιχάλης Σελέκος - (τακτικό μέλος)

Απόντες: κ. κ. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)- Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

ΑΔΑ: ΩΣ8ΔΩΗ3-ΜΦΒ
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος Γ. εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών
της Ο.Ε. την υπ΄αριθμ. εσωτ. πρωτ. : 201/04-06-2020 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, στην οποία
αναφέρονται τα εξής:
Παρακαλούμε όπως αποδεχτείτε τη δωρεά προϊόντων ατομικής υγιεινής, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί από:

Α/Α

Εταιρεία «ΜΕΓΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.», με αριθμό πρωτοκόλλου 20-112/3-6-2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΙΒΩΤΙΑ

ΤΕΜ/ΚΙΒ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ UP MAXI
NIGHT 10

20

24

480

2

ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΝΤΕΜ. A-B
CARE 20

10

16

160

3

BABYLINO N3

10

16

60

4

ΕΠΙΘ.ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ SANI LADY
SENSITIVE XL 10

14

16

224

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη την αριθμ. εσωτ. πρωτ. : 201/04-06-2020 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής
Μέριμνας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε: [με το άρθρο 3 του Ν.
4623/2019, με το άρθρο 14 του Ν. 4625/2019, με το άρθρο 26 του 4690/2020 , με το άρθρο 10 του 4674/2020],
συζήτησε διεξοδικά το θέμα.
Συνεπώς σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων 7 μελών, η Οικονομική Επιτροπή,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Αποδέχεται τη δωρεά προϊόντων, όπως αναλυτικά εμφανίζονται (πίνακας) στο εισηγητικό μέρος της παρούσας
απόφασης [ αριθμ. πρωτ.: 20-112/03.06.2020] από την εταιρεία «ΜΕΓΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.», για την
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου μας.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 23-06-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
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