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Εκ του υπ’ αριθ. 41/16-10-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   388/2018 Αποδοχή χορηγίας προϊόντων ατομικής υγιεινής (βρεφικές πάνες) 
από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» για την στήριξη των οικογενειών του 
Δήμου Μεγαρέων που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 23 Ιου-

λίου 2018 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  16-10-2018  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 19337/12-10-2018  εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων 
κ. Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα , με 
τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’),  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 
πέντε (5) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ 

5   

6   

    
 Συνεχιζομένης  της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και Δήμαρχος 
Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 2ο θέμα     της  ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περι-
λήψει αντικειμένου, και θέτει υπ’οψη των μελών, την  υπ’ αριθ.Πρωτ. 19094/9-10-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας, Απασχόλησης Πολιτισμού & Τουρισμού, κ.Ελένης Ρήγα, Αντι-
δημάρχου Μεγαρέων, στην  οποία αναφέρει τα  εξής: 
 

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χορηγίας προϊόντων υγιεινής (βρεφικές πάνες) από την ανώνυμη εταιρεία «ΜΕΓΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» για την στήριξη των οικογενειών του Δήμου Μεγαρέων που 
επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 23 Ιουλίου 2018» 
 

Με το παρόν έγγραφο σας γνωρίζουμε ότι, η εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στον τομέα παραγωγής και διά-
θεσης στην αγορά προϊόντων ατομικής υγιεινής μεταξύ των οποίων οι βρεφικές πάνες υπό το σήμα 
BABYLINO, σε συνεργασία με την αλυσίδα καταστημάτων λιανικής LIDL, επιθυμεί να υλοποιήσει κοι-
νωνικό πρόγραμμα με σκοπό την έμπρακτη στήριξη των οικογενειών που διαμένουν μόνιμα εντός των 
ορίων του Δήμου και που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική την 23η Ιουλί-
ου 2018.  

Η ΜΕΓΑ αναλαμβάνει να καλύψει επί δύο (2) συναπτά έτη τις ανάγκες σε βρεφικές πάνες του 
ενός (1) παιδιού ηλικίας μέχρι 3 ετών των πυρόπληκτων οικογενειών του Δήμου. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαι όπως γίνει δεκτή η ως άνω χορηγία. 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 

Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος 
Α’)  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 

Α) Εγκρίνει την Αποδοχή χορηγίας προϊόντων ατομικής υγιεινής (βρεφικές πάνες) από την α-
νώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» για την στήριξη των 
οικογενειών του Δήμου Μεγαρέων που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 23 Ιουλίου 2018, και η ο-
ποία αναλαμβάνει να καλύψει επί δύο (2) συναπτά έτη τις ανάγκες σε βρεφικές πάνες του ενός (1) 
παιδιού ηλικίας μέχρι 3 ετών των πυρόπληκτων οικογενειών του Δήμου. 

 

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

 
 
 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   388/2018  

 
 
 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 

  

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 16-10-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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