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Συνεδρίαση 18η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 698/2016 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 28-03-2016,  ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 55404 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη 
της, στις 21-03-2016, σε ορθή επανάληψη και την από 23-3-2016 ανακοίνωση µετάθεσης της 
Συνεδρίασης. 

Θέµα 15
ο εκτός ηµερησίας διατάξεως

 

Αποδοχή δωρεάς ποσού ύψους 30.000€ από το Μπάγκειο Ίδρυµα  
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

• Σαπουνά Αγγελική  
Τα αναπληρωµατικά µέλη: 

• Τσούπρα Ιωάννα 

• Νερούτσου Μαρία 

• ∆ανάκος Χριστόφορος 
Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Τζίβα Αιµιλία 

• Αλεξίου Αθανάσιος  

• Μοίρας Ιωάννης 

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Καράµπελας Κωνσταντίνος 

• Κοροµάντζος Βασίλειος 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία 
Κονταρά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέµατος µε τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραµάνος δίνει το λόγο στην κ. Χατζόγλου, ο 
οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα  εξής:  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 176, παρ. 1, εδάφιο ζ του Ν. 3852 / 2010 σας διαβιβάζουµε αντίγραφο του 
αρίθµ. 1482 / 2016 Πρακτικού της διαχειριστικής επιτροπής του Μπαγκείου Ιδρύµατος,  σύµφωνα 
µε το οποίο αποφασίστηκε  η δωρεά του ποσού των  30.000€ προς την Περιφέρεια Αττικής. 
 Η δωρεά αυτή γίνεται υπό τρόπο σύµφωνα µε το άρθρο 503 επόµενα του  ΑΚ, ήτοι µε την 
ρητή ανάληψη της υποχρέωσης από την Περιφέρεια Αττικής (∆/νση Κοινωνικής Μέριµνας) ως 
δωρεοδόχου, να διαθέσει εξ’ ολοκλήρου το ανωτέρω χρηµατικό ποσό σε 150 Βορειοηπειρώτες 
που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες εντός του 2016. 
 Πρόσθετα σας γνωρίζουµε ότι η Υπηρεσία µας είναι σύµφωνη µε την υλοποίηση της 
χορήγησης του οικονοµικού βοηθήµατος. 
Παρακαλούµε για την αποδοχή της δωρεάς υπό τρόπο και την εγγραφή του ποσού στον 
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής.  

ΑΔΑ: 7ΧΣΑ7Λ7-ΥΦΝ



 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Σύµφωνα και µε το άρθρο 176, παρ. 1, εδάφιο ζ του Ν. 3852 / 2010, την αποδοχή της δωρεάς 
από το Μπάγκειο Ίδρυµα ποσού 30.000€ (τριάντα χιλιάδων ευρώ) και την εγγραφή του ποσού 
στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής. 
Η δωρεά αυτή γίνεται υπό τρόπο, σύµφωνα µε το άρθρο 503 επόµενα του  ΑΚ, ήτοι µε την ρητή 
ανάληψη της υποχρέωσης από την Περιφέρεια Αττικής (∆/νση Κοινωνικής Μέριµνας) ως 
δωρεοδόχου, να διαθέσει εξ’ ολοκλήρου το ποσό σε 150 (εκατόν πενήντα) Βορειοηπειρώτες 
ευπαθών οµάδων εντός του 2015. 
 

 
 

       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

       Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  

Στεργίου Ιωάννα  

Μπαλάφας Γεώργιος 

∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

Σαπουνά Αγγελική  

Τσούπρα Ιωάννα 

Νερούτσου Μαρία 

∆ανάκος Χριστόφορος 
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