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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 01/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 01/2016
ΘΕΜΑ : Έγκριση λειτουργίας «Διαδικτυακού Κοινωνικού
Φροντιστηρίου Δήμου Αλμωπίας» με τη δωρεά – χορηγία της εταιρείας
«ΑΡΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕ» για την
εκπαιδευτική στήριξη μαθητών με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια
του Δήμου.
Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 18 Ιανουαρίου 2016, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 17.00΄ (5.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας,
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 540/12-01-2016, που δόθηκε στον
καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με
τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.,
πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν
παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2- Ουργαντζόγλου Απόστολος
3- Αβραμίκας Στέφανος
4- Κετικίδης Ιωάννης
5- Χουρσόγλου Χρήστος
6- Μπάτσης Χρήστος
7- Γούδης Γεώργιος
8- Σαββίδης Γεώργιος
9- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
10- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11- Δόντσος Χρήστος
12- Γεωργίου Χρήστος
13- Ρώσσης Ιωάννης
14- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
15- Ζαχαριάδης Κων/νος
16- Πασόης Δημήτριος
17- Καλδερεμτζή Δέσποινα
18- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
19- Μπογδάνης Μιχαήλ
20- Ασβεστόπουλος Δημήτριος
21- Αμπάρη Γεωργία
22- Κόγιος Ανδρέας
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ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Βέσκος Δημήτριος
2- Παρούτογλου Νικόλαος
3- Θεοδωρίδης Αναστάσιος
4- Μπαγκή Αικατέρινη
5- Ιωαννίδης Ιωάννης
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
2. Ματζηρίδης Βασίλειος - Τοπικής Κοινότητας Βορεινού
3. Μάρκου Γεώργιος – Τοπικής Κοινότητας Γαρεφείου
4. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
5. Χατζηανδρέου Νικόλαος – Τοπικής Κοινότητας Εξαπλατάνου
6. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
7. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
8. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
9. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
10. Μήνου Χρήστος- Τοπικής Κοινότητας Όρμας
11. Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Πιπεριάς
12. Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
13. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
14. Δέλλιος Δήμος – Τοπικής Κοινότητας Τσάκων
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, δεκαέξι(16),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Γερακάρη Χ. Ζαχαρούλα, για την
τήρηση των πρακτικών.
Το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί πριν
τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
Η κα Μπαγκή Αικατερίνη απουσίαζε δικαιολογημένα από την συνεδρίαση.
Ο κ. Νικολαϊδης Κωνσταντίνος αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την συζήτηση του
πρώτου έκτος ημερήσιας διάταξης θέμα.
Η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα ήταν απών κατά τη συζήτηση του
πρώτου έκτος ημερήσιας διάταξης θέμα.
Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος και η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα ήταν
απόντες από την συζήτηση των θεμάτων: 2ο, 3ο,4ο, 5ο, 6ο, 7ο και επέστρεψαν κατά την συζήτηση
του 8ου θέματος.
Η κα Αμπάρη Γεωργία αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 11ου
θέματος.
Η κα Καλδερεμτζή Δέσποινα ήταν απών κατά την συζήτηση του 11ου θέματος.
Ο κ. Ρώσσης Ιωάννης, ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ, ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος και η κα Ζιάκα
– Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 11ου
θέματος.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
εισηγούμενος το 01ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών
Υπηρεσιών κ. Τσιμτσιρίδη Γεώργιο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
«Μετά από την αποδοχή δωρεάς από την Οικονομική Επιτροπή της συγκεκριμένης εταιρείας
καλούμαστε σήμερα να εγκρίνουμε την λειτουργία «Διαδικτυακού Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου
Αλμωπίας η οποία θα στηρίζεται σε χορηγία της εταιρείας «ΑΡΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕ». Η συγκεκριμένη εταιρεία λειτουργεί στα πλαίσια του διαδικτύου παρέχει
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υπηρεσίες σε παιδιά Δημοτικού Γυμνασίου, Λυκείου. Σε ότι αφορά τα παιδιά Δημοτικού η χρήση
είναι δωρεάν και ελεύθερη σε ότι αφορά όμως τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου η χρήση
γίνεται με κάποια συνδρομή η οποία πληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους. Ήρθαμε λοιπόν σε
επαφή με τη συγκεκριμένη εταιρεία έτσι ώστε να πάρουμε δωρεάν άδειες χρήσης για παιδιά
Γυμνασίου και Λυκείου για να μπορέσουμε να το εντάξουμε στα πλαίσια των κοινωνικών
δραστηριοτήτων του Δήμου μας και να ενισχύσουμε τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
Έτσι ώστε το Κοινωνικό Φροντιστήριο να παρέχει και εκπαιδευτικές παροχές μέσα στην τάξη αλλά
να μπορεί ο μαθητής και από το σπίτι του αν έχει κάποιες απορίες εκπαιδευτικές ή να μπορεί να
λειτουργήσει με τη μορφή σεμιναρίου γιατί η λειτουργία είναι διαδραστική. Ζητάμε από τη
συγκεκριμένη εταιρεία να μας δώσει άδεια χρήσης για 150 μαθητές Γυμνασίου και 150 μαθητές
Λυκείου.»
Σχετικό είναι και το με αρίθ. πρωτ. 383/11-1-2016 έγγραφο του Αντιδημαρχου
Οικονομικών Υπηρεσιών και το Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού, τα οποία έλαβαν γνώση τα μέλη
του Δ.Σ. σε ηλεκτρονική μορφή και το οποίο έχει ως εξής :
Θέμα: Έγκριση λειτουργίας «Διαδικτυακού Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Αλμωπίας» με τη
δωρεά – χορηγία της εταιρείας «ΑΡΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕ» για την
εκπαιδευτική στήριξη μαθητών με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια του Δήμου.
Ζούμε σε μία εποχή όπου οι γνώσεις και η τεχνολογία αλλάζουν ταχύτατα και αυτό που ήταν
σύγχρονο χθες είναι απαξιωμένο σήμερα. Για αυτό το λόγο, η χρήση ψηφιακών και διαδικτυακών
τεχνολογιών στη μάθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί επιτακτική ανάγκη.
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γονείς και τα παιδιά στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον
απαιτεί να μπορούν να λαμβάνουν ποιοτικότερη και εύκολα προσβάσιμη εκπαίδευση, με το
μικρότερο κόστος και στο λιγότερο απαιτούμενο χρόνο. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις οικογενειών,
οι οποίες δε μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους όσα χρειάζονται για την εκπαίδευσή τους.
Η εταιρεία «ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ» έχει δημιουργήσει το Φροντιστηριακό e-μάθημα με διδασκαλία σε
βίντεο για τη Θεωρία, Μεθοδολογία & όλες τις Ασκήσεις του σχολικού βιβλίου:
Δημοτικό: το πρώτο Δωρεάν e-δημοτικό, Οικουμενικό Σχολείο ΑΘΗΝΑ με 10.000 μαθήματα με
διδασκαλία σε βίντεο και Εκπαιδευτικό Υλικό.
Γυμνάσιο: Με 12.500 μαθήματα με διδασκαλία σε βίντεο και Εκπαιδευτικό Υλικό.
Λύκειο: Με 12.000 μαθήματα με διδασκαλία σε βίντεο και Εκπαιδευτικό Υλικό.
ΕΑΠ-ΕΜΠ-ΑΕΙ-ΤΕΙ: Διδασκαλία σε βίντεο-θέματα εξετάσεων με λύσεις - υποστήριξη σε εργασίες
Επιπλέον, εξασφαλίζεται η, σε 24ωρη βάση, άμεση επικοινωνία μέσω chat για επίλυση αποριών, η
δυνατότητα online αξιολόγησης και υπόδειξης των δυνατοτήτων και αδυναμιών του μαθητή, η
καθοδήγηση και υποστήριξη του μαθητή καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ενώ υπάρχει
μια συνεχής εξέλιξη του εκπαιδευτικού υλικού ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών. Η
εταιρεία ΑΡΝΟΣ συναισθανόμενη την οικονομική συγκυρία και θέλοντας να συμβάλει στο κοινωνικό
έργο του Δήμου στηρίζει την δημιουργία του Δ. Κ. Φ. Δήμου Αλμωπίας και χορηγεί στους μαθητές
του Δήμου μας, ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες για την βαθμίδα σπουδών
στηρίζοντας, επεκτείνοντας και αναβαθμίζοντας το ήδη υπάρχον Κοινωνικό Φροντιστήριο του
Δήμου Αλμωπίας.
Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει:
Δωρεάν πρόσβαση για τα 10.000 e-μαθήματα σε ΟΛΑ τα παιδιά του Δημοτικού.
Δωρεάν κωδικούς πρόσβασης για τα 12.500 e-μαθήματα όλου του Γυμνασίου.
Δωρεάν κωδικούς πρόσβασης για τα 12.000 e-μαθήματα όλου του Λυκείου.
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για τους μαθητές που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο «Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου
Αλμωπίας».
Ο εναλλακτικός και συνάμα επαναστατικός τρόπος εκπαίδευσης, με την χρήση ψηφιακών
διαδικτυακών τεχνολογιών, που δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό 24 ώρες την
ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα για τα παιδιά των οικονομικά αδύναμων οικογενειών δημιουργεί με
αυτό τον τρόπο το «Διαδικτυακό Κοινωνικό Φροντιστήριο» του Δήμου Αλμωπίας. Το μόνο που θα
απαιτηθεί είναι τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τάξη, e-mail) και η πρόσβασή τους θα
πραγματοποιείται αναγράφοντας το e-mail (username) και τον μοναδικό κωδικό (password)που θα
εκδοθεί για τον καθένα.
Τα οφέλη για τους μαθητές, είναι πολλά, όπως ποιοτική και προσβάσιμη εκπαίδευση, μπορούν να
επαναλαμβάνουν το μάθημα όσες φορές θέλουν, επιλέγουν την ώρα, το ρυθμό, το χρόνο και το χώρο
μάθησης, μπορούν να επικοινωνούν , και να λύνουν άμεσα τυχόν απορίες.
Για την υλοποίηση της χορηγίας της εταιρείας «ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ» θα πρέπει να υπογραφεί ιδιωτικό
συμφωνητικό, σχέδιο του οποίου επισυνάπτεται.
Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου η εταιρεία «ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ» να προχωρήσει στην χορηγία
της προς τον Δήμου Αλμωπίας, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:
1. Την αποδοχή της χορηγίας της εταιρείας «ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ» προς το Δήμο Αλμωπίας για λειτουργία
διαδικτυακού κοινωνικού φροντιστηρίου για μαθητές Δημοτικών Σχολείων – Γυμνασίων – Λυκείων
του Δήμου Αλμωπίας
2. Τους όρους του Ιδιωτικού Συμφωνητικού με την εν λόγω Εταιρεία, σχέδιο του οποίου
επισυνάπτουμε.
3. Την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Κοιν.Προστασίας κ.
Τσιμτσιρίδη Γεωργίου για την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού
«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στην Αθήνα σήμερα … /… /………, ημέρα ……………..……, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:
Α. Αφενός μεν η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΕ» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Σολωμού
αρ.29, με Α.Φ.Μ.: 998713174 και Δ.Ο.Υ. – Α’ ΑΘΗΝΩΝ, καλούμενη στο εξής «χορηγός», η οποία
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από το διαχειριστή της και νόμιμο εκπρόσωπό
της κ. Ιωάννη Κρόκο, κάτοικο Αθηνών, οδ. Σολωμού αρ. 29 και
Β. Αφετέρου ο Δήμος Αλμωπίας καλούμενος στο εξής «αποδέκτης της χορηγίας», που εκπροσωπείται
νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Κοιν. Προστασίας κ.
Τσιμτσιρίδη Γεώργιο
Δηλώνουν, συνομολογούν, συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Ι.- Η 1η των συμβαλλομένων -χορηγός- με την πολυετή δραστηριοποίησή της στο χώρο της
εκπαίδευσης, παρέχει on-line εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και προδιαγραφών, έχοντας
δημιουργήσει το on-line φροντιστήριο ΑΡΝΟΣ στην ιστοσελίδα www.arnos.gr, με διδασκαλία σε
βίντεο, μεταξύ άλλων, 10.000 μαθημάτων για το Δημοτικό Σχολείο, 9.000 μαθημάτων για το Γυμνάσιο
και 10.000 μαθημάτων για το Λύκειο και επιπλέον για την Α΄ Λυκείου λειτουργία on-line Τράπεζας
θεμάτων με δωρεάν λύσεις σε όλα τα μαθήματα.
ΙΙ.- Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και στα πλαίσια των κοινωνικών δράσεων στις
οποίες πάντοτε η χορηγός συμμετέχει για την μαθησιακή υποστήριξη απόρων μαθητών, οικογενειών
με χαμηλά πραγματικά εισοδήματα, ανέργων και πολυτέκνων, αναλαμβάνει με το παρόν τη χορηγία
των δραστηριοτήτων του 2ου συμβαλλομένου αναφορικά με την ανάπτυξη της κοινωνικής δράσης του
τελευταίου για την εκπαιδευτική υποστήριξη των προαναφερομένων κατηγοριών συμπολιτών μας,
προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, οι γονείς των οποίων είναι
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δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Αλμωπίας, στο Online φροντιστήριο παρέχοντας τις παρακάτω
υπηρεσίες:
1.- e-Γυμνάσιο Μελέτη Α ή Β ή Γ τάξη :
κωδικός χρήσης για τη διδασκαλία 3.500+ μαθημάτων σε βίντεο για κάθε τάξη του Γυμνασίου με
θεωρία - μεθοδολογία - λυμένες ασκήσεις σε όλα τα μαθήματα της τάξης
καθοδήγηση ανά μάθημα
διαδραστικά τεστ αξιολόγησης και on-line διαγωνίσματα
λύσεις των ασκήσεων σε όλα τα μαθήματα των σχολικών βιβλίων από το e-Λυσάρι ΑΡΝΟΣ
εβδομαδιαία ενημέρωση του γονέα-κηδεμόνα για την πορεία μελέτης και την πρόοδο του παιδιού
του
2.- e-Λύκειο Μελέτη Α ή Β ή Γ τάξη :
κωδικός χρήσης για τη διδασκαλία 3.000+ μαθημάτων σε βίντεο για κάθε τάξη του Λυκείου με
θεωρία - μεθοδολογία - λυμένες ασκήσεις σε όλα τα μαθήματα της τάξης
καθοδήγηση ανά μάθημα
διαδραστικά τεστ αξιολόγησης και on-line διαγωνίσματα
λύσεις των ασκήσεων σε όλα τα μαθήματα των σχολικών βιβλίων από το e-Λυσάρι ΑΡΝΟΣ
ροετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις
εβδομαδιαία ενημέρωση του γονέα-κηδεμόνα για την πορεία μελέτης και την πρόοδο του παιδιού
του.
3.- Αθηνά» Οικουμενικό e-Σχολείο: Το πρώτο δωρεάν e-Δημοτικό.
Το “ΑΘΗΝΑ” e-Δημοτικό Οικουμενικό Σχολείο παρέχεται εντελώς δωρεάν σε κάθε χρήστη της
ιστοσελίδας της χορηγού www.arnos.gr , που περιλαμβάνει διδασκαλία πλέον των 10.000 μαθημάτων
στις δραστηριότητες, τις εργασίες και όλες τις ασκήσεις των σχολικών βιβλίων.
4.- Πρόσβαση των προγραμμάτων του ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ από τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες
Παροχή του προγράμματος «Διαδικτυακού Κοινωνικού Φροντιστηρίου» και σε όλες τις Βιβλιοθήκες
του Δήμου για την εξυπηρέτηση των αναγνωστών μαθητών Γυμνασίου – Λυκείου και των γονέων
τους που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι τους.
ΙΙΙ.- Η ισχύς της ανωτέρω συμφωνίας αρχίζει από την υπογραφή της παρούσας και λήγει άνευ άλλου
στις 30-6-2016. Ρητά συμφωνείται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη ότι δικαίωμα ανανέωσης της
παρούσας συμφωνίας για ένα ακόμη έτος αναγνωρίζεται μονομερώς στην 1η συμβαλλόμενη χορηγό
και στην περίπτωση αυτή, η ισχύς της συμφωνίας και πάλιν αρχίζει μετά την κατάθεση νέας πρότασης
της 1ης συμβαλλόμενης χορηγού και τη διαδικασία έγκρισης και αποδοχής του αποδέκτη της
χορηγίας.
IV. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, συνομολογούν και αμοιβαία αποδέχονται η
ανάληψη της χορηγίας από την χορηγό εταιρεία να πραγματοποιηθεί υπό τους κατωτέρω όρους και
συμφωνίες:
1.- Η χορηγός δικαιούται να γνωστοποιεί προς την κοινή γνώμη με άμεσο τρόπο (καταχωρήσεις,
τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά μηνύματα, αφίσες) ή
και με έμμεσο τρόπο (δελτία τύπου, άρθρα κλπ) και από όλα τα μέσα επικοινωνίας την ανωτέρω
χορηγία της.
2.- Η χορηγός δικαιούται να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο δεύτερος
συμβαλλόμενος για την παρουσίαση της κοινωνικής του δράσης με αντικείμενο την ανωτέρω χορηγία.
3.- Η φράση «χορηγός» συνοδευόμενη από το λογότυπο της 1ης συμβαλλόμενης, θα αναγράφεται
διακριτικά αλλά ευκρινώς σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που θα διαθέτει ο 2ος
συμβαλλόμενος για την προώθηση της κοινωνικής του δράσης προς το κοινό αναφορικά με το
αντικείμενο της χορηγίας και η χορηγική συμβολή θα αναφέρεται προφορικά από όλους τους
αρμόδιους σε χαιρετισμούς, ομιλίες, συνεντεύξεις κλπ με αντικείμενο την συγκεκριμένη κοινωνική
δράση, προβάλλοντας παράλληλα και το κοινωνικό πρόσωπο της χορηγού. Επίσης επιτρέποντας την
απρόσκοπτη είσοδο και μετακίνηση των αρμοδίων προσώπων στους χώρους των εκδηλώσεων που θα
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διοργανώνει ο τελευταίος για την προώθηση της κοινωνικής του δράσης αναφορικά με το αντικείμενο
της χορηγίας.
4.- Η χορηγός αναλαμβάνει την υποχρέωση:
Α) να παραχωρήσει δωρεάν μη δεσμευτικό αριθμό αδειών χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού της
με την παραχώρηση των σχετικών κωδικών πρόσβασης σε μαθητές των σχολείων του Δήμου
Αλμωπίας, τους οποίους προτείνει ο Δήμος Αλμωπίας κατόπιν υποβολής αίτησης εγγραφής από τους
γονείς των μαθητών οι οποίοι δηλώνουν υπεύθυνα τους λόγους που συντρέχουν ώστε να έχουν
ανάγκη του Διαδικτυακού Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
Β) να παραχωρήσει δωρεάν την πρόσβαση στο «Διαδικτυακό Κοινωνικό Φροντιστήριο» σε όλες τις
Βιβλιοθήκες του Δήμου για την εξυπηρέτηση των αναγνωστών μαθητών Γυμνασίου – Λυκείου και
των γονέων τους που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι τους.
5.- Ο αποδέκτης της χορηγίας, μετά την αποδοχή της χορηγίας με την υπ’ αριθμ. …….. Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής και την έγκριση του προγράμματος με την υπ’ αριθμ. ……… Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου, θα αναλάβει, σε συνεργασία με τη χορηγό, την υλοποίηση της κοινωνικής
δράσης που αφορά η ανωτέρω χορηγία, αποστέλλοντας κατάλογο με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία
των δικαιούχων (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, τάξη, e-mail μαθητή και τηλέφωνο επικοινωνίας). Ο
αποδέκτης της χορηγίας ορίζει ειδικό υπεύθυνο υπάλληλο του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου
Μάθησης την κα Χατζηαβραμίδου Ε.
6.- O αποδέκτης της χορηγίας (Δήμος ……. ) θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ανακοίνωση
γνωστοποίησης του προγράμματος με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία θα
συμπληρώσουν οι γονείς, δηλώνοντας υπεύθυνα τους λόγους που συντρέχουν ώστε να έχουν ανάγκη
του «Διαδικτυακού Κοινωνικού Φροντιστηρίου». Η επιλογή των παιδιών θα γίνει με τη δήλωση
συμμετοχής του γονέα. Ο αποδέκτης αναλαμβάνει τη σύνταξη καταστάσεων συμμετεχόντων και την
αποστολή τους στον χορηγό.
7.- Η χορηγός δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα σύμβαση με απλή έγγραφη ειδοποίηση
προς τον αποδέκτη της χορηγίας χωρίς τήρηση προθεσμίας α) σε περίπτωση μη εκτέλεσης από τον
τελευταίο της κοινωνικής δράσης για την οποία δόθηκε η χορηγία και β) σε περίπτωση παράβασης
των όσων προβλέπονται στους όρους 3, 5 και 6 της παρούσας και αναφέρονται στις ενέργειες που
υποχρεούται να προβεί ο αποδέκτης της χορηγίας έναντι της χορηγού για την προβολή του
κοινωνικού προσώπου της τελευταίας. 8.- Ο αποδέκτης της χορηγίας δικαιούται να καταγγείλει
αζημίως την παρούσα με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς την χορηγό, στην περίπτωση παράβασης των
όσων προβλέπονται στον όρο 4 της παρούσας.
9.- Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας αναλαμβάνουν την
αμοιβαία υποχρέωση να επιστρέψουν κάθε εμπιστευτικό έγγραφο που θα έχουν στην κατοχή τους
λόγω της σύμβασης αυτής.
10.- Ρητά συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης θα ισχύει
εφόσον έχει καταρτιστεί εγγράφως.
11.- Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση όρων του παρόντος θα
επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα που υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους και
καθένας από αυτούς έλαβε από ένα, ένα δε θα κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΧΟΡΗΓΟΣ Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
Για την εταιρεία «ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ» Ιωάννης Κρόκος
Για το Δήμο
Ο νόμιμος εκπρόσωπος Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Κοιν. Προστασίας Τσιμτσιρίδης Γεώργιος»

Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση μεταξύ των .κ.κ Δημοτικών Συμβούλων,
όπως φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της με αριθμό 01 συνεδρίασης στις 18-012016. Κατά την διαλογική συζήτηση, τέθηκαν ερωτήσεις από την κα Καλδερεμτζή Δέσποινα και
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την κα Αμπάρη Γεωργία και δόθηκαν στην συνέχεια οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον
εισηγητή.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και όπως ειδικότερα στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά αναγράφονται και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και το
αριθμ.πρωτ.: 383/11-1-2016 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, το Σχέδιο
Ιδιωτικού Συμφωνητικού,
Αποφασίζει

ομόφωνα

1. Την αποδοχή της χορηγίας της εταιρείας «ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ» προς το Δήμο Αλμωπίας για
λειτουργία διαδικτυακού κοινωνικού φροντιστηρίου για μαθητές Δημοτικών Σχολείων –
Γυμνασίων – Λυκείων του Δήμου Αλμωπίας
2. Την αποδοχή των όρων του Ιδιωτικού Συμφωνητικού με την εν λόγω Εταιρεία, όπως
αναφέρεται στην εισήγηση της παρούσας
3. Την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Κοιν.Προστασίας κ. Τσιμτσιρίδη
Γεωργίου για την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 01/2016
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(υπογραφή)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 18-01-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφές)

