
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 13ην του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11.00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5309/8-4-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε 

στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί 

των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών 

παρόντες ήταν πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ Παπαχρόνης Γεώργιος και Χαροκόπος 

Παντελής. 

Τον απόντα κ. Παπαχρόνη Γεώργιο αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος, 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού 

COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) 

και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-

2021) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί 

σύμβουλοι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής και  Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. 

Μάντακα Στυλιανή. 

O Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

Αποδοχή δωρεάς προϊόντων/διατακτικών για τις ανάγκες της «Δομής Παροχής Βασικών 

Αγαθών - Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. 

 

      Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

      Στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού προχώρησε  στη 

σύσταση της «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών -  Κοινωνικού Παντοπωλείου» μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014- 2020.  

Στόχος της είναι η σταθερή κάλυψη πρωτογενών αναγκών διαβίωσης κατοίκων του Δήμου μας, που χρήζουν 

άμεσης και ουσιαστική βοήθειας. 

 

Πόροι του Κοινωνικού Παντοπωλείου αποτελούν μεταξύ άλλων: 

 Δωρεές και χορηγίες πολιτών, συλλόγων και φορέων 

 Προσφορές και χορηγίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών 

 

      Οι δωρεές και χορηγίες προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο παραλαμβάνονται και καταχωρούνται στα διαθέσιμα 

προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

 

      Οι πάσης φύσεως δωρεές και χορηγίες ιδιωτών και φορέων προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο γίνονται 

αποδεκτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 24-09/20-10-58 (ΦΕΚ Α’ 171) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον 

κειμένον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», όπως αυτές κάθε 

φορά ισχύουν.  

        

       Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 παρ. η’, που αφορά στην αρμοδιότητα λήψης 

απόφασης αποδοχής κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών από την Οικονομική Επιτροπή, παρακαλούμε για την 

έγκριση της αποδοχής των παρακάτω δωρεών προς τη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών- Κοινωνικό 

Παντοπωλείο» του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού. 

 

 Δωρεά από το 2ο Νηπιαγωγείο Νέου Ψυχικού σε 179 τεμάχια σε συσκευασμένα προϊόντα διατροφής, 

ατομικής υγιεινής και οικιακής χρήσεως 

 Δωρεά από την Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλίνες σε 261 τεμάχια σε συσκευασμένα προϊόντα 

διατροφής, ατομικής υγιεινής και οικιακής χρήσεως 

 Δωρεά από κα Κωνσταντάκη Ευγενία ( ιδιώτης ) σε δωροεπιταγές αξίας 500,00€ από τον ΑΒ 

Βασιλόπουλο 
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 Δωρεά από ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ σε 40 τεμάχια σε κρέας (χοιρινό 

και γαλοπούλα), 60 τεμάχια σε κριθαράκι και αναψυκτικά 

 Χορηγία από Coca-Cola Τρία Έψιλον σε 300 τεμάχια σε αναψυκτικά και 135 τεμάχια σε χυμούς 

 Χορηγία από ΓΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ/ SARANTIS σε 320 τεμάχια σε είδη ατομικής υγιεινής και οικιακής 

χρήσεως 

 Χορηγία από Tottis Bingo Α.Ε. σε 1200 τεμάχια σε σοκοφρέτες 

 Χορηγία από Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Βίκος Α.Ε. σε 654 τεμάχια σε  αναψυκτικά και 

240 τεμάχια σε νερό 

 Χορηγία από ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. σε 240 τεμάχια σε γάλα εβαπορέ 

 Χορηγία από Γιώτης Α.Ε. Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία Βιομηχανία Θρεπτικών Προϊόντων 

σε 312 τεμάχια σε πουρέ, 288 τεμάχια σε άνθο αραβοσίτου, 310 τεμάχια σε αλεύρι 

 Δωρεά από Εθελοντές του Κόσμου σε 183 τεμάχια συσκευασμένα προϊόντα διατροφής.  

 Χορηγία από τις Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε. σε δωροεπιταγές συνολικής αξίας 

4.000,00€. 

 Χορηγία από ΑΒ Βασιλόπουλος  σε δωροεπιταγές συνολικής αξίας 300,00€. 

 Χορηγία από ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.- ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ σε 198 συσκευασίες 

των 2 τεμαχίων σε γιαούρτι, 112 τεμάχια σε γραβιέρα 

 Χορηγία από το Ζαχαροπλαστείο Καμέλια Patisserie σε 20 τεμάχια σε βασιλόπιτες 

 Χορηγία από το Ζαχαροπλαστείο Smilbites σε 10 τεμάχια σε βασιλόπιτες 

 Χορηγία από το Ζαχαροπλαστείο ΒΕΝΕΤΗΣ- ΝΑΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ 20 τεμάχια σε βασιλόπιτες 

 Χορηγία από το Ζαχαροπλαστείο Fresh Patisserie 15 τεμάχια σε βασιλόπιτα 

 Χορηγία από το Ζαχαροπλαστείο Ολυρά Άρτος και Γλυκίσματα 10 τεμάχια σε βασιλόπιτες 

 Χορηγία από το Ζαχαροπλαστείο- Φούρνο Απολλώνιον στο Νέο Ψυχικό σε  20 τεμάχια σε 

βασιλόπιτα 

 Χορηγία από Ζαχαροπλαστείο Desserts σε 2 τεμάχια σε βασιλόπιτα 

 Χορηγία από το Ζαχαροπλαστείο Αλέα σε 10 τεμάχια σε βασιλόπιτα 

 Χορηγία από το Ζαχαροπλαστείο Despoina  Patisserie σε 10 τεμάχια σε βασιλόπιτα 

 Χορηγία από το Ζαχαροπλαστείο Mike Patisserie 10 τεμάχια σε βασιλόπιτα 

 Χορηγία από το κρεοπωλείο Carnicero σε   35 kg σε χοιρινό κρέας. 

 Χορηγία από το κρεοπωλείο Litsas Meat Delicatessen σε 50 kg σε χοιρινό κρέας 

 Χορηγία από το κρεοπωλείο Πετρόπουλος σε 60 κοτόπουλα 

 Χορηγία από το κρεοπωλείο INTERNATIONAL ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ σε 5 kg σε 

χοιρινό κρέας. 

 Χορηγία από το κρεοπωλείο Λιάγκος Χρήστος σε  20 τεμάχια σε κοτόπουλο 

 Χορηγία από το κρεοπωλείο Ξενάκης Ευστάθιος σε 10 τεμάχια σε κοτόπουλο 

 Χορηγία από το κρεοπωλείο Ψυχικού σε  15 kg σε χοιρινό κρέας. 

 Χορηγία από το κρεοπωλείο Αφοί Αποστολόπουλοι σε 20 τεμάχια σε κοτόπουλο 

 Χορηγία από Πολιτική Παράταξη Ενεργοί Πολίτες Νέου Ψυχικού σε 141 τεμάχια σε κρουασάν 

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

ΑΔΑ: ΩΔΛ5ΩΗ8-ΜΒ7



  

 

 
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. η’ του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, 

4. Tις διατάξεις του Β.Δ. 24-09/20-10-58 (ΦΕΚ Α’ 171) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κειμένον 

Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων»,  

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την αποδοχή δωρεάς προϊόντων/διατακτικών για τις ανάγκες της «Δομής Παροχής 

Βασικών Αγαθών - Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, ως αναφέρονται στην 

εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα στο αποφασιστικό της παρούσας απόφασης. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 101/2022 

            Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 8ης Συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής την  

13ην Απριλίου 2022 

Ψυχικό, 15-4-2022 

                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Ξυριδάκης Παντελής  

Χανακούλας Αθανάσιος  

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα  

 

                 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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