
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 18ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00’ π.μ. 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10647/14-7-2022 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 

έξι (6) και απών ένας  (1)  ήτοι ο κ. Χαροκόπος Παντελής. 

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

Χανακούλας Αθανάσιος. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως 

συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών 

τους προσώπων.  

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν δια ζώσης ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γαλάνης και οι δημοτικοί 

σύμβουλοι κ.κ. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα, Παπαχρόνης Γεώργιος και  Χανακούλας Αθανάσιος, ενώ με τη 

μέθοδο της τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Γκιζελή Αλίκη και 

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

Μάντακα. 

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

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 
ΘΕΜΑ   17o H.Δ. 

Αποδοχή δωρεάς του γλύπτη Γεωργίου Πετρίδη στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:        

Με την από 23 Μαίου 2022 επιστολή του προς τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο 

διάσημος γλύπτης Γεώργιος Πετρίδης, κάτοικος Φιλοθέης, που ζει και εργάζεται μεταξύ Νέας Υόρκης και Φιλοθέης, 

με καταγωγή εκ  μητρός από την Σμύρνη, παρακολουθώντας τις εκδηλώσεις μνήμης που οργανώνει ο Δήμος μας 

για τα 100 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης και τον μεγάλο ξεριζωμό του Ελληνισμού της Μικρασίας, 

εξέφρασε την επιθυμία να δωρήσει προς τον Δήμο μας για να τοποθετηθεί στο κέντρο της Πλατείας Αγίου Γεωργίου 

της Κοινότητας Νέου Ψυχικού, στο πλακόστρωτο που είναι γραμμένα τα ονόματα των μαρτυρικών πόλεων της 

Μικρασίας, το έργο του με τον τίτλο «Η καταστροφή». 

Πρόκειται για προτομή της γυναίκας της Σμύρνης, ύψους 80 εκ. που εκτίθεται αυτή την εποχή στην 

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσινγκτον με άλλη γλυπτά της ενότητας έργων του με τον τίτλο « Ελληνικές 

Προτομές»-Προσωπική Εξερεύνηση της Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού των τελευταίων 2.500 χρόνων», την 

οποία επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόσφατη επίσκεψή του στις ΗΠΑ και η οποία 

έχει μεγάλη προσέλευση όχι μόνο Ελληνικού αλλά και Αμερικανικού κοινού. 

Περαιτέρω, το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέου Ψυχικού με την υπ΄αριθμ 14/16-6-2022 απόφαση και η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ΄αριθμ. 56/29-6-2022 απόφασή της ενέκριναν ομόφωνα την αποδοχή και 

τοποθέτηση της προτομής στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. η΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις όμοιες 

του άρθρου 40 παρ.1 περ. ιστ του Ν. 4735/2020, που αφορά στην αρμοδιότητα λήψης απόφασης αποδοχής 

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

δωρεάς του γλύπτη Γεωργίου Πετρίδη στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού.  

           Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

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 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, 

4. Tην υπ΄αριθμ. 14/16-6-2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού, 

5. Την υπ΄αριθμ. 56/29-6-2022  απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 

Εγκρίνει την αποδοχή δωρεάς του γλύπτη Γεωργίου Πετρίδη στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού, ως αναφέρεται 

στην εισήγηση και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος στο αποφασιστικό της παρούσας απόφασης. 

Παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 234/2022 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 17ης Συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής  

την 18ην Ιουλίου 2022 

Ψυχικό, 20-07-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                             ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος  

Ξυριδάκης Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος  
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