
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 23ην του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 

14:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4646/16-4-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα, 

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη,  

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία,  

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,  

7. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, απούσα, ως μέλη,  

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

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  21Ο Η.Δ. 

Αποδοχή δωρεάς προϊόντων «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών- Κοινωνικό Παντοπωλείο»  

στο Δήμο 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 του 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 
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ΑΔΑ: Ω5ΧΝΩΗ8-Ο7Π



 

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 φορεών 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 εταιρεία Βλαχάκης ΑΠΕΕ 5 κιβώτια (17 εξάδες) 

 Δωρεά από εταιρεία Τερκενλής προϊόντων παραγωγής τους (12 τεμάχια σε τσουρέκια) 

 Δωρεά Ζαχαροπλαστείο Καμέλια προϊόντα της παραγωγής τους (30 κιλά πασχαλινά κουλουράκια) 

 Δωρεά από Απολλώνιον Bakery Patisserie προϊόντα της παραγωγής τους (40 τεμάχια σε τσουρέκια 

και 10 κιλά πασχαλινά κουλουράκια). 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. η’ του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις του Β.Δ. 24-09/20-10-58 (ΦΕΚ Α’ 171) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κειμένων Νόμου 

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

μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. η’, του Ν. 3852/2010, την αποδοχή των 

παρακάτω δωρεών προς τη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών- Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήμου Φιλοθέης- 

Ψυχικού, ως εξής: 

 Δωρεά από εταιρεία Βλαχάκης ΑΠΕΕ 5 κιβώτια (17 εξάδες) 

 Δωρεά από εταιρεία Τερκενλής προϊόντων παραγωγής τους (12 τεμάχια σε τσουρέκια) 

 Δωρεά Ζαχαροπλαστείο Καμέλια προϊόντα της παραγωγής τους (30 κιλά πασχαλινά κουλουράκια) 

 Δωρεά από Απολλώνιον Bakery Patisserie προϊόντα της παραγωγής τους (40 τεμάχια σε τσουρέκια 

και 10 κιλά πασχαλινά κουλουράκια). 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 104/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

23ην Απριλίου 2018. 

Ψυχικό, 27-4-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος 

 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

ΑΔΑ: Ω5ΧΝΩΗ8-Ο7Π
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