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ΘΕΜΑ: Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Καισαριανής –ΚΕΔΕ για την 
υλοποίηση δωρεάς του Κοινωφελούς ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος(Ι.Σ.Ν)       
             

Πρακτικό της με αριθμό 24ης/2020 τακτικής συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής του 
Δήμου Καισαριανής, η οποία την 7η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2020 ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα  08:00 π.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με  αριθμό 
πρωτ. 8269/03-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε 
ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 
παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 
40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση 
και λειτουργία των δήμων». 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) μέλη. 
Ονομαστικά οι:  
 
                ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ    
                                                                               
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος   
1.Τσιροζίδης Ιωάννης   
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συμεών  
5. Γραφίδου Γεσθημανή  
6. Παραγιού Άννα  
  
  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  μόνιμη υπάλληλο του Δήμου     
Σ.Φιλοπούλου. 



Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 
εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 8330/04.09.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Κοινωνικής 
Υπηρεσίας κ.Ψιλοπάτη Ουρανίας  η οποία έχει  ως εξής : 

 
 
 
 

Σας γνωρίζουμε ότι το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.) έχει εγκρίνει δωρεά 
ποσού 1.478.300,00€ στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού 
COVID-19, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε βασικά επισιτιστικά αγαθά μέσω των 
Κοινωνικών Παντοπωλείων των δήμων της Ελλάδας, υπό τον συντονισμό της Κ.Ε.Δ.Ε. Η 
Κ.Ε.Δ.Ε., υπέχουσα θέση δωρεοδόχου, με τη σειρά της αποδέχτηκε την δωρεά με την υπ’ αρ. 
285/11-06-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Η δωρεά θα διατεθεί για την 
προμήθεια ειδών διατροφής (όπως αυτά καθορίζονται στον πίνακα παραγγελιοληψιών) μέσω 
πίστωσης από την εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» (εφεξής 
ΜΕΤΡΟ) οι οποίες θα διανεμηθούν από τους Δήμους στα Κοινωνικά Παντοπωλεία (ή σε 
περίπτωση έλλειψης Κοινωνικού Παντοπωλείου, στην αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του 
Δήμου) τα οποία θα προμηθευτούν βασικά επισιτιστικά αγαθά για να εξυπηρετήσουν τις 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της χωρικής τους αρμοδιότητας. 
Ο Δήμος Καισαριανής έχει καθοριστεί ως δικαιούχος Δήμος με πίστωση 4.172,92 ευρώ. 
‘Υστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ 
του Δήμου Καισαριανής & της ΚΕΔΕ για τον συντονισμό των ενεργειών μεταξύ ΚΕΔΕ & του 
Δήμου για την λήψη της ανωτέρω δωρεάς και την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου των 
Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Γεωργίου Φασκιώτη για την υπογραφή του 
συμφωνητικού συνεργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος. 

 
 
 

 
Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η  Οικονομική  
Επιτροπή και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:  

 Την εισήγηση  της Προϊσταμένης Κοινωνικής Υπηρεσίας  
 Την σχετική νομοθεσία 
 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Πομυχρονάκη Συμεών ο οποίος ψηφίζει ΚΑΤΑ 
 
 
 
 
 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καισαριανής & της ΚΕΔΕ για τον συντονισμό 
των ενεργειών μεταξύ ΚΕΔΕ & του Δήμου για την λήψη της ανωτέρω δωρεάς και 
εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Γεώργιο  Φασκιώτη 
για την υπογραφή του μνημονίου  συνεργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος. 
 

 

 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                             4. Πολυχρονάκης Συμεών  
                                                                             5. Γραφίδου Γεσθημανή 
                                                                             6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος) 
                                                                              
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       07/09/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
                                                                            
 
                                                                           ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  


