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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Ο Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων , οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου καθώς η
επιτροπή και τα μέλη του Κοινωνικού Παντοπωλείου ευχαριστούν δημόσια για την πολύτιμη
χορηγία προς τη δομή μας.
Η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου ΑνδρίτσαιναςΚρεστένων» που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με στόχο την
αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αισθάνεται την ανάγκη να
ευχαριστήσει θερμά όλους του χορηγούς για την ανιδιοτελή προσφορά τους σε τρόφιμα και
είδη πρώτης ανάγκης.
Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του το Κοινωνικό Παντοπωλείο δέχθηκε
βοήθεια από ευαισθητοποιημένους δημότες, τοπικές επιχειρήσεις καθώς και από μεγάλες
εταιρίες της Ελλάδας.
Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε μέσω της παρούσας επιστολής να ευχαριστήσουμε
ονομαστικά τους κάτωθι φορείς οι οποίοι στήριξαν την δομή μας τους μήνες Δεκέμβριο 2017
έως Νοέμβριο 2019.
Συγκεκριμένα:


























Το αρτοποιείο «ΚΑΡΝΑΡΟΣ ΥΙΟΙ Ο.Ε.»
Το αρτοποιείο «Ζαφειρόπουλος Βασίλης «
Την επιχείρηση «ΗΛΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ»
Το κατάστημα «ΝΟΤΑ-ΝΟΤΑ»
Την επιχείρηση «Κλεψύδρα»
Το κατάστημα Ψιλικών «Νικολίτσα Χαρτουμπέκη»
Το βιβλιοπωλείο «ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ»
Το βιβλιοπωλείο «LEXIS”
Τα Ηλειακά Βιομηχανικά Σφαγεία Α.Ε.
Το Αγρόκτημα Ήλιδα
Την επιχείρηση «Marika Botanicals»
Την επιχείρηση «Αμάραντος Αλέξανδρος & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Την εταιρεία «Energiers»
Την εταιρεία «Skag»
Την εταιρεία «Chicco»
Την εταιρεία «Lux Μαρλαφέγκας Α.Β.Ε.Ε. τροφίμων»
Την εταιρεία «Agrino»
Την εταιρεία «Barilla Ellas Α.Β.Ε.Ε. τροφίμων»
Την εταιρεία «Παλίρροια Σουλιώτη Α.Ε.»
Την εταιρεία «Humana»
Την εταιρεία «Madona Express»
Το ίδρυμα «Μποδοσάκη»
Την Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού «Συν-‘Ενωσις»
Την εταιρεία «Σκλαβενίτης»
Την εταιρεία «ΑΒ Βασιλόπουλος»

Επίσης ευχαριστούμε θερμά δεκάδες συμπολίτες μας για την προσφορά τους σε είδη
ρουχισμού.
Επισημαίνουμε την ανάγκη για προσφορά τροφίμων από ιδιώτες, φορείς,
επιχειρήσεις και συλλόγους. Η ανάγκη αυτή είναι επιτακτική αφού στόχος των δομών μας
είναι να στηρίξει με ουσιαστικό τρόπο την σίτιση δεκάδων οικογενειών που διαβιούν κάτω
από το όριο της φτώχειας.

Σας ευχαριστούμε θερμά.

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΥ

