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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..2η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..24/1/2017.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 7/2017.. 
                      
ΘΕΜΑ 7o:  «Λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας της 
Κοινωνικής Ιµατιοθήκης του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 1ης/24-1-2017 ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..24η Ιανουαρίου 2017.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. .. 1952/20-1-2017.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο 
χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν .. 32.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
3.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
4.   ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
7.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
8.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
9.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
10.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
11.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
12.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
13.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
14.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
15.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

16.  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
2. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
3. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
4. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
5. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
6. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
7. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
8. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
9. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ανοίξεως κ. Πιπέρης 
Χαράλαµπος και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εµµανουήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογηµένη 
απουσία), Καλαφατέλης Ιωάννης(δικαιολογηµένη απουσία), Ίσσαρης Γρηγόριος,  και Σώκου 
Ζωή (δικαιολογηµένη απουσία) απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέµατος της Η.∆. 
• Ο ∆.Σ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαµπος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26ου θέµατος 
της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 
• Η ∆.Σ. κ/. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου 
θέµατος της Η.∆. 

 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Στασινοπούλου Αναστασία και Καγιαλή Ελπίς 
αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 12ου θέµατος της Η.∆. 

• Η ∆.Σ. κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέµατος της 
Η.∆. 

• Οι  ∆.Σ. κ. κ. Ράικος ∆ηµήτριος και Καρασαρλής Αναστάσιος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση 
του 21ου θέµατος της Η.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Κριεµάδης Στέφανος και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 
22ου θέµατος της Η.∆. 

• Η ∆.Σ. κ. Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 24ου θέµατος της Η.∆. 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Ζώτου Βασιλική και Λουκάτου Ανθή αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 25ου 
θέµατος της Η.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Στάικος Θεόδωρος, Κρητικός Αθανάσιος και Κανατσούλης Ιωάννης 
αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 26ου θέµατος της Η.∆. 

 

17.  ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
18.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
19.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
20.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
21.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
22.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
23.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
24.  ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
25.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
26.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
27.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
28.  ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
29.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
30.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
31.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
32.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
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� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το 21ο θέµα προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 18ο θέµα. 
 
 

..Αριθ. Απόφασης:  ..7/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 7: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας της 

Κοινωνικής Ιµατιοθήκης του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..7ου.. θέµατος της Η.∆. έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο 
Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Κοκµοτός Βασίλειος για να προβεί στην εισήγηση του 
θέµατος. 

Ο Αντιδήµαρχος κ. Κοκµοτός Βασίλειος  είπε τα εξής: 
 
Με το άρθρο 65, 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το δηµοτικό 
συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από εκείνα που 
ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο 
το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύµφωνα µε το άρθρο 72: «1. Η 
Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας 
του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση 
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης 
αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών (…) σε 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων 
συνάγεται ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, έχει γενική 
αρµοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., 
εκτός από τα θέµατα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρµοδιότητα των λοιπών 
οργάνων του ∆ήµου. 
Τις διατάξεις των άρθρων75 & 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.)(ΦΕΚ 114/8-6-2006 τεύχος Α΄” 
Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση 
Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ”. 
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου στο πλαίσιο της ασκούµενης Κοινωνικής Πολιτικής πρόκειται να συστήσει 
την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ. Η σύσταση της Κοινωνικής Ιµατιοθήκης γίνεται µε στόχο την 
συµπληρωµατική υποστήριξη ευάλωτων οµάδων πληθυσµού της πόλης µας. Η λειτουργία της 
Κοινωνικής  Ιµατιοθήκης αποσκοπεί ειδικότερα στην δωρεάν παροχή ειδών ένδυσης, 
υπόδησης και άλλων χρηστικών αντικειµένων καινούργιων ή µεταχειρισµένων που βρίσκονται 
σε καλή κατάσταση, σε πολίτες, κάτοικους του ∆ήµου ∆ιονύσου που αντιµετωπίζουν σοβαρές 
κοινωνικοοικονοµικές δυσκολίες, και αδυνατούν να ανταποκριθούν σε βασικές ανάγκες 
διαβίωσης. Το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικών Υπηρεσιών έχει την ευθύνη συντονισµού και 
οργάνωσης της λειτουργίας της Κοινωνικής Ιµατιοθήκης και της οµάδας των εθελοντών 
πολιτών που την πλαισιώνουν υποστηρικτικά. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω: 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ όπως:  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίσει για την έγκριση του Κανονισµού 
Λειτουργίας της. Επισυνάπτεται κείµενο µε το προτεινόµενο προς έγκριση Κανονισµό 
Λειτουργίας της Ιµατιοθήκης του ∆ήµου ∆ιονύσου.  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95, 75, 93, 79 και 82 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-

6-2006, τεύχος Α΄).  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
 

 
 

    Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 
 
                                              
Εγκρίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας της Κοινωνικής Ιµατιοθήκης του ∆ήµου ∆ιονύσου, ως 
κατωτέρω: 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Γενικά. 
  
Ιδρύεται µε την ονοµασία “ Κοινωνική Ιµατιοθήκη ∆ήµου ∆ιονύσου” µια νέα δοµή µε σκοπό να 
ενισχυθεί το δίκτυο κοινωνικής προστασίας προς τους οικονοµικά αδύναµους συνδηµότες µας. 
Το άρθρο 4 του Κανονισµού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου µε την υπ΄αριθµ. 
272/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προβλέπει την παροχή ειδών ένδυσης σε 
απόρους κατοίκους. 
  Η Κοινωνική Ιµατιοθήκη σκοπεύει συντονισµένα και προγραµµατισµένα να καλύψει βασικές 
ανάγκες ένδυσης, υπόδησης και είδη οικιακού εξοπλισµού, ελαφρώς µεταχειρισµένα, σε καλή 
κατάσταση αλλά και καινούργια από προσφορές καταστηµάτων, φορέων και δηµοτών, σε 
όποιους έχουν ανάγκη. Επίσης θα διανέµονται βιβλία, σχολικά είδη,γραφική ύλη για παιδιά και 
παιδικά παιχνίδια. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία. 
 
α. Η Κοινωνική Ιµατιοθήκη θα εποπτεύεται από την εννεαµελή (9 µέλη) Επιτροπή ∆ιαχείρισης 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου η οποία συστήνεται και δρα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 
β. Η Κοινωνική Ιµατιοθήκη σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο θα λειτουργεί για τους δικαιούχους 
µε πρόγραµµα που θα καθορίζεται µε απόφαση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης. 
 
γ. Η υποστήριξη λειτουργίας θα γίνεται από το προσωπικό του Τµήµατος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού συνεπικουρούµενο από οµάδα εθελοντών 
κατάλληλα εκπαιδευµένων. 
 
δ. Λόγω της ανάγκης διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων των αιτούντων, αλλά και της 
τήρησης αρχείου, στο οποίο περιλαµβάνονται ευαίσθητα κοινωνικά χαρακτηριστικά τους, είναι 
απαραίτητο να τηρηθούν οι διατάξεις περί απορρήτου και ως εκ τούτου τα δεδοµένα αυτά θα 
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διαχειρίζονται οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του αρµόδιου τµήµατος (ελλείψει αυτών, το προσωπικό 
του αρµόδιου τµήµατος) οι οποίοι θα καταρτίζουν την τελική κατάσταση δικαιούχων που θα 
εγκρίνεται από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
 
ε. Για την λειτουργία της Κοινωνικής Ιµατιοθήκης θα τηρείται βιβλίο καταγραφής εισερχόµενων 
και εξερχόµενων ειδών που θα προέρχονται αποκλειστικά από δωρεές-χορηγίες 
καταστηµάτων, επιχειρήσεων, φορέων και δηµοτών, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του 
∆ήµου. 
 
στ. Τα θέµατα που αφορούν την Κοινωνική Ιµατιοθήκη εντάσσονται στις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου και καταγράφονται όπως και οι 
αποφάσεις στο βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
∆ικαιούχοι 
 
α. Όλοι οι ωφελούµενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου µε την συµπλήρωση της σχετικής 
αίτησης. 
 
β. Όσοι καλύπτονται από τα κριτήρια ένταξης του κανονισµού λειτουργίας του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου (άρθρο 6), ακολουθώντας την προβλεπόµενη διαδικασία (άρθρο 7) και 
συµπληρώνοντας σχετική αίτηση. 
 
γ. Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης µε απόφασή της δύναται να διευρύνει την παροχή υπηρεσιών και 
σε άλλους δηµότες π.χ. µε την µορφή ανταλλαγής ρούχων λαµβάνοντας υπόψη τα 
αποθεµατικά και τις δυνατότητες. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Παροχές – Προϋποθέσεις. 
 
α. Οι υπηρεσίες και τα είδη της Κοινωνικής Ιµατιοθήκης παρέχονται στους δικαιούχους 
δωρεάν. 
 
β. Οι ποσότητες που θα προσφέρονται στους δικαιούχους θα είναι ανάλογες µε την 
διαθεσιµότητα που θα έχει η Κοινωνική Ιµατιοθήκη, τον αριθµό των µελών των δικαιούχων 
οικογενειών και τις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών που θα αξιολογούνται από την Επιτροπή 
∆ιαχείρισης µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια.  
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Αρµοδιότητες της Επιτροπής ∆ιαχείρισης. 
 
Έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία της Κοινωνικής Ιµατιοθήκης. 
Αξιολογεί µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια τις προϋποθέσεις, το χρόνο ένταξης ενός δικαιούχου 
και την επανένταξή του στο πρόγραµµα. 
Αναλυτικότερα: 
 
α. Ελέγχει και εγκρίνει την κατάσταση των αιτούντων για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα. 
 
β. ∆ιακόπτει την παροχή βοήθειας σε οποιονδήποτε δικαιούχο που : 
- Παραβεί τον παρόντα κανονισµό. 
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- Αρνηθεί την επανεξέτασή του. 
- ∆ηµιουργεί προβλήµατα στους υπαλλήλους και στο χώρο της Κοινωνικής Ιµατιοθήκης. 
- Αρνηθεί να προσκοµίσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό του ζητηθεί από την αρµόδια υπηρεσία.                
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
Κοινωνικοοικονοµικά Κριτήρια. 
 
 Ισχύει το αντίστοιχο άρθρο 6 του Κανονισµού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου ως 
αναφέρεται: 
 
 Κύριο κριτήριο εγγραφής των ενδιαφεροµένων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι το εισόδηµα 
ενώ θα λαµβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η ανεργία, οι συνθήκες στέγασης, η 
οικογενειακή κατάσταση, τα προβλήµατα υγείας, η αναπηρία κ.λ.π. 
Πιο συγκεκριµένα, τα Κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια που θα λαµβάνονται υπόψη για τη 
συγκεκριµένη κοινωνική παροχή, είναι τα εξής : 
Ετήσιο καθαρό εισόδηµα έως 6.400 ευρώ για ένα άτοµο, το οποίο διαµορφώνεται ως 
ακολούθως ανάλογα µε τον αριθµό των µελών της οικογένειας: 
 
Ένα (1) άτοµο: 6.400 e 
∆ύο (2) άτοµα: 7.600 e 
Τρία (3) άτοµα: 8.800 e 
Τέσσερα (4) άτοµα : 10.000 e 
 
Πέντε (5) άτοµα και πάνω : 11.500 e 
 
  Ειδικά για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες ή µε αναπηρία 67% το ανωτέρω των 6.400e θα 
αυξάνεται κατά 30%.  
   
  Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, η Επιτροπή 
∆ιαχείρισης µπορεί να αποφασίζει σχετικά για την τήρηση ή µη των παραπάνω κριτηρίων.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
∆ιαδικασία – ∆ικαιολογητικά εγγραφής. 
 
Ισχύει το αντίστοιχο άρθρο 7 του Κανονισµού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου ως 
αναφέρεται: 
 
  Όσοι έχουν την ανάγκη στήριξης και πληρούν τα παραπάνω κριτήρια θα απευθύνονται στην 
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου (Τµήµα Κοινωνικής Πρόνοιας), για την προσκόµιση των 
παρακάτω δικαιολογητικών ανά περίπτωση:  
 
1. Αίτηση ενδιαφεροµένου. Το έντυπο της αίτησης, τυποποιηµένο,θα χορηγείται από την 
Υπηρεσία. 
2. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
3. Οποιοδήποτε στοιχείο (βεβαίωση, λογαριασµός κ.λ.π.) αποδεικνύει την διεύθυνση κατοικίας 
του. 
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
5. Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σηµειώµατος και Ε9 ή Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη 
υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δηλώσεως θεωρηµένη από την ∆.Ο.Υ. 
6. Σε περίπτωση αναπηρίας, αντίγραφο γνωµάτευσης της αρµόδιας επιτροπής περί ποσοστού 
αναπηρίας. 
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7. Κάρτα Ανεργίας ή βεβαίωση ανεργίας από ασφαλιστικό φορέα, εφόσον πρόκειται για 
ανέργους. 
8. Απόφαση Υγειονοµικής Επιτροπής ή άλλου δηµόσιου φορέα, εφόσον υπάρχει πρόβληµα 
υγείας. 
 
 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσκόµισης των δικαιολογητικών και την ένταξη των 
αιτούντων στο πρόγραµµα, θα παραδίδεται σε αυτούς κάρτα ή βεβαίωση της υπηρεσίας µε την 
οποία θα προσέρχονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.  
 
Ακροτελεύτιο. 
 
Ο κανονισµός αυτός εγκρίνεται, συµπληρώνεται και τροποποιείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του.  

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί  σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσίευσης 
Σχετ: 
Οι διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄).  
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
        ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
                                                                 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ). 
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

       ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
       ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
        

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και µε την 
ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
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