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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..36η/2012..  

της ..27ης/12/2012.. 
 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..272/2012.. 
                       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..27ης/12/2012.. της ..36ης/2012.. Τακτικής ∆ηµόσιας 

συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Σήµερα την ..27η ∆εκεµβρίου 2012.. ηµέρα ..Πέµπτη.. και ώρα ..18:00.. 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. ..38098/21-12-2012.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε 
κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του 
Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» 
και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 3463/2006 
(∆Κ∆),για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης έκδοσης  Ε/Ε από Τράπεζα(κατόπιν προσφορών)  προς την 
Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε. και έγκριση των όρων αυτής  ».  
 

� ΘΕΜΑ 2ο:«Λήψη απόφασης για την ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου και την σύσταση Επιτροπής ∆ιαχείρισης ». 

 
ΘΕΜΑ 3ο: «Αναµόρφωση προϋπολογισµού δήµου ο.ε. 2012» 
ΘΕΜΑ 4ο:«Έγκριση της αριθ. 8/2012 απόφασης του ∆. Σ. του Οίκου Ευγηρίας 
«ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ» µε θέµα «Έγκριση απολογισµού ο. ε            
2011 ». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της αριθ. 7/2012 απόφασης του ∆. Σ.   του Οίκου Ευγηρίας 
«ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ» µε θέµα  «Έγκριση προϋπολογισµού ο.ε 
2012». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Τροποποίηση του άρθρου 6 της αριθµ.114/2012 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  µε θέµα «Πρόταση τροποποίησης  τoυ  άρθρου 5ου  του αριθ. 193/2005 
Π.∆/τος «Σύσταση Κοινοτικού Ιδρύµατος µε την επωνυµία Κοινοτικός Οίκος Ευγηρίας 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ και ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ, Προσθήκης 7ου άρθρου ΚΑΛΥΨΗ 
∆ΑΠΑΝΗΣ» και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των Π.∆/των 193/2005 και 198/2008». 
 

� ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου ». 

 
ΘΕΜΑ 8ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιµες ηµέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισµού, της Υπηρεσίας 
Ύδρευσης (σε βάρδιες) και της λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου ». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας στολών για τις ανάγκες της υπηρεσίας της 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 11ο: «Κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών ». 
ΘΕΜΑ 12ο: « ∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων ». 
ΘΕΜΑ 13ο:  «Παραγραφή οφειλών ∆ήµου ετών 2001-2006, λόγω παρέλευσης 5ετίας». 
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Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. 

µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..33.. ήτοι: 

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αγίου Στεφάνου κ. Τσάµης ∆ηµήτριος, ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. 
Θεοφίλου Σπυρίδων, η πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα, ο 
πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαράλαµπος.  
 
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 

 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Κατσίγιαννη Σοφία, Λίτσας Αθανάσιος, Κοκµοτός 
Βασίλειος, Γιαρένης ∆ηµήτριος, Στάικος Θεόδωρος καθώς και ο Κουριδάκης 
Κωνσταντίνος  απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Η ∆.Σ. κ.  Τσαλτούµη Κυριακή  απουσίαζε κατά τη συζήτηση του 6ου  και 9ου θέµατος. 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ και Σωτηρίου Σακελλάριος απουσίαζαν από τη 
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 9ου θέµατος.  

 
 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
3. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
4. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
5. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
6. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
7. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
8. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
9. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
10. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

11. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
12. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
13. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
14. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
15. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
16. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
17. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
18. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
19. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
20. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
21. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
22. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
23. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).     
24. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
25. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . 
26. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
27. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
28. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
29. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
30. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
31. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
32. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
33.  ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.  
2. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
3. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
4. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.  
5. ΓΙΑΡΕΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
6. ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
7. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
8. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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Προσελεύσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. Χιώτης Ηρακλής προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των 
ανακοινώσεων. 

 
 
Αποχωρήσεις 
• Οι ∆.Σ. κ. Κοροβέση Βασιλική, Λουκάτος Παναγιώτης, Νικητόπουλος Ιωάννης, 

Ζυγούνας Γεώργιος και Πέππα Αγγελική αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη 
συζήτηση του 2ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ.  Καρασαρλής Αναστάσιος, Τζανετή Αγάθη – Έλλη, Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 4ου θέµατος. 

• Οι ∆.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης και Τσαλτούµη Κυριακή αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 9ου θέµατος. 

 
� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση. 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία, υπάλληλος του ∆ήµου για 
την τήρηση των πρακτικών. 

� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι κ.κ. Βλάχου Ευτυχία, Φλώρου Βασιλική και 
Ζολοταριώφ Νικόλαος ,υπάλληλοι του ∆ήµου. 

� Λόγω της παρουσίας των υπαλλήλων τα Θέµατα 1, 3, 8, 12 και 13 προτάχθηκαν και 
συζητήθηκαν διαδοχικά. 

� Το 2ο και 7ο θέµα της συνεδρίασης συζητήθηκαν µαζί και συµπτύχθηκαν σε µία 
απόφαση.  

 
 

..Αριθ. Απόφασης: ..272/2012.. 
 

 ΘΕΜΑ 2ο:« Λήψη απόφασης για την ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου και την σύσταση Επιτροπής ∆ιαχείρισης». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου ». 
 

            Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. µετά την εκφώνηση του ..2ουκαι 7ου .. θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στoν δήµαρχο  κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, ο οποίος δήλωσε ότι τα 
δύο θέµατα θα συζητηθούν ως ένα κατόπιν αιτήµατος του σώµατος και θα συµπτυχθούν 
σε µία απόφαση. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην αντιδήµαρχο ∆ιαβούλευσης – 
εθελοντισµού  κ. Σαραντάκη Θεοδώρα για να προβεί στην εισήγηση. 
 
Η  Αντιδήµαρχος κ. Σαραντάκη Θεοδώρα  ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής: 
                                     
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 4071/2012  “τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία 
παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων. Τα 
παρεχόµενα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται 
ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προµήθειά τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου 
Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (υ.α. 11389/1993, Β' 185).  
 
Στο πλαίσιο των παντοπωλείων οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού µπορούν να 
διοργανώνουν και συσσίτια για τη διανοµή φαγητού σε απόρους και αστέγους. Μπορούν 
επίσης, να λαµβάνουν κάθε άλλο µέτρο υποστήριξης αστέγων και απόρων. 
 
Τα κοινωνικά παντοπωλεία ιδρύονται µε απόφαση του δηµοτικού ή περιφερειακού 
συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του. Η λειτουργία 
τους εποπτεύεται από επιτροπή διαχείρισης στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά µε τη 
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δύναµή τους, οι δηµοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις και στην οποία συµµετέχει 
επιπλέον και προεδρεύει ο δήµαρχος ή ο περιφερειάρχης αντίστοιχα ή οι οριζόµενοι από 
αυτούς αντιδήµαρχοι ή αντιπεριφερειάρχες. Η επιτροπή διαχείρισης υποχρεούται να 
παρουσιάζει ανά εξάµηνο, στην οικονοµική επιτροπή έκθεση πεπραγµένων και 
διαχειριστικό απολογισµό. Η οικονοµική επιτροπή εγκρίνει µε απόφασή της το 
διαχειριστικό απολογισµό. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήµου ή της 
περιφέρειας. 
 
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων.” 
 
Λόγω της οικονοµικής κρίσης που διέρχεται η χώρα µας, θεωρείται αναγκαίο ο ∆ήµος µας 
να προχωρήσει σε άλλη µια δράση αλληλεγγύης, αυτής της δηµιουργίας Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, αποδεικνύοντας έτσι τον βαθµό ευαισθησίας και ωριµότητας όλων µας. 
Για να λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο χρειάζεται προσπάθεια και θέληση τόσο 
από εµάς τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους όσο και από φορείς και πολίτες ώστε να 
µπορέσουµε να προσφέρουµε µια µικρή βοήθεια σε συµπολίτες µας που το έχουν 
πραγµατικά ανάγκη σεβόµενοι την αδιαµφισβήτητη αξιοπρέπεια τους .  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου, ιδρύει το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
∆ήµου ∆ιονύσου και συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιαχείρισης η οποία σύµφωνα µε το άρθρο 2 
του Ν. 4071/2012 µεταξύ άλλων, εποπτεύει τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου καθορίζεται µέσα από 
τον παρόντα Κανονισµό Λειτουργίας που έχει ως εξής:  

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟY 

TOY ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 1ο    Γενικά 
 
 Η ανάγκη των καιρών για συνεργασία και κοινωνική προσφορά, ενίσχυσαν την ιδέα 
της δηµιουργίας ενός «πολυχώρου» κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών, 
διαµορφωµένος µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρει στις ευπαθείς οµάδες του 
πληθυσµού και να αποτελέσει σηµείο αναφοράς ανάµεσα στην ∆ηµοτική Αρχή, τους 
κοινωνικούς φορείς, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τις επιχειρήσεις, τους δηµότες , τις τοπικές 
ενορίες κ.α.. 
 …και επειδή «ό, τι αξίζει να κάνουµε, είναι αυτά που κάνουµε για τους άλλους», 
συστήνουµε το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου σεβόµενοι την 
αδιαµφισβήτητη αξιοπρέπεια των όσων προσέρχονται σ’ αυτό. 
 Η ίδρυση και λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου αποτελεί πρώτιστα αλληλέγγυα 
δράση όλων αυτών που συµβάλλουν σ’ αυτό και  ταυτόχρονα αποδεικνύει το βαθµό 
κοινωνικής ευαισθησίας και ωριµότητας των τοπικών κοινωνιών, προσαρµοσµένων πάντα 
στις τοπικές ιδιαιτερότητες.  
 Ιδρύοντας το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου µας, στεκόµαστε δίπλα στους 
συµπολίτες µας που δυσκολεύονται ή αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, 
προβληµατιζόµαστε, δρούµε µε τρόπο δηµιουργικό προς την κοινωνία επιδιώκοντας να 
δώσουµε ώθηση στους πολίτες ώστε να συµµετέχουν οργανωµένα σε κοινωνικές δράσεις 
προς ένα κοινό σκοπό …να προσφέρουν µε την αρετή που έχουν µέσα τους-τον 
δηµιουργικό εθελοντισµό.  
 Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου, θα διέπεται από τον 
παρόντα Κανονισµό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται, συµπληρώνεται και τροποποιείται 
ως προς τα άρθρα του, αρµοδίως.   
 Η αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του θα κριθεί από την ανταπόκριση τόσο των 
πολιτών όσο και των επιχειρηµατιών της περιοχής µας όπου οι δεύτεροι θα έχουν την 
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ευκαιρία να ανταποκριθούν ώστε να αποδείξουν την Εταιρική Κοινωνική τους Ευθύνη και 
Αλληλεγγύη. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  Βασικές Αρχές - Σκοπός 
 

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής 
ανάπτυξης της Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου µας και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 2 του Ν.4071/11.4.2012. Σκοπός του είναι η προώθηση της κοινωνικής συνοχής, 
η ευαισθητοποίηση ατόµων και οµάδων πληθυσµού αλλά και εταιρειών µε στόχο τη 
συµµετοχή τους στα προγράµµατα στήριξης των αναξιοπαθούντων συµπολιτών µας. 
Ακόµα, σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η δηµιουργία ενός πλέγµατος κοινωνικής 
προστασίας µέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες των κατοίκων του 
∆ήµου µας. 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου θα προσφέρει είδη που έχουν 
πραγµατικά ανάγκη οι συµπολίτες µας αλλά και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ενδυνάµωσης, 
προκειµένου  µε αυτό τον τρόπο να τους βοηθήσει να συνεχίσουν να ζουν ανεξάρτητοι και 
µε αξιοπρέπεια. 

Κατά τ’ άλλα ισχύει απαρέγκλιτα η παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4071/11.4.2012. 
         

      ΑΡΘΡΟ 3ο  Οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία  
 
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα εποπτεύεται από εννεαµελή (9 µέλη) Επιτροπή 

∆ιαχείρισης ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και οµαλή λειτουργία του, η οποία 
συστήνεται και δρα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα στεγάζεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο. Θα 
λειτουργεί  για τους δικαιούχους µε πρόγραµµα που θα καθορίζεται µε απόφαση της 
παραπάνω Επιτροπής.    

Η υποστήριξη λειτουργίας του Παντοπωλείου θα γίνεται από το προσωπικό του 
τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού το οποίο θα 
συνεπικουρείται από οµάδα εθελοντών, κατάλληλα εκπαιδευµένων.  

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 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.  

Η σχετική κατάσταση των δικαιούχων θα επανεξετάζεται δύο φορές το χρόνο τους 
µήνες Νοέµβριο και Μάιο και θα  γίνονται οι ανάλογες διορθώσεις και αλλαγές από την 
Επιτροπή ∆ιαχείρισης.           

Για την παραλαβή των παραγγελιών αλλά και των προσφεροµένων ειδών το  
Παντοπωλείο θα λειτουργεί όταν είναι απαραίτητο. 

Για τη λειτουργία του Παντοπωλείου θα τηρούνται τα παρακάτω βιβλία 
1.Βιβλίο καταγραφής εισερχόµενων και εξερχόµενων ειδών που θα προέρχονται από 

προµήθειες του ∆ήµου 
2. Βιβλίο καταγραφής εισερχόµενων και εξερχόµενων  ειδών από δωρεές 
Η λογιστική παρακολούθηση των εισερχόµενων ειδών καθώς και των εξερχόµενων, 

παραδοθέντων αγαθών στους δικαιούχους θα ελέγχεται ηλεκτρονικά. 
Μετά το τέλος κάθε µήνα θα συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση που θα 

περιλαµβάνει τους δικαιούχους και τα είδη που έχουν παραλάβει και προέρχονται από 
προµήθειες του ∆ήµου, η οποία θα υπογράφεται από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Αντίστοιχη κατάσταση θα συντάσσεται και για τα είδη που προέρχονται από δωρεές.   Ο 
έλεγχος της καταγραφής και διακίνησης των ειδών θα γίνεται από τα ορισθέντα µέλη της 
επιτροπής τηρώντας σε κάθε περίπτωση τις διατάξεις περί απορρήτου. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο Παροχές- Προϋποθέσεις 
 
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου είναι υπηρεσία παροχής ειδών 

πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων. Τα παρεχόµενα είδη 
προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι 
δυνατή η προµήθεια τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (υ.α. 11389/1993, Β’ 185). 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ο ∆ήµος ∆ιονύσου µπορεί 
να διοργανώσει και συσσίτια για την διανοµή φαγητού σε απόρους και αστέγους καθώς και 
να λάβει κάθε άλλο µέτρο υποστήριξης αστέγων και απόρων.  

Οι υπηρεσίες και τα είδη που παρέχονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι 
δωρεάν. 

Οι προϋποθέσεις και ο χρόνος ένταξης ενός δικαιούχου στο πρόγραµµα και η 
επανένταξή του σε αυτό θα αξιολογούνται από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης µε βάση 
συγκεκριµένα κριτήρια.  

Οι ποσότητες των ειδών που θα παραλαµβάνει ο κάθε δικαιούχος θα καθορίζεται 
επίσης µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια.           

 
ΑΡΘΡΟ 5ο ∆ικαιούχοι 

 
∆ικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι: 
1. Έλληνες πολίτες ∆ηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου µας         
2. Οµογενείς ∆ηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου µας 
3. Αλλοδαποί που κατοικούν στο ∆ήµο µας και διαθέτουν άδεια παραµονής 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  Κοινωνικοοικονοµικά Κριτήρια                                                                                                                                                                       
 

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 7.200€ για ένα άτοµο, το οποίο διαµορφώνεται ως 
ακολούθως ανάλογα µε τον αριθµό των µελών της οικογένειας: 
Ένα (1) άτοµο: 7.200€ 

∆ύο (2) άτοµα: 8.400€ 

Τρία (3) άτοµα: 9.600€ 

Τέσσερα (4) άτοµα: 10.800€ 

Πέντε (5) άτοµα και πάνω: 12.000€ 

Ειδικά για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες ή µε αναπηρία 67% το ανωτέρω των 7.200€ θα 
αυξάνεται κατά 30%. 

Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της, η 
Επιτροπή ∆ιαχείρισης µπορεί να αποφασίζει σχετικά για την τήρηση ή µη των παραπάνω 
κριτηρίων.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο ∆ιαδικασία – ∆ικαιολογητικά εγγραφής 
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. 
2. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας η διαβατηρίου. 
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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. 

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.  
                           
ΑΡΘΡΟ 8ο ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις δικαιούχων  
 
- Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους καθώς και τους χώρους του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου.  
- Οι δικαιούχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη της βεβαίωσης ή της κάρτας 
που διατίθεται από την υπηρεσία για την εξυπηρέτησή τους από το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο. Σε περίπτωση απώλειας είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώσουν την αρµόδια 
υπηρεσία. 
- Η βεβαίωση ή η κάρτα ανήκει αποκλειστικά στο δικαιούχο που αναγράφεται σε αυτή και 
απαγορεύεται η µεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός του συνδικαιούχου, 
ο οποίος θα µπορεί να ορισθεί µε υπεύθυνη δήλωση του κύριου δικαιούχου. 
- Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκοµίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τους ζητηθεί 
από την αρµόδια υπηρεσία, αλλιώς θα εξαιρούνται  αµέσως από το πρόγραµµα µε 
απόφαση της Επιτροπής  ∆ιαχείρισης.  
 
ΑΡΘΡΟ 9ο Αρµοδιότητες Επιτροπής 
 
Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης:  

- Παρουσιάζει ανά εξάµηνο, στην οικονοµική επιτροπή έκθεση πεπραγµένων και 
διαχειριστικό απολογισµό. 

- Ελέγχει και εγκρίνει την κατάσταση των αιτούντων για τη συµµετοχή στο 
πρόγραµµα.         

- ∆ιακόπτει την παροχή βοήθειας σε οποιονδήποτε δικαιούχο που: 
     α. Παραβεί τον παρόντα κανονισµό        
     β. Αρνηθεί την επανεξέτασή του            
     γ. ∆ηµιουργεί προβλήµατα στους υπαλλήλους και στο χώρο του Κοινωνικού   
Παντοπωλείου ή σε  εξυπηρετούµενους σε αυτό.  

- Έχει την ευθύνη για το λογιστικό έλεγχο και τη γενικότερη εύρυθµη λειτουργία του 
Κοινωνικού  Παντοπωλείου.                                                           
 

ΑΡΘΡΟ 10ο Πόροι – Ποσότητες παρεχόµενων προϊόντων 
 
Οι πόροι του Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται από: 

o Επιχορήγηση-Χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
o Προσφορές, χορηγίες, δωρεές πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελµατιών και 

κοινωνικών φορέων 
o Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
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o Φορείς του ∆ηµοσίου Τοµέα, ΝΠΙ∆, Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Εκκλησίες, κ.λ.π.  
 

Οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους θα είναι 
ανάλογες µε την διαθεσιµότητα που θα έχει το Παντοπωλείο τόσο στα είδη που θα 
προµηθεύεται ο ∆ήµος όσο και σε αυτά που θα προέρχονται από δωρεές. 
Για  κάθε µία από τις κατηγορίες ωφελουµένων που αναφέρουµε θα καθορίζεται 
κλιµακωτά, ανάλογα µε την οικογενειακή τους κατάσταση και τον αριθµό των ατόµων, η 
ποσότητα των προϊόντων που θα τους χορηγείται και η συχνότητα της παροχής των ειδών 
µε απόφαση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης.  
 
ΑΡΘΡΟ 11ο Χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ 
 

Μετά την εφαρµογή του εγκεκριµένου προγράµµατος «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΒΑΡΝΑΒΑ-Κοινωνικές δοµές αντιµετώπισης της φτώχειας στους ∆ήµους ∆ιονύσου, 
Μαραθώνος και Ωρωπού» µε κωδικό MIS 377267 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» µε βάση το οποίο ιδρύεται Κοινωνικό Παντοπωλείο 
που θα αφορά στους ∆ήµους ∆ιονύσου, Μαραθώνα και Ωρωπού, το κοινωνικό 
παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου θα συνδέσει την δράση του µε την παραπάνω δοµή. 
Για όλα τα θέµατα θα αποφασίζει σχετικά η επιτροπή ∆ιαχείρισης του άρθρου 3 του 
παρόντος.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, και έχοντας υπόψη το Ν.4071/2012, άρθρο 2, προτείνεται στο ∆.Σ. 
να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για: 
1. 
α) Την ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
β) Τη σύσταση Επιτροπής ∆ιαχείρισης στην οποία θα εκπροσωπούνται οι παρατάξεις, 
ανάλογα µε την δύναµη τους, όπως ορίζει ο Νόµος και ειδικότερα την σύσταση 
εννεαµελούς επιτροπής ∆ιαχείρισης η οποία αποτελείται από: 

1. Τον ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο 
2. Τέσσερις δηµοτικούς συµβούλους από την πλειοψηφούσα παράταξη  
3. ∆ύο δηµοτικούς  συµβούλους από την παράταξη της µείζονος µειοψηφίας 
4. Έναν δηµοτικό σύµβουλο από κάθε παράταξη της ελάσσονος µειοψηφίας 

Αντί των δηµοτικών συµβούλων, δύναται να προταθούν πολίτες ή µέλη τοπικών 
συµβουλίων µε την ευθύνη των παρατάξεων και  
 
2. Για την έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 75 & 93 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 

τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόµου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’) 

«Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη 
διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,  «Κοινωνικά Παντοπωλεία». 

�  Τις υπ’ αριθ. 32726/30-10-2012, 32729/30.10.2012, 33817/13.11.2012, 
31977/23.11.2012 , 35498/30.11.2012, 36948/12.12.2012 επιστολές του Συλλόγου 
Γυναικών Ροδόπολης «Η Εστία», των Εθελοντικών ∆υνάµεων ∆ασοπυρόσβεσης & 
∆ιάσωσης, του 1ου Συστήµατος Ναυτοπροσκόπων ∆ιονύσου, του Ροταριανού Οµίλου 
«∆ΙΟΝΥΣΟΣ» και των ∆.Ε. Σταµάτας & ∆ροσιάς, αντίστοιχα. 
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�  Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2.14980/6.3437/21-6-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης 
«ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ_ Κοινωνικές ∆οµές αντιµετώπισης της φτώχειας 
στους ∆ήµους ∆ιονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού». 

�  Την αρ. πρωτ. 37121/13.12.2012 επιστολή των ∆ηµοτικών Παρατάξεων της Α.∆.Κ., 
Συµµαχίας για τον Πολίτη και των Ανεξάρτητων Συµβούλων µε το επισυναπτόµενο 
σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου . 

�  Τις υπ’ αριθ. 31977/23.10.2012 & 35472/30-11-2012  επιστολές του Γραφείου 
∆ηµάρχου µε θέµα: «Κοινωνικό Παντοπωλείο».           

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων  (Λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   ΚΑΤΑ   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α    
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ  26 ΥΠΕΡ  2  ΚΑΤΑ και 1 ΑΠΟΧΗ                             

Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδη Αβραάµ και Σώκου Ζωής, για τους λόγους 
που  αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
 Ο ∆.Σ. κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος απείχε της ψηφοφορίας . 
 
Εγκρίνει: 
 
1. 
α) Την ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
β) Τη σύσταση Επιτροπής ∆ιαχείρισης στην οποία θα εκπροσωπούνται οι παρατάξεις, 
ανάλογα µε την δύναµη τους, όπως ορίζει ο Νόµος και ειδικότερα την σύσταση 
εννεαµελούς Επιτροπής ∆ιαχείρισης η οποία αποτελείται από: 

1. Τον ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο 
2. Τέσσερις δηµοτικούς συµβούλους από την πλειοψηφούσα παράταξη  
3. ∆ύο δηµοτικούς  συµβούλους από την παράταξη της µείζονος µειοψηφίας 
4. Έναν δηµοτικό σύµβουλο από κάθε παράταξη της ελάσσονος µειοψηφίας 

Αντί των δηµοτικών συµβούλων, δύναται να προταθούν πολίτες ή µέλη τοπικών 
συµβουλίων µε την ευθύνη των παρατάξεων και 
 
2.   
Τον Κανονισµό Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου ως  
κατωτέρω : 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

TOY ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο    Γενικά 
 
 Η ανάγκη για συνεργασία και κοινωνική προσφορά, ενίσχυσαν την ιδέα της ίδρυσης 
και Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου στο ∆ήµο µας ,ώστε να προσφέρει στις 
ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού και να αποτελεί σηµείο αναφοράς ανάµεσα στην 
∆ηµοτική Αρχή, τους κοινωνικούς φορείς, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τις επιχειρήσεις, τους 
δηµότες, τις τοπικές ενορίες κ.α. Με τον κανονισµό αυτό ρυθµίζεται η Λειτουργία του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
Ο κανονισµός αυτός εγκρίνεται, συµπληρώνεται και τροποποιείται από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του.    
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ΑΡΘΡΟ 2ο  Βασικές Αρχές - Σκοπός 
 

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής 
ανάπτυξης της Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου µας και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 2 του Ν.4071/11.4.2012. Σκοπός του είναι η προώθηση της κοινωνικής συνοχής, 
η ευαισθητοποίηση ατόµων και οµάδων πληθυσµού αλλά και εταιρειών, συλλόγων και 
σχολείων, µε στόχο τη συµµετοχή τους στα προγράµµατα στήριξης των αναξιοπαθούντων 
συµπολιτών µας. Ακόµα, σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η δηµιουργία ενός 
πλέγµατος κοινωνικής προστασίας µέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς 
ανάγκες των κατοίκων του ∆ήµου µας. 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου θα προσφέρει είδη που έχουν 
πραγµατικά ανάγκη οι συµπολίτες µας αλλά και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ενδυνάµωσης, 
προκειµένου  µε αυτό τον τρόπο να τους βοηθήσει να συνεχίσουν να ζουν ανεξάρτητοι και 
µε αξιοπρέπεια. 

Κατά τ’ άλλα ισχύει απαρέγκλιτα η παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4071/11.4.2012. 
         

      ΑΡΘΡΟ 3ο Οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία  
 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα εποπτεύεται από εννεαµελή (9 µέλη) Επιτροπή 
∆ιαχείρισης ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και οµαλή λειτουργία του, η οποία 
συστήνεται και δρα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα στεγάζεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο. Θα 
λειτουργεί  για τους δικαιούχους µε πρόγραµµα που θα καθορίζεται µε απόφαση της 
παραπάνω Επιτροπής.    

Η υποστήριξη λειτουργίας του Παντοπωλείου θα γίνεται από το προσωπικό του 
τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού το οποίο θα 
συνεπικουρείται από οµάδα εθελοντών, κατάλληλα εκπαιδευµένων.  

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 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.  

Η σχετική κατάσταση των δικαιούχων θα επανεξετάζεται δύο φορές το χρόνο τους 
µήνες Νοέµβριο και Μάιο και θα  γίνονται οι ανάλογες διορθώσεις και αλλαγές από την 
Επιτροπή ∆ιαχείρισης.           

Για την παραλαβή των παραγγελιών αλλά και των προσφεροµένων ειδών το  
Παντοπωλείο θα λειτουργεί όταν είναι απαραίτητο. 

 
Για τη λειτουργία του Παντοπωλείου θα τηρούνται τα παρακάτω βιβλία: 
1.Βιβλίο καταγραφής εισερχόµενων και εξερχόµενων ειδών που θα προέρχονται από 

προµήθειες του ∆ήµου 
2. Βιβλίο καταγραφής εισερχόµενων και εξερχόµενων  ειδών από δωρεές 
Η λογιστική παρακολούθηση των εισερχόµενων ειδών καθώς και των εξερχόµενων, 

παραδοθέντων αγαθών στους δικαιούχους θα ελέγχεται ηλεκτρονικά. 
Μετά το τέλος κάθε µήνα θα συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση που θα 

περιλαµβάνει τους δικαιούχους και τα είδη που έχουν παραλάβει και προέρχονται από 
προµήθειες του ∆ήµου, η οποία θα υπογράφεται από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
Αντίστοιχη κατάσταση θα συντάσσεται και για τα είδη που προέρχονται από δωρεές.   Ο 
έλεγχος της καταγραφής και διακίνησης των ειδών θα γίνεται από τα ορισθέντα µέλη της 
Επιτροπής τηρώντας σε κάθε περίπτωση τις διατάξεις περί απορρήτου µε τη συνδροµή 
της αρµόδιας Υπηρεσίας ή Κοινωνικής Λειτουργού εφόσον υπάρχει. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο Παροχές- Προϋποθέσεις 
 
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου είναι υπηρεσία παροχής ειδών 

πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση άπορων κατοίκων. Τα παρεχόµενα είδη 
προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι 
δυνατή η προµήθεια τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (υ. α. 11389/1993, Β’ 185). 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ο ∆ήµος ∆ιονύσου µπορεί 
να διοργανώσει και συσσίτια για την διανοµή φαγητού σε απόρους και αστέγους καθώς και 
να λάβει κάθε άλλο µέτρο υποστήριξης αστέγων και απόρων.  

Οι υπηρεσίες και τα είδη που παρέχονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι 
δωρεάν. 

Οι προϋποθέσεις και ο χρόνος ένταξης ενός δικαιούχου στο πρόγραµµα και η 
επανένταξή του σε αυτό θα αξιολογούνται από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης µε βάση 
συγκεκριµένα κριτήρια.  

Οι ποσότητες των ειδών που θα παραλαµβάνει ο κάθε δικαιούχος θα καθορίζεται 
επίσης µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια.           
 
ΑΡΘΡΟ 5ο ∆ικαιούχοι 

∆ικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι: 
1. Έλληνες πολίτες ∆ηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου µας         
2. Οµογενείς ∆ηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου µας 
3. Αλλοδαποί που κατοικούν στο ∆ήµο µας και διαθέτουν άδεια παραµονής 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  Κοινωνικοοικονοµικά Κριτήρια                                                                                                                                    
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€ για ένα άτοµο, το οποίο διαµορφώνεται ως 
ακολούθως ανάλογα µε τον αριθµό των µελών της οικογένειας: 
Ένα (1) άτοµο: 6.400€ 

∆ύο (2) άτοµα: 7.600€ 

Τρία (3) άτοµα: 8.800€ 

Τέσσερα (4) άτοµα: 10.000€ 

Πέντε (5) άτοµα και πάνω: 11.500€ 

Ειδικά για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες ή µε αναπηρία 67% το ανωτέρω των 6.400€ 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 

 
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: 
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      1.   Αίτηση  ενδιαφεροµένου. Το έντυπο της αίτησης, τυποποιηµένο, θα χορηγείται από 
την Υπηρεσία. 
2. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας η 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 

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.  
                           
ΑΡΘΡΟ 8ο ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις δικαιούχων  
 
- Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους καθώς και τους χώρους του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου.  
- Οι δικαιούχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη της βεβαίωσης ή της κάρτας 
που διατίθεται από την υπηρεσία για την εξυπηρέτησή τους από το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο. Σε περίπτωση απώλειας είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώσουν την αρµόδια 
υπηρεσία. 
- Η βεβαίωση ή η κάρτα ανήκει αποκλειστικά στο δικαιούχο που αναγράφεται σε αυτή και 
απαγορεύεται η µεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός του συνδικαιούχου, 
ο οποίος θα µπορεί να ορισθεί µε υπεύθυνη δήλωση του κύριου δικαιούχου. 
- Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκοµίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τούς ζητηθεί 
από την αρµόδια υπηρεσία, αλλιώς θα εξαιρούνται  αµέσως από το πρόγραµµα µε 
απόφαση της Επιτροπής  ∆ιαχείρισης.  
 
ΑΡΘΡΟ 9ο Αρµοδιότητες Επιτροπής 
 
Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης:  

- Παρουσιάζει ανά εξάµηνο, στην οικονοµική επιτροπή έκθεση πεπραγµένων και 
διαχειριστικό απολογισµό. 

- Ελέγχει και εγκρίνει την κατάσταση των αιτούντων για τη συµµετοχή στο 
πρόγραµµα.         

- ∆ιακόπτει την παροχή βοήθειας σε οποιονδήποτε δικαιούχο που: 
     α. Παραβεί τον παρόντα κανονισµό        
     β. Αρνηθεί την επανεξέτασή του            
     γ. ∆ηµιουργεί προβλήµατα στους υπαλλήλους και στο χώρο του Κοινωνικού   
Παντοπωλείου ή σε  εξυπηρετουµένους σε αυτό.  

- Έχει την ευθύνη για το λογιστικό έλεγχο και τη γενικότερη εύρυθµη λειτουργία του 
Κοινωνικού  Παντοπωλείου.                                                           
 

ΑΡΘΡΟ 10ο Πόροι – Ποσότητες παρεχόµενων προϊόντων 
 
Οι πόροι του Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται από: 

o Επιχορήγηση-Χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
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o Προσφορές, χορηγίες, δωρεές πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελµατιών και 
κοινωνικών φορέων 

o Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
o Φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα, ΝΠΙ∆, Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Εκκλησίες, κ.λ.π.  

 
Οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους θα είναι 

ανάλογες µε την διαθεσιµότητα που θα έχει το Παντοπωλείο τόσο στα είδη που θα 
προµηθεύεται ο ∆ήµος όσο και σε αυτά που θα προέρχονται από δωρεές. 

Για  κάθε µία από τις κατηγορίες ωφελουµένων που αναφέρουµε θα καθορίζεται 
κλιµακωτά, ανάλογα µε την οικογενειακή τους κατάσταση και τον αριθµό των ατόµων, η 
ποσότητα των προϊόντων που θα τους χορηγείται και η συχνότητα της παροχής των ειδών 
µε απόφαση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης.  
 
 ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ  
 

Μετά την εφαρµογή του εγκεκριµένου προγράµµατος «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΒΑΡΝΑΒΑ-Κοινωνικές δοµές αντιµετώπισης της φτώχειας στους ∆ήµους ∆ιονύσου, 
Μαραθώνος και Ωρωπού» µε κωδικό MIS 377267 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» µε βάση το οποίο ιδρύεται Κοινωνικό Παντοπωλείο 
που θα αφορά στους ∆ήµους ∆ιονύσου, Μαραθώνα και Ωρωπού, το κοινωνικό 
παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου θα συνδέσει την δράση του µε την παραπάνω δοµή. 
Για όλα τα θέµατα θα αποφασίζει σχετικά η Επιτροπή ∆ιαχείρισης (§1.β της απόφασης και 
άρθρο 3 του παρόντος Κανονισµού).  

 
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.             ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
      ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
                                                                       ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 

ΠΕΠΠΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ. 

 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

 ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
       ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ.          
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Ακριβές Αντίγραφο 

Άγιος Στέφανος 31/12/2012 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 

Ροΐδης Αθανάσιος 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Αντιδήµαρχο ∆ιαβούλευσης- Εθελοντισµού.  
- Τµήµα Κοινωνικής Πρόνοιας και Παιδείας. 
- Αυτοτελές Τµήµα πληροφορικής, µε την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου.  

 


