
Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 24487/23-05-2012
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 11ης Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης 137/2012                                                          ΘΕΜΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ίδρυση Κοινωνικού
Παντοπωλείου στο Δήμο Ιλίου

Σήμερα στις 17 Μαΐου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30  μ.μ.  το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την
υπ’ αριθμ. 21883/11-05-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  11-05-2012

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,
ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ
ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ.Σ., ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ. & ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ.

Οι Δ.Σ. κ.κ.  Τσίτσου Σ., Ζορμπά Κ., Τριανταφύλλου Ν., Παπαδογιαννάκη Α., Σταματόπουλος Γ.,
Κόχυλα Κ., Βλάχου Β., Κουτσιανάς Π., & Χρόνης Γ. απεχώρησαν πριν από τη συζήτηση των
θεμάτων.



Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

*******************

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο
για συζήτηση το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη συζήτηση και λήψη απόφασης για
την ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Ιλίου.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 21848/11-05-2012 σχετικό έγγραφο της
Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών & Υγείας, στο οποίο αναφέρεται ότι:
       «Η ελληνική κοινωνία βιώνει με εντεινόμενο ρυθμό, τις επιπτώσεις της οικονομικής  κρίσης σε
όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής προσωπικής και οικογενειακής ζωής.
       Οι μειώσεις μισθών, η απώλεια της εργασίας, η ανασφάλεια, αποτελούν το πρόσφορο έδαφος,
για την εμφάνιση έντονων προβλημάτων με οικονομικό και ψυχολογικό κόστος, που οδηγούν
συνανθρώπους μας στην απόγνωση, την ανέχεια και τον  κοινωνικό αποκλεισμό.
       Ο Δήμος μας πλήττεται και αυτός από την οικονομική κρίση και την ανεργία καθώς μεγάλος
αριθμός κατοίκων, που βαίνει συνεχώς αυξανόμενος, με προβλήματα  διαβίωσης, προβλήματα στις
σχέσεις, δυσλειτουργικό χειρισμό καταστάσεων και συναισθημάτων, προσέρχεται στην υπηρεσία
μας,  αναζητώντας τόσο υλική όσο και ψυχολογική υποστήριξη.
       Μέσα σε αυτό το δυσμενές κλίμα και με δεδομένο τη συρρίκνωση των κρατικών δομών
κοινωνικής φροντίδας, ο Δήμος καλείται, στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου και της καθολικής
προτεραιότητας που έχει δώσει στην Κοινωνική Πολιτική, να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες
και να αναπτύξει επιπλέον δράσεις, για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους δημότες
του Ιλίου που το έχουν ανάγκη και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.
      Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα:
1.Με το άρθρο 75 του ΔΚΚ(Ν.3463/06) όπου προβλέπεται η εφαρμογή πολιτικών  για τη στήριξη
των ευπαθών  ομάδων και συγκεκριμένα «Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά
αδύνατων …  με την παροχή …ειδών διαβίωσης…»
2. Με το άρθρο 2 του Ν. 4071/2012 όπου προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία κοινωνικών
Παντοπωλείων και συγκεκριμένα:
 «1.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.
2.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 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.
3.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων.»,

Κατόπιν των ανωτέρω και για την καλύτερη λειτουργία της ήδη υπάρχουσας Κοινωνικής
Τράπεζας Τροφίμων και Ειδών Πρώτης Ανάγκης του Δήμου Ιλίου,
προτείνεται η ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου μέσα από την λειτουργία του οποίου θα γίνει
προσπάθεια ενίσχυσης των οικονομικά αδυνάτων συμπολιτών μας, καλύπτοντας πρωτογενείς



ανάγκες επιβίωσης με την παροχή βασικών προϊόντων διατροφής και ειδών ένδυσης,  υπόδησης,
οικοσκευής κλπ., καθώς και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης τους.
       Για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θα πρέπει να επιλεγεί κτίριο προσβάσιμο και
για τους εξυπηρετούμενους με ιδιαιτερότητες και προσπελάσιμο στην τροφοδοσία και τη διανομή
των προϊόντων.  Επίσης η θέση του κτιρίου θα πρέπει να παρέχει διακριτικότητα για τους
εξυπηρετούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
       Οι Δικαιούχοι- δημότες / μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου θα επιλέγονται κατόπιν εισήγησης των
αρμοδίων υπαλλήλων της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου βάσει ενός συνόλου συνδυαστικών
κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, ιδίως:

·Οικονομική κατάσταση: Ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα  έως  6.000,00€,
προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

·Περιουσιακή κατάσταση
·Οικογενειακή κατάσταση
·Εργασιακή κατάσταση
·Συνθήκες στέγασης
·Προβλήματα Υγείας
Η Επιτροπή διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου (αριθμός μελών – σύνθεση), θα

ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο
Από το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα παρέχονται, τρόφιμα, είδη ατομικής υγιεινής και

καθαριότητας κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, κλπ
Πόροι του Παντοπωλείου θα είναι:

· Δωρεές και χορηγίες Επιχειρήσεων και ιδιωτών με προσφορά προϊόντων
· Χορηγίες εθελοντών, συλλόγων, σχολείων, ιδρυμάτων κ.α.
· Από ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα για την καταπολέμηση της φτώχειας
· Από ιδίους πόρους του Δήμου

       Για την υλοποίηση και λειτουργία της δράσης υπεύθυνη ορίζεται η Δ/νση Κοινωνικών
Υπηρεσιών του Δήμου.
       Η λειτουργία θα εποπτεύεται από την Επιτροπή Διαχείρισης στην οποία εκπροσωπούνται
αναλογικά με τη δύναμή τους, οι δημοτικές παρατάξεις και στην οποία συμμετέχει επιπλέον και
προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο οριζόμενος Αντιδήμαρχος. 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 αυτή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
       Ο τρόπος λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα καθοριστεί λεπτομερέστερα από τον
«Κανονισμό Λειτουργίας  Κοινωνικού Παντοπωλείου»,  που θα καταρτιστεί από την Δ/νση
Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υγείας, ο οποίος μετά την έγκριση Ίδρυσης του Κοινωνικού
Παντοπωλείου θα κατατεθεί στην Οικονομική Επιτροπή για συζήτηση, και η οποία θα τον
εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 72παρ.1 ια του Ν. 3852/2010) για τελική έγκριση.
Κατόπιν τούτων έχοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν 3852/10.(ΦΕΚ87/Α/2010):
· Τις διατάξεις το άρθρο 2 του Ν. 4071/20212(ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012)
· Ότι η ίδρυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα διασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο

διαβίωσης των συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας θα
συμβάλλει στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, στην καταπολέμηση της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισμού, παράλληλα δε, θα ενισχύσει την κοινωνική ευθύνη και
αλληλεγγύη των τοπικών αρχών, επιχειρήσεων δημοτών και κοινωνικών φορέων.

Προτείνουμε στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την λήψη απόφασης ως
ακολούθως:
1. Την ίδρυση και λειτουργία, Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Ιλίου, σύμφωνα με το

σκεπτικό της ως άνω εισήγησης,  μέσω του οποίου θα διατίθενται τρόφιμα,  είδη ατομικής
υγιεινής και καθαριότητας,  κατεψυγμένα προϊόντα,  είδη ένδυσης και υπόδησης,  βιβλία,
παιχνίδια, κλπ

2. Πόροι του Παντοπωλείου θα είναι:



· Δωρεές και χορηγίες Επιχειρήσεων και ιδιωτών με προσφορά προϊόντων
· Χορηγίες εθελοντών, συλλόγων, σχολείων, ιδρυμάτων κ.α.
· Από ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα για την καταπολέμηση της φτώχειας
· Από ιδίους πόρους του Δήμου

 3. Οι Δικαιούχοι- δημότες / μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου θα επιλέγονται κατόπιν εισήγησης
αρμοδίων υπαλλήλων της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου από Επιτροπή (αριθμός
μελών – σύνθεση),  βάσει ενός συνόλου συνδυαστικών κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων,
ιδίως:
· Οικονομική κατάσταση: Ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα  έως  6.000,00€,

προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος.
· Περιουσιακή κατάσταση
· Οικογενειακή κατάσταση
· Εργασιακή κατάσταση
· Συνθήκες στέγασης
· Προβλήματα Υγείας

  4. Τον Ορισμό - αριθμός μελών- της Επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου
  5. Για την υλοποίηση και λειτουργία της δράσης υπεύθυνη ορίζεται η Δ/νση Κοινωνικών
Υπηρεσιών του Δήμου.
  6. Η λειτουργία  του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα καθορισθεί μέσα από τον Κανονισμό
Λειτουργίας του, ο οποίος  θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο
 7.  Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ.  έτους 2012   και τη δημιουργία των κατωτέρω
πιστώσεων:
          α)  Προμήθειες υλικών και εργασίες για τη διαμόρφωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου,

πίστωση ύψους   15.000,00 €.
β) Προμήθειες τροφίμων, ειδών  ατομικής υγιεινής και καθαριότητας κ.α., πίστωση ύψους
40.000,00€ για τον εφοδιασμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου»

  προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει,  σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας απόφασης,  την  ίδρυση και

λειτουργία, Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Ιλίου, μέσω του οποίου θα
διατίθενται τρόφιμα, είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, κατεψυγμένα
προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, κλπ, καθώς και υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης τους,  στο πλαίσιο λειτουργίας της
Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υγείας.

2. Ορίζει την Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου ως ακολούθως:
     κ. Νίκο Ζενέτο Δήμαρχο Ιλίου, κ. Αυγουλά Ευάγγελο Αντιδήμαρχο Κοινωνικών

                   Υπηρεσιών & Υγείας, κ. Μπατσή Χρήστο Δ.Σ., κ. Αθανασόπουλο Απόστολο Δ.Σ, & κα
                   Γρετσίστα Ελένη Δ.Σ.

3. Η λειτουργία  του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα καθορισθεί μέσα από τον
Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος, μετά από εισήγηση της Οικονομικής
Επιτροπής, θα  εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ
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