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  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 65528/29-11-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 25
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

Αρ. Αριθ.  Απόφασης 393/2013 

                                                    ΘΕΜΑ 

Συµµετοχή του ∆ήµου στο Επισιτιστικό Πρόγραµµα της 

Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου Αχαρνών & Πετρουπόλεως 

 

Σήµερα στις 28 Νοεµβρίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, 

ύστερα από την υπ’ αριθµ. 63980/22-11-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου 

∆ηµητρίου που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. 

∆ήµαρχο και σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  22-11-2013.     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                     Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, 

ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

               

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

 

∆.Σ.: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ,   ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 

Ο ∆.Σ. κος Φεγγερός Βασίλειος απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 2
ου

 θέµατος της ηµερήσιας 

διατάξης 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  

κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση 

των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 

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

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο 

για συζήτηση το 7
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά στη συµµετοχή του ∆ήµου στο 

Επισιτιστικό Πρόγραµµα της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου Αχαρνών & Πετρουπόλεως. 

 Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 63774/21-11-2013 σχετικό έγγραφο της 

∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Η Κοινωνική Υπηρεσία στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου (άρθρο 2 

παρ.1 του Ν. 4071/2012), παρέχει έτοιµο φαγητό, σε άπορους κατοίκους και άστεγους του ∆ήµου 

µας που αδυνατούν να καλύψουν πρωτογενείς τους ανάγκες, προκειµένου να διασφαλισθεί ένα 

αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. 

Το φαγητό που εξασφαλίζεται είτε µε την προµήθεια που διενεργείται από τον ∆ήµο, είτε από 

δωρεές τοπικών  επιχειρήσεων, είτε από το περίσσευµα του φαγητού των Βρεφονηπιακών Σταθµών 

του ∆ήµου, παρέχεται είτε πέντε ηµέρες την εβδοµάδα είτε καλύπτοντας όλες τις ηµέρες  της 

εβδοµάδας, ανάλογα  την δυνατότητα που υπάρχει (π.χ. ανάθεση της προµήθειας σε cattering κλπ.). 

Γνωρίζοντας ότι η  Ιερά Μητρόπολη Ιλίου Αχαρνών και  Πετρουπολέως υλοποιεί στις 

ενορίες των ιερών Ναών Αγίου Νικολάου και Παναγίας Παλατιανής συσσίτια για τους άπορους 

κατοίκους του Ιλίου παρέχοντας παρασκευασµένο από εθελοντές φαγητό, προτείνεται η 

συνεργασία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας µε την Ιερά Μητρόπολη, υλοποιώντας από 

κοινού, ένα βελτιωµένο πρόγραµµα επισιτιστικής υποστήριξης των κατοίκων του Ιλίου που 

βρίσκονται σε ανάγκη. 

Συγκεκριµένα να υπάρχει η δυνατότητα παροχής φαγητού στην ολοένα διευρυνόµενη 

κατηγορία των απόρων δικαιούχων  και για  όλες τις ηµέρες  της εβδοµάδας απρόσκοπτα.  

Το πλαίσιο συνεργασίας θα έχει ως ακολούθως: 

• Να συµµετέχει ο ∆ήµος στο επισιτιστικό πρόγραµµα της  Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου Αχαρνών 

και  Πετρουπολέως  παρέχοντας στην ενορία του Ναού Παναγίας Παλατιανής όπου υπάρχει 

οργανωµένη κουζίνα και οµάδα έµπειρων εθελοντών, τυποποιηµένα προϊόντα διατροφής, τα 

οποία θα χρησιµοποιούνται για την παρασκευή φαγητού  που θα καλύπτει τις ανάγκες των 

κατοίκων που είναι ενταγµένοι στο πρόγραµµα σίτισης της Κοινωνικής Υπηρεσίας  και της 

Εκκλησίας για τις ηµέρες Σαββάτου και Κυριακής.  

• Τα τυποποιηµένα προϊόντα διατροφής θα χορηγούνται, κάθε εβδοµάδα και ανάλογα µε το 

προγραµµατισµένο προς Παρασκευή µενού και τις εκάστοτε ανάγκες σε µερίδες, από την 

αποθήκη του Κοινωνικού Παντοπωλείου.  

• Το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, στο οποίο υπάγεται το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο θα εισηγείται τις  ποσότητες των προϊόντων που θα διατίθενται κάθε φορά, οι 

οποίες θα καθορίζονται από τον αριθµό των σιτιζόµενων και την διαθεσιµότητα της αποθήκης, 

αφαιρουµένων κάθε φορά των τυχόν δωρεών. 

• Οι παρεχόµενες ποσότητες θα καταγράφονται αναλόγως στα εξής τηρούµενα βιβλία του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου: 

1. Βιβλίο καταγραφής εισερχοµένων και εξερχοµένων προϊόντων τροφοδοσίας ∆ήµου. 

2. Βιβλίο καταγραφής εισερχοµένων και εξερχοµένων προϊόντων εθελοντικής προσφοράς – 

δωρεών. 

Κατόπιν τούτων και λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν 3852/10 σύµφωνα 

µε το οποίο οι δήµοι …., ύστερα από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την 

απόλυτη πλειοψηφία των µελών του …, µπορούν να συµµετέχουν και να συγχρηµατοδοτούν την 

κατάρτιση και εκτέλεση οποιασδήποτε κατηγορίας προγραµµάτων και µέτρων, εφόσον οι δράσεις 

τους, ανεξαρτήτως εάν συνάπτονται µε αρµοδιότητες των δήµων, συµβάλλουν στην οικονοµική 
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ανάπτυξη, την κοινωνική πρόνοια και συνοχή, την περιβαλλοντική προστασία και την εν γένει 

βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας, παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης: 

Έγκριση  συµµετοχής του ∆ήµου στο επισιτιστικό πρόγραµµα της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου 

Αχαρνών και  Πετρουπολέως µε το σκεπτικό της παρούσας εισήγησης. 

 

  προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου στο Επισιτιστικό Πρόγραµµα της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου 

Αχαρνών & Πετρουπόλεως, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      
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