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   ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                     ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
     ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ                           
     ΓΖΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΩΝ      
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  
 

ΑΠΟΦΑΖ ΑΡΗΘΜ. 305 
(Απόζπαζκα από ην Πξαθηηθό αξηζ. 19/03-09-2012) 

 
ΘΔΜΑ 8ν Ζ.Γ.: «Έγκριζη ίδρσζης και λειηοσργίας Κοινωνικού Πανηοπωλείοσ και 
οριζμός επιηροπής διατείριζης»  

  
         Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην Κνξηλζίσλ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην Γεκαξρείν 
Κνξίλζνπ ηελ  03 - 09 - 2012 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 19:00, χζηεξα  απφ ηελ αξηζκ. 
39.043/30.08.2012 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Νηθνιάνπ 
ηαπξέιε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 67  § 1 ηνπ Ν. 3852/2010. 

ηε ζπλεδξίαζε απηή επί ζπλφινπ (41) Γεκνηηθψλ πκβνχισλ ήηαλ παξφληεο νη  
(37) θη έηζη ππήξρε λφκηκε απαξηία. 
 Ο Γήκαξρνο θ. Αιέμαλδξνο Πλεπκαηηθφο θιήζεθε λφκηκα κε ηελ ίδηα σο άλσ 
πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 
6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ν νπνίνο ήηαλ παξψλ. Με ηελ ίδηα επίζεο 
πξφζθιεζε θιήζεθε θαη ν Πξφεδξνο ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ Νέσλ θ. Παχινο Πέππαο, ν 
νπνίνο ήηαλ απψλ.  

ΠΑΡΟΝΣΔ 
1. ηαπξέιεο Νηθφιανο-Πξφεδξνο   
2. Υαζηθίδεο Υξήζηνο 
3. Νηηγθηξιάθεο Υαξάιακπνο       
4. Κακπνχξεο Υαξάιακπνο 
5. Μειέηεο Υξήζηνο 
6. Κνινθνχξεο Νηθφιανο 
7. Φαξκάθεο Γεψξγηνο 
8. Γξάθνο Παλαγηψηεο 
9. Λέθθα νθία  
10. Σδαλαβάξαο Γεκήηξηνο 
11. Γθεξδειήο Ησάλλεο 
12. Παππάο Αληψλεο         
13. Λέθθαο Πέηξνο 
14. Υξηζηνδνπιφπνπινο Υξήζηνο 
15. Οηθνλφκνπ Γεψξγηνο 
16. Φφξηεο Φψηηνο 
17. Βαηνπζηάδεο Νηθφιανο  
18. Πεξφγακβξνο  Μηράιεο 
19. Εήκνο Κσλ/λνο 
20. Λακπξηλφο Παλαγηψηεο 
21. ηακαηάθεο Μάξηνο 
22. Φηιηππαθφπνπινο Γεψξγηνο 
23. Γηψηεο Κσλ/λνο 
24. Μπάθνπιεο Γεκήηξηνο 
25. Σφγηαο σθξάηεο 
26. Κνχηνπιαο Νηθφιανο-Αζαλάζηνο 

27. Καξπνχδεο Γξεγφξηνο 
28. Κνξδψζεο Υξήζηνο 
29. Εαραξηάο ππξίδσλ 
30. Ρνχθεο Βαζίιεηνο 
31. Κνπηζνγθίιαο Θεκηζηνθιήο 
32. Γηάλλνπ Νηθνιέηηα 
33. Κσλζηαληνγηάλλεο Βαζίιεηνο 
34. Υξηζηάθεο Ζιίαο 
35. Αζαλαζάθνο Θσκάο 
36. Γνπγάο Αιέμαλδξνο 
37. Σζαξκπνχ Δπθξνζχλε 
 

   ΑΠΟΝΣΔ   
1. Υαηδήο Μηράιεο 
2. Κεθάιαο ηαχξνο 
3. Κακπάο Νηθφιανο 
4. Πνχξνο  Γεψξγηνο  
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ηε ζπλεδξίαζε επίζεο παξαβξέζεθαλ δέθα ηξεηο  (13) Πξφεδξνη Σνπηθψλ 
πκβνπιίσλ.   

     
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

1. Διέλεο Κσλ/λνο – Δμακίιηα  
2. Κνπινχθεο Υαξάιακπνο- Λέραην 
3. ηέθεο Αλαζηάζηνο –Αγ. Ησάλλεο 
4. Καξζηψηεο Παλαγηψηεο –Αγγει/ζηξν 
5. Καιιηκάλεο Βαζίιεο –Αγηνλφξη 
6. Απνζηνιφπνπινο Απφζηνινο- Άζζνο  
7. Κνξδψζε Δπγελία – Κιέληα  
8. Μπάλνο    Αζαλάζηνο – Γαιαηάθη 
9. Καςάζθεο Παλαγηψηεο – Πεξηγηάιη  
10. Παπατσάλλνπ Κσλ/λνο –Αξρ.Κφξηλζνο 
11. Αλδξένπ Ησάλλεο –Κφξηλζνο  
12.  Αλδξηαλφπνπινο Βαζίιεηνο-K. Άζζνο         
13.   Μπαιάθαο Γεκήηξηνο- ηεθάλη  
   
 
 

          ΑΠΟΝΣΔ 
 
1. Κιέηηαο Παλαγηψηεο – νθηθφ  
2. Υξηζηνδνχινπ Παλαγηψηεο- Αζίθηα 
3. Καξαβνθχξεο Αλαζηάζηνο – νισκφο 
4. Γηαλλνχιεο Νηθφιανο – Κνπηαιάο 
5. Φίιεο Αλαζηάζηνο – Καηαθάιη 
6. Γθνχκαο Γεψξγηνο – Κφξθνο  
7. Παξαζθεπάο Παλαγηψηεο –Αγ.Βαζίιεηνο 
8.  Ρνχθεο Βαζίιεηνο – Ξπινθέξηδα 
9. Γξάθνο Υξήζηνο – Υηιηνκφδη 
 

 

Οη Γεκνηηθνί  χκβνπινη 1) Υαξάιακπνο Κακπνχξεο, θαη Γεκήηξηνο 
Σδαλαβάξαο, απνρψξεζαλ κεηά ην πέξαο ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ Δ.Ζ.Γ ζέκαηνο.  

Ζ Γεκνηηθή χκβνπινο θα Σζαξκπνχ Δπθξνζχλε απνρψξεζε ζην ηέινο ηεο 
ζπδήηεζεο ηνπ 13νπ ζέκαηνο Ζ.Γ.  

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο Γθεξδειήο Ησάλλεο απνρψξεζε κεηά ην πέξαο ηεο 
ζπδήηεζεο ηνπ 24νπ ζέκαηνο Ζ.Γ. 
 

Ο Πξφεδξνο αθνχ δηαπίζησζε απαξηία θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  
 
Απόθαζε: 305  Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  
                            έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ εηζήγεζε 
ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ , πνπ έρεη σο εμήο:  

 
<< ηα πιαίζηα ηεο Κνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ καο, ηδηαίηεξα ηελ δχζθνιε 
απηή πεξίνδν πνπ βηψλεη ε ρψξα καο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζεσξνχκε 
κείδνλνο ζεκαζίαο ηελ ζηήξημε ησλ νηθνλνκηθά αδπλάησλ νηθνγελεηψλ θαη 
νηθνγελεηψλ πνπ βηψλνπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Ζ θαηαπνιέκεζε  ηεο 
θηψρεηαο  θαη ε παξνρή πξνζηαζίαο ζηηο εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο κέζα απφ ηε 
ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ δνκψλ πνπ πξνζθέξνπλ παξνρέο πξνζαξκνζκέλεο 
ζηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη αλάγθεο θξίλεηαη, σο αλαγθαία, ζηηο κέξεο καο 
ηνπηθή πξσηνβνπιία. Με ηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ «Κνηλσληθνχ 
Παληνπσιείνπ» ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ επηδηψθεηαη απφ ην δήκν καο, ε ηνπηθή 
παξέκβαζε ζηελ παροτή ειδών πρώηης ανάγκης για ηη ζίηιζη και ηην ένδσζη απόρων 

θαηνίθσλ-δεκνηψλ.  

Η παροτή ασηή επιδιώκεηαι αρτικά, με ηη δημιοσργία ενός κοινωνικού δικηύοσ 

αλληλέγγσας δράζης, με ηη ζσμμεηοτή θορέων, ζσλλόγων, ζωμαηείων, επιτειρήζεων 

καθώς και μεμονωμένων κοινωνικά εσαιζθηηοποιημένων δημοηών, με ζηότο ηην 

ανηιμεηώπιζη αποζπαζμαηικών δράζεων δίνονηας ζάρκα και οζηά ζηην έκθραζη ηης 
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κοινωνικής ζσνείδηζης μέζα από ηην προζθορά. Ενώ ο Δήμος μας επικοσρικά, θα 

οργανώνει και θα ζηηρίζει ηην εθελονηική ασηή προζθορά, καλύπηονηας παράλληλα, ηα 

κενά ζηα παξερφκελα είδε φηαλ δηαπηζηψλεηαη αλεπάξθεηα απφ δσξεέο θαη 
ρνξεγίεο.  

ην Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο απεπζχλνληαη θαζεκεξηλά, 
φιν θαη πεξηζζφηεξνη  ζπλδεκφηεο καο πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 
θαη ηελ αλεξγία δεηψληαο ηφζν πιηθή φζν θαη ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε. Ζ Σνπηθή 
Απηνδηνίθεζε πξέπεη πξψηηζηα λα κεξηκλά γηα ηελ πξνζηαζία θαη ππνζηήξημε ησλ 
εππαζψλ θνηλσληθά  νκάδσλ.  Ο Γήκνο καο έρεη σο ζθνπφ λα κελ ππάξμεη 
ζπκπνιίηεο καο πνπ λα βηψζεη ηελ πείλα, ηελ αλέρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ 
απνθιεηζκφ. Γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, πξνηείλεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία  
ηνπ «Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ» ζην Γήκν καο. 

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ 3852/10(ΦΔΚ87/Α/2010) θαη 
βάζε ηνπ άξζξνπ 75 παξ.5 θαη 202 παξ.2 ηνπ λ. 3463/2006 κηα ηέηνηα δνκή 
εκπίπηεη ζηελ αλάιεςε δξάζεο ηνπηθήο εκβέιεηαο εθαξκνγήο θνηλσληθνχ 
πξνγξάκκαηνο πξνο ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθά αδπλάησλ.  

Δλψ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 § 1,2 ηνπ Νφκνπ  4071/12 (ΦΔΚ 
85/11.04.2012 ηεχρνο Α΄)΄΄Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε 
θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ΄΄ νξίδεηαη ην 
πιαίζην ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο, πξνκήζεηαο θαη δηαρείξηζεο ησλ Κνηλσληθώλ 
Παληνπσιείσλ ησλ ΟΣΑ πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ. 

1.Σα θνηλσληθά παληνπσιεία είλαη ππεξεζία παξνρήο εηδψλ πξψηεο αλάγθεο 
γηα ηε ζίηηζε θαη ηελ έλδπζε απφξσλ θαηνίθσλ. Σα παξερφκελα είδε πξνέξρνληαη 
απφ δσξεέο θαη ρνξεγίεο θαη, εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη αλεπάξθεηα εηδψλ, είλαη 
δπλαηή ε πξνκήζεηά ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνχ 
Πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (π.α.11389/1993, Β' 185). ην 
πιαίζην ησλ παληνπσιείσλ νη Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ κπνξνχλ λα 
δηνξγαλψλνπλ θαη ζπζζίηηα γηα ηε δηαλνκή θαγεηνχ ζε απφξνπο θαη αζηέγνπο. 
Μπνξνχλ επίζεο, λα ιακβάλνπλ θάζε άιιν κέηξν ππνζηήξημεο αζηέγσλ θαη 
απφξσλ. 

2.Σα θνηλσληθά παληνπσιεία ηδξχνληαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή 
πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ 
ηνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο επνπηεχεηαη απφ επηηξνπή δηαρείξηζεο ζηελ νπνία 
εθπξνζσπνχληαη αλαινγηθά κε ηε δχλακή ηνπο, νη δεκνηηθέο ή πεξηθεξεηαθέο 
παξαηάμεηο θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη επηπιένλ θαη πξνεδξεχεη ν δήκαξρνο ή ν 
πεξηθεξεηάξρεο αληίζηνηρα ή νη νξηδφκελνη απφ απηνχο αληηδήκαξρνη ή 
Αληηπεξηθεξεηάξρεο. Ζ επηηξνπή δηαρείξηζεο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάδεη αλά 
εμάκελν, ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη δηαρεηξηζηηθφ 
απνινγηζκφ. Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή εγθξίλεη κε απφθαζή ηεο ην δηαρεηξηζηηθφ 
απνινγηζκφ. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ ή ηεο 
πεξηθέξεηαο». 

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ δχλαηαη λα ξπζκίδεηαη θάζε   άιιε 
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ         
παληνπσιείσλ.» 

 

Βάζεη όισλ ησλ αλσηέξσ πξνηείλνπκε ηελ ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο:  
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 1. Έγθξηζεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ «Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ» 

ηνπ Γήκνπ  Κνξηλζίσλ ην νπνίν θαη ζα ιεηηνπξγεί βάζεη ηνπ θάησζη 

νξηδόκελνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο.  

2.  Οξηζκνχ Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο, κε εθπξνζψπνπο, αλαινγηθά ηεο 
δχλακεο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη επηπιένλ θαη 
πξνεδξεχεη ν δήκαξρνο ή ν νξηδφκελνο απφ απηφλ αληηδήκαξρνο. 
3. Αλακφξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2012 κεηαθέξνληαο απφ ην 
απνζεκαηηθφ πνζφ 15.000€ θαη δεκηνπξγία Κσδηθνχ εμφδσλ κε ηίηιν 
«Πξνκήζεηα εηδψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ» θαη 
δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο  πίζησζεο. >> 
 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο πξφηεηλε ζην ψκα ε επηηξνπή δηαρείξηζεο λα είλαη 

6κειήο κε ηέζζεξα (4) κέιε απφ ηε πιεηνςεθία θαη δχν (2) κέιε απφ ηε 

κεηνςεθία.  Πξφεδξνο ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο είλαη απηνδίθαηα  ν  Γήκαξρνο 

ή θάπνηνο Αληηδήκαξρνο νξηδφκελνο απ΄ απηφλ.  Πξνηείλνληαη γηα ηελ 

αλσηέξσ επηηξνπή  νη Γεκνηηθνί χκβνπινη:  

1. Λέθθα νθία, Αληηδήκαξρνο, κέινο  

2. ηακαηάθεο Μάξηνο, κέινο εθ ηεο πιεηνςεθίαο 

3. Κνινθνχξεο Νηθφιανο, κέινο εθ ηε πιεηνςεθίαο 

4. Εήκνο Κσλ/λνο, κέινο εθ ηεο πιεηνςεθίαο 

5. Μπάθνπιεο Γεκήηξηνο, κέινο εθ ηεο κεηνςεθίαο 

6. Αζαλαζάθνο Θσκάο , κέινο εθ ηεο κεηνςεθίαο 

      Ζ θα Σζαξκπνχ κεηαμχ ησλ άιισλ αλέθεξε φηη είλαη θαιφ λα βνεζάκε ηνπο 

νηθνλνκηθά αδπλάηνπο , αλέξγνπο θ.ι.π αιιά κέζσ ηνπ Κξάηνπο θαη φρη απφ 

δεκφζηνπο θαη ηνπηθνχο θνξείο . Γη΄ απηφ ςεθίδσ ιεπθφ.  

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηα παξαπάλσ εθηεζέληα απφ ηνλ 

Πξφεδξν , ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2  Ν. 4071/2012 θαη κεηά απφ αληαιιαγή απφςεσλ 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ  

  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  θαηά ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ 

(κε ιεπθή ςήθν ηεο θαο Σζαξκπνύ Δπθξνζύλεο) 

 

1.- Σελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΤ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ ζην Γήκν Κνξηλζίσλ, 

γηα ηελ ζηήξημε ησλ νηθνλνκηθά αδπλάησλ νηθνγελεηψλ πνπ βηψλνπλ ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, κε ηελ παροτή ειδών πρώηης ανάγκης για ηη ζίηιζη και ηην 

ένδσζη απόρων θαηνίθσλ-δεκνηψλ, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην 

ηζηνξηθφ ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 
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2.- Σε ζπγθξφηεζε ηεο Γηαπαξαηαμηαθήο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Κνηλσληθνχ 

Παληνπσιείνπ, πνπ ε ιεηηνπξγία ηεο  ζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 § 

1,2 ηνπ Ν. 4071/11-4-2012 (ΦΔΚ 85 Α)  θαη ζα απνηειείηαη απφ ηνπο:  

1. Λέθθα νθία, Γεκνηηθή χκβνπιν, κέινο  

2. ηακαηάθε Μάξην, Γεκνηηθφ χκβνπιν, κέινο  

3. Κνινθνχξε Νηθφιαν, Γεκνηηθφ χκβνπιν, κέινο 

4. Εήκν Κσλ/λν, Γεκνηηθφ χκβνπιν, κέινο 

5. Μπάθνπιε Γεκήηξην, Γεκνηηθφ χκβνπιν, κέινο εθ ηεο κεηνςεθίαο 

6. Αζαλαζάθν Θσκά, Γεκνηηθφ χκβνπιν, κέινο εθ ηεο κεηνςεθίαο 

Πξφεδξνο ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο είλαη απηνδίθαηα ν θ. Πλεπκαηηθφο 
Αιέμαλδξνο –Γήκαξρνο Κνξηλζίσλ  ή ν νξηδφκελνο απφ απηφλ Αληηδήκαξρνο. 
 

3.- Δγθξίλεη –ςεθίδεη ηνλ θαλνληζκφ  ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηλσληθνύ 
Παληνπσιείνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, ν νπνίνο θαη΄ άξζξνλ έρεη σο εμήο:  

 
Άξζξν 1: Ση είλαη ην Κνηλσληθό Παληνπσιείν  

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 § 1,2 ηνπ Νφκνπ  4071/12 (ΦΔΚ 85/11.04.2012 
ηεχρνο Α΄)΄΄Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ 
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ΄΄ νξίδεηαη ην 
πιαίζην ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο, πξνκήζεηαο θαη δηαρείξηζεο ησλ 
Κνηλσληθώλ Παληνπσιείσλ ησλ ΟΣΑ πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ. 
«Σα θνηλσληθά παληνπσιεία είλαη ππεξεζία παξνρήο εηδψλ πξψηεο αλάγθεο 
γηα ηε ζίηηζε θαη ηελ έλδπζε απφξσλ θαηνίθσλ. Σα παξερφκελα είδε 
πξνέξρνληαη απφ δσξεέο θαη ρνξεγίεο θαη, εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη αλεπάξθεηα 
εηδψλ, είλαη δπλαηή ε πξνκήζεηά ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δληαίνπ 
Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
(π.α.11389/1993, Β' 185). 
ην πιαίζην ησλ παληνπσιείσλ νη Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ 
κπνξνχλ λα δηνξγαλψλνπλ θαη ζπζζίηηα γηα ηε δηαλνκή θαγεηνχ ζε απφξνπο 
θαη αζηέγνπο. Μπνξνχλ επίζεο, λα ιακβάλνπλ θάζε άιιν κέηξν ππνζηήξημεο 
αζηέγσλ θαη απφξσλ.» 
Σν κνληέιν Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ πνπ θηινδνμνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε 
ζα πξνζθέξεη ζηηο εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ πνπ ζα εμππεξεηνχληαη απφ 
απηφ: 

1. ηελ θάιπςε ησλ βαζηθώλ ηνπο αλαγθώλ κε ηελ πξνζθνξά εηδψλ 
παληνπσιείνπ φπσο ηξφθηκα, απνξξππαληηθά, ελδχκαηα είδε νηθηαθνχ 
εμνπιηζκνχ, παηρλίδηα, βηβιία θ.ι.π.   

2. ππεξεζίεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο  
3. ελεκέξσζε θαη παξαπνκπή γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν κέζα απφ κηα νξγαλσκέλε 
δηθηύσζε κε όιεο ηηο δεκόζηεο θαη κε ππεξεζίεο θαη θνξείο.  

4. αλάπηπμε βαζηθώλ αηνκηθώλ δεμηνηήησλ ησλ εμππεξεηνύλησλ θαη 
δηθηχσζε κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο. 
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Δλψ παξάιιεια πξνσζεί ηελ  επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ ελεξγνπνίεζε 
ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη 
δεκφηεο.   
Ζ ίδξπζε Γεκνηηθνχ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ θηινδνμεί λα απαληήζεη ζην 
θάζκα ηεο θηψρεηαο θαη ηεο εμαζιίσζεο ησλ ζπλαλζξψπσλ καο. 

Δίλαη κηα πξνζπάζεηα έθθξαζεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο φισλ ησλ Σνπηθψλ 
Αξρψλ, Κνηλσληθψλ Φνξέσλ, επηρεηξήζεσλ θαη δεκνηψλ. 

 

Άξζξν 2: θνπόο- ηόρνη  

θνπφο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 
ππιψλα ζηελ θνηλφηεηα πνπ λα αμηνπνηεί ζην κέγηζην ηελ αιιειέγγπα 
νηθνλνκία ελεξγνπνηψληαο ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη αλαιακβάλνληαο ηελ 
επζχλε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο λα παξέρεη έλα πνηνηηθά βειηησκέλν 
θξάηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
θηψρεηαο.  

ηφρνο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ καο είλαη λα κελ 
ππάξμεη νχηε έλαο ζπλδεκφηεο καο πνπ λα βηψζεη θαηαζηάζεηο έλδεηαο. Να 
ζηεξηρζνχλ νη αδχλακνη ζπλδεκφηεο καο ηφζν απφ πιεπξάο πξντφλησλ φζν 
θαη ππεξεζηψλ κε απψηεξν ζθνπφ λα μεπεξάζνπλ ηελ θξίζε θαη λα 
ζηεξηρζνχλ ζηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο παξέρνληάο ηνπο βνήζεηα ζηελ αλάπηπμε 
βαζηθψλ αηνκηθψλ δεμηνηήησλ. 

Ζ ίδξπζε ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ζα δηαζθαιίζεη έλα 
αμηνπξεπέο επίπεδν δηαβίσζεο ησλ ζπλαλζξψπσλ καο πνπ αληηκεησπίδνπλ 
ην θάζκα ηεο θηψρεηαο ζα  ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 
ζπλνρήο, ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο έλδεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 
παξάιιεια δε, ζα εληζρχζεη ηελ θνηλσληθή επζχλε θαη αιιειεγγχε ησλ 
δεκνηψλ, ηνπηθψλ αξρψλ, επηρεηξήζεσλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ. 
 
Άξζξν 3: Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία 

Γηα ηε  ζηέγαζε ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ, έρεη παξαρσξεζεί εηδηθά 
δηακνξθσκέλνο ρψξνο ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο πνπ ζηεγάδεηαη 
ζηνλ ππφγεην ρψξν, θηεξίνπ ηνπ, επί ηεο νδνχ Ππιαξηλνχ 84 θαη Απνζηφινπ 
Παχινπ17 κε ηελ ππ’ αξηζκ. 831/20.04.2012 ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. (Κ,Κ,Π, Γ.Κ.), ν 
νπνίνο ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ είλαη πξνζπειάζηκνο ζηελ ηξνθνδνζία θαη ηε 
δηαλνκή ησλ πξντφλησλ.  Δπίζεο ε ζέζε ηνπ θηηξίνπ παξέρεη δηαθξηηηθφηεηα 
γηα ηνπο εμππεξεηνχκελνπο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ. 
Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ζα νξηζηεί αξκφδηνο 
ππάιιεινο Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο θαη ειιείςεη απηνχ ππάιιεινο άιιεο 
εηδηθφηεηαο.  
Σν Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ζα νξγαλσζεί θαη ζα ιεηηνπξγεί απφ ην Σκήκα   
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ καο.  
Παξάιιεια απφ ην ίδην ηκήκα ζα νξγαλσζεί θαη εηδηθή νκάδα εζεινληψλ πνπ 
ζα εθπαηδεπηνχλ γηα λα ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά ζηελ ιεηηνπξγία θαη 
νξγάλσζε απηνχ. 
Σν Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ζηεξηδφκελν ζηελ θηινζνθίαο ηεο ρξεζηήο 
δηνίθεζεο ζα ηεξεί ηα θάησζη ειεθηξνληθά αξρεία: 
1. Απνζήθεο, φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα εηζεξρφκελα θαη ηα εμεξρφκελα 
πξντφληα ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ. 
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2. Αξρείν κε Γειηία Απνζηνιήο ηξνθίκσλ θαη εηδψλ ηνπ θνηλσληθνχ 
παληνπσιείνπ 
3. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε παξαιαβήο πξντφλησλ αλά δηθαηνχρν. 
Κάζε  δηθαηνχρνο ζα εθνδηαζηεί κε εηδηθή Κάξηα  εμππεξεηνχκελνπ. Ο θάζε 
δηθαηνχρνο ζα κπνξεί λα αλαγξάθεη ζηελ Κάξηα ηνπ θαη έλα δεχηεξν άηνκν 
πνπ ζα κπνξεί λα παξαιακβάλεη αλη’ απηνχ ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα ζε 
πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ ηδίνπ. 
Δπίζεο ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο πξντφλησλ θαη’ νίθνλ ζε άηνκα 
κε αλαπεξία ή ειηθησκέλα άηνκα. 
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ, ζα επνπηεχεηαη, απφ ηελ 
νξηδφκελε κε ηελ απφθαζε απηή  επηηξνπή δηαρείξηζεο. Ζ επηηξνπή 
δηαρείξηζεο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάδεη αλά εμάκελν, ζηελ νηθνλνκηθή 
επηηξνπή έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη δηαρεηξηζηηθφ απνινγηζκφ ν νπνίνο ζα 
εγθξίλεηαη κε εηδηθή απφθαζε ηεο.  
 
Άξζξν 4: Γηθαηνύρνη  

Γηθαηνχρνη ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ είλαη νη θάηνρνη ηεο Κάξηαο 
Κνηλσληθψλ Παξνρψλ. 
Οη Γηθαηνχρνη κεηά απφ αίηεζή ηνπο ζα επηιέγνληαη θαηφπηλ  ηεο εηζήγεζεο 
ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & 
Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ θαη έπεηηα απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο επηηξνπήο 
δηαρείξηζεο βάζεη ησλ θάησζη ζπλδπαζηηθψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ: 
· Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε: Δηήζην θαζαξφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο 
6.000,00€, 
πξνζαπμαλφκελν θαηά 20% γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν κέινο. 
· Πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε 
· Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ( Πνιπηεθλία, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, θ.ι.π.. 
· Δξγαζηαθή θαηάζηαζε (αλεξγία) 
· πλζήθεο ζηέγαζεο 
· Πξνβιήκαηα Τγείαο 
 
Άρθρο 5: Παροτές 

Σν Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ζα πξνζθέξεη ζηνπο δηθαηνχρνπο είδε πξψηεο 
αλάγθεο, θπξίσο ηξφθηκα θαη κε εππαζή πξντφληα ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο 
δηθαηνχρσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα παξέρνληαη δειαδή ηξφθηκα (φπσο γάια 
εβαπνξέ, ξχδη, δπκαξηθά, αιεχξη, φζπξηα, ιάδη, δάραξε, θαθέο, παηδηθέο 
θξέκεο, παμηκάδηα, θξπγαληέο, κπηζθφηα θ.ι.π.), βαζηθά είδε θαζαξηφηεηαο θαη  
αηνκηθήο πγηεηλήο (απνξξππαληηθά, ζαπνχληα, ζακπνπάλ, ρισξίλε, 
ζθνπγγάξηα, ζθνχπεο θ.ι.π.), θαζψο θαη βαζηθά είδε πεξηπνίεζεο γηα κσξά 
φπσο πάλεο, κσξνκάληεια. Παξάιιεια ζα πξνζθέξνληαη είδε έλδπζεο θαη 
ππφδεζεο, βηβιία, παηρλίδηα, θιπ 
 Σν θνηλσληθφ παληνπσιείν κπνξεί λα δηαζέηεη δσξεάλ πξντφληα 
κεηαρεηξηζκέλα , ηα νπνία ζα έρνπλ ειεγρζεί θαη ζα βξίζθνληαη ζε άξηζηε 
θαηάζηαζε. Σα κεηαρεηξηζκέλα είδε κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ είδε έλδπζεο 
θαη ππφδεζεο, είδε νηθηαθήο ρξήζεο, βηβιία, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θ.ι.π. ηα 
φπνηα ζα πξνέξρνληαη απφ δσξεέο ζπκπνιηηψλ. 
Σν θνηλσληθφ παληνπσιείν κπνξεί λα νξγαλψλεη παδάξηα αληαιιαγήο 
πξντφλησλ θαη κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ έλδπζεο νηθηαθψλ ζπζθεπψλ θ.ι.π. 
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Σν Κνηλσληθφ Παληνπσιείν επίζεο κπνξεί λα δηαλέκεη θαη θξέζθα πξντφληα 
ιατθήο αγνξάο θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ ιεηηνπξγία ζπζζηηίνπ εάλ απηφ θξηζεί 
απαξαίηεην. 
Οη πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα πξνζθέξνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ζα 
είλαη αλάινγεο κε ηε δηαζεζηκφηεηα πνπ ζα έρεη ην Παληνπσιείν ηφζν ζηα 
είδε πνπ ζα πξνκεζεχεηαη ν Γήκνο, φζν θαη ζε απηά πνπ ζα πξνέξρνληαη 
απφ δσξεέο. 
Δπίζεο,  ε πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ ζα ρνξεγείηαη αλά δηθαηνχρν , ζα 
θαζνξίδεηαη θιηκαθσηά, αλάινγα κε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε 
θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο.  
Σέινο ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν κε ηελ θάξηα δηθαηνχρνπ κπνξεί λα παξέρεη 
δσξεάλ πξφζβαζε ζηα πνιηηηζηηθά, αζιεηηθά πξνγξάκκαηα ή άιια 
πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε. 
Ζ εηδηθή θάξηα δηθαηνχρνπ Κνηλσληθψλ παξνρψλ ζα ηζρχεη γηα έλα ρξφλν. 
ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο επαλαμηνινγείηαη απφ κεδεληθή βάζε.  
Παξάιιεια ζα παξέρνληαη ππεξεζίεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο , 
ελεκέξσζε θαη παξαπνκπή γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζε 
ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν κέζα απφ κηα νξγαλσκέλε δηθηχσζε κε φιεο ηηο 
δεκφζηεο θαη κε ππεξεζίεο θαη θνξείο θαη αλάπηπμε βαζηθψλ αηνκηθψλ 
δεμηνηήησλ ησλ εμππεξεηνχλησλ θαη δηθηχσζε κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 
θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο. 
Δλψ παξάιιεια ζα πξνσζείηαη ε  επαηζζεηνπνίεζε θαη ε  ελεξγνπνίεζε ηεο 
ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ε πξνψζεζε ηνπ εζεινληηζκνχ. 
 
Άρθρο 6: Κοινωνικά Κριηήρια Επιλογής Δικαιούτων 
Κχξην θξηηήξην έληαμεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην πξφγξακκα είλαη ην 
εηζφδεκα, ελψ παξάιιεια ζα ιακβάλνληαη ππφςε παξάγνληεο φπσο ε 
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ε αλεξγία, πξνβιήκαηα 
πγείαο θαη αλαπεξίεο θ.ι.π. πνπ ζα δηαπηζηψλνληαη κε ηελ ππνβνιή ησλ 
απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ αιιά θαη κε ηελ δηελέξγεηα Κνηλσληθήο 
Έξεπλαο. 
Ωο εηήζην θαζαξό εηζόδεκα γηα ηελ έθδνζε θάξηαο Κνηλσληθώλ 
Παξνρώλ νξίδεηαη έσο ην εηζόδεκα όπσο απηό αλαθέξεηαη ζην ΦΔΚ 
1747 η. Β΄ / 2006, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο, αλάινγα κε ηνλ 
αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο: 
Μέιε Οηθνγέλεηαο    Δηζφδεκα 
1 άηνκν                   6000 επξψ 
2 άηνκα                   7.200 επξψ 
3 άηνκα                   8.400 επξψ 
4 άηνκα                   9.600 επξψ 
Καη γηα θάζε έλα επηπιένλ άηνκν, ζα ππάξρεη πξνζαχμεζε ζην νηθνλνκηθφ 
φξην θαηά 20%, ελψ γηα ηηο πεξηπηψζεηο κε αλαπεξία 67% θαη άλσ ην 
αλσηέξσ θαζνξηζζέλ εηζφδεκα ζα απμάλεηαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%). 
 

Άξζξν 7: Γηθαηνινγεηηθά Γηθαηνύρσλ 

Απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά νξίδνληαη ηα θάησζη: 
1. Αίηεζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ηελ θνηλσληθή ππεξεζία  
    ηνπ  Γήκνπ 
2. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο  
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3. Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο  
4. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 
5. Πξφζθαην Δθθαζαξηζηηθφ Δθνξίαο ή Τπεχζπλε δήισζε πεξί κε 
ππνρξεσηηθήο ππνβνιήο θνξνινγηθήο δειψζεσο ζεσξνχκελε απφ ηε 
αξκφδηα Γ.Ο.Τ.  
6. Δ9 
8. Κάξηα Αλεξγίαο 
9. Γλσκάηεπζε απφ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή πεξί πνζνζηνχ αλαπεξίαο 
10. Άιια δηθαηνινγεηηθά πνπ δειψλνπλ ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο φπσο 
(δηαδεπθηήξην, βεβαίσζε απφ ζχιινγν πνιπηέθλσλ θ.ι.π.) 
11. Έθζεζε Κνηλσληθήο Έξεπλαο απφ Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ (ηνπ Γήκνπ ή 
άιιεο ππεξεζίαο). 
 
Άρθρο 8: Πόροι Κοινωνικού Πανηοπωλείοσ 

Πφξνη ηνπ Παληνπσιείνπ ζα είλαη: 
1. Υνξεγίεο/δσξεέο πνιηηψλ εζεινληψλ, ζπιιφγσλ, ζρνιείσλ, ηδξπκάησλ θ.α. 
2. Γσξεέο θαη ρνξεγίεο Δπηρεηξήζεσλ θαη ηδησηψλ κε πξνζθνξά πξντφλησλ 
3. Δπξσπατθά ή εζληθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο 
4. Ίδηνη πφξνη ηνπ Γήκνπ  
5. Υνξεγίεο απφ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ 
Γηθαίνπ, Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε, Δθθιεζίεο θ.ι.π. 
 

Άρθρο 9: Επιηροπή Διατείριζης 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ζα επνπηεχεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ζηελ νπνία εθπξνζσπνχληαη αλαινγηθά κε ηε δχλακή 
ηνπο, νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη επηπιένλ θαη 
πξνεδξεχεη ν Γήκαξρνο ή ν νξηδφκελνο Αληηδήκαξρνο. Ζ Δπηηξνπή 
Γηαρείξηζεο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάδεη αλά εμάκελν, ζηελ νηθνλνκηθή 
επηηξνπή, έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη δηαρεηξηζηηθφ απνινγηζκφ.  
 
4. Γηα ηε πξνκήζεηα εηδψλ, πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ Κνηλσληθνχ 
Παληνπσιείνπ, ζα πξνβιεθηεί  ζρεηηθή  πίζησζε κε λεφηεξε απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 
Αθνχ έγηλε ε ζχληαμε ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ ππνγξάθεηαη  φπσο ν Νφκνο   

νξίδεη.  
Ζ αλσηέξσ απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ  19/ 305/2012 .- 

 
   Ο     Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο               Ο  Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Δ Α          ΣΑ   ΜΔΛΖ 
ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΑΤΡΔΛΖ 
 

Αθξηβέο Απφζπαζκα 
Κφξηλζνο, 25-09-2012 
O Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 

 
 

ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. ΣΑΤΡΔΛΖ 


