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∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
-------∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

--------

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 16ης/2012 τακτικής συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλεξάνδρειας

Αριθµός Απόφασης: 336/2012
ΘΕΜΑ:
Έγκριση «Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης Κοινωνικού
Παντοπωλείου ∆ήµου Αλεξάνδρειας», σύµφωνα µε την
224/21.08.2012 εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που
βρίσκεται στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα στις 27 του µηνός Αυγούστου του έτους 2012
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20:30 συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Αλεξάνδρειας ύστερα από την µε αριθ. πρωτ. 31870/23-08-2012 έγγραφη
πρόσκληση του προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
«Καλλικράτης».

νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του

∆ιαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο
τριάντα τριών (33) µελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση τριάντα (30) µέλη
και ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Κούγκας Αθανάσιος
2.Κωτούλας Χρήστος
3.Γκαβαρδίνας Νικόλαος
4.Κούτσιας Νικόλαος
5.Βενιόπουλος Κωνσταντίνος
6.Μπούτσης Παναγιώτης
7.Ανδρονίδης Σάββας
8.Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος
9.Παντόπουλος Χρήστος
10.Μητρόπουλος Ευάγγελος
11.Ματσούκας Αριστείδης
12.Βασιλόπουλος ∆ηµήτριος
13.Στεργιόπουλος Γρηγόριος
14.Τζίλας Γεώργιος
15.Κιοσέογλου Ιερεµίας

18.∆ιακόπουλος Κωνσταντίνος
19.Γκιόνογλου Χαράλαµπος
20.Σαρακατσιάνος Νικόλαος
21.Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης
22.Τασιόπουλος Αναστάσιος
23.∆ριστάς Στέφανος
24.Βουλγαροπούλου Μαρία
25Ναλµπάντης Κων/νος-Αντιπρόεδρος
26.Χαλκίδης Ισαακ
27.Λαµπίρη Αννα
28.Απατσίδης Ιωάννης
29.Σπυρίδης Γεώργιος-Γραµµατέας
30.Αλευράς Χρήστος
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16.Μοσχοπούλου Όλγα -Πρόεδρος
17.Γκιορτζής ∆ηµήτριος
Απόντες
1.Γκιουρτζής Ιωάννης
2.Τσιφόπουλος Ευθύµιος
3.Ανεσίδης Νικόλαος
Κατά την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 στη συνεδρίαση παρέστη και ο ∆ήµαρχος
κ. Φώτιος ∆ηµητριάδης.
Από το σύνολο των τεσσάρων (04) Προέδρων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων βρέθηκαν
παρόντες οι δύο (02), ήτοι:
Παρόντες
1.Ρεσινιώτης Απόστολος
2.Μητσόπουλος Βασίλειος
Απόντες:
1.Μαντζώλας Γεώργιος
2.Κιορογλίδης Κωνσταντίνος
Από το σύνολο των είκοσι έναν (21) Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων βρέθηκαν
παρόντες οι δέκα τρεις (13), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Θυµιόπουλος ∆ηµήτριος

8.Τσεκούρας Αθανάσιος

2.Γιαννέκας Χρήστος

9.Γιαννόπουλος Σωτήριος

3.Γκούντας Βασίλειος

10.Θυµιόπουλος Γρηγόριος

4.Παπαδοπούλου Ανθία

11.Βεσυροπούλου Ζωή

5.Καραγιάννης Σωτήριος

12.Κασνακίδης ∆ήµος

6.Χατζόπουλος Σωτήριος

13.Παναγιωτίδης Κυριάκος

7.Καρυτόπουλος Θωµάς
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Κεµπαπίδης Ιωάννης
2.Αργιαντόπουλος Στέφανος
3.Σπανός Νικόλαος
4.Κατράνας Αθανάσιος

5.Τάνης Αθανάσιος
6.Μουρατίδης Θεοχάρης
7.Παπαδηµητρίου Βασίλειος
8.Κωστόπουλος Ματθαίος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πελαγία ∆ηµητρίου, τακτική υπάλληλο του δήµου
Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού µε Γ’ βαθµό.
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Παρατηρήσεις:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Το 25ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί πρίν το 1ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης, λόγω ανάγκης αποχώρησης του εισηγητή για επαγγελµατικούς λόγους.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος, Παντόπουλος Χρήστος, Κωτούλας Χρήστος ,
Απατσίδης Ιωάννης, Τασιόπουλος Αναστάσιος, Λαµπίρη Αννα αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1ου
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και επέστρεψαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Παντόπουλος Χρήστος και
Απατσίδης Ιωάννης κατά τη συζήτηση του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. Κωτούλας Χρήστος και Τασιόπουλος Αναστάσιος κατά τη συζήτηση του 5ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ιακόπουλος Κωνσταντίνος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης και επέστρεψε κατά τη συζήτηση του 7ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Απατσίδης Ιωάννης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 7ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης και επέστρεψε κατά τη συζήτηση του 14ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ριστάς Στέφανος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης, επέστρεψε κατά τη συζήτηση του 11ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και
αποχώρησε εκ νέου κατά τη συζήτηση του 20ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ Τζίλας Γεώργιος και ∆ιακόπουλος Κωνσταντίνος αποχώρησαν κατά τη
συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και επέστρεψαν κατά τη συζήτηση του 26ου θέµατος
της ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κωτουλας Χρήστος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 28ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης και επέστρεψε κατά τη συζήτηση του 29ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης
Οι δηµοτικοί Σύµβουλοι της παράταξης < Ρουµλούκι-Αλεξάνδρεια Πορεία στο Μέλλον> αποχώρησαν πριν
την ψηφοφορία του 28ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης διαµαρτυρόµενοι για την πολιτική εκδίωξη που
ασκείται σε βάρος του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χαλκίδη Ισαακ.

Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 24ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου το από 23-08-2012 εισηγητικό σηµείωµα το οποίο αυτούσια έχει ως εξής:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Με την 182/14.05.2012 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ελήφθη κατ’ αρχήν απόφαση για την
ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 Ιε)
του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 2 του
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωµένη διοίκηση -Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». Επίσης, µε την ίδια απόφαση
καθορίστηκε ότι: «µε νεότερες αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, σε προσεχείς συνεδριάσεις: α)
θα καθοριστούν οι δηµοτικοί χώροι που θα διατεθούν για τις ανάγκες λειτουργίας του «Κοινωνικού
Παντοπωλείου», β) θα εγκριθεί ο «Κανονισµός Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού
Παντοπωλείου ∆ήµου Αλεξάνδρειας», ενώ παράλληλα θα ρυθµιστούν και οι λεπτοµέρειες όσον
αφορά την οργάνωση και λειτουργία του».
Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85), «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. 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 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 παρατάξεις και στην οποία συµµετέχει
επιπλέον και προεδρεύει ο δήµαρχος ή ο οριζόµενος από αυτόν αντιδήµαρχος. Η επιτροπή
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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. Με απόφαση του
υπουργού Εσωτερικών δύναται να ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την οργάνωση
και λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων.»
Για την εύρυθµη οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου είναι απαραίτητο να καταρτιστεί, εγκριθεί και τεθεί σε εφαρµογή ένα
κανονιστικό πλαίσιο, κατά το δυνατόν ευρέως αποδεκτό, µε τις διατάξεις του οποίου θα
καθορίζονται µε σαφή τρόπο τα σχετικά θέµατα.
Ως γνωστό, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114), «οι δηµοτικές αρχές
ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο
της κείµενης νοµοθεσίας», οι δε σχετικές αποφάσεις «λαµβάνονται από τα δηµοτικά συµβούλια µε
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους», ενώ, σύµφωνα µε το άρθρο 72, παρ. 1,
εδάφιο ια) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου «εισηγείται στο
δηµοτικό συµβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήµου, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους».
Με την υπ’ αριθ. 224/21.08.2012 απόφασή της, η οικονοµική επιτροπή κατήρτισε, ενέκρινε
1
οµόφωνα και εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχέδιο «Κανονισµού Λειτουργίας και
∆ιαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Αλεξάνδρειας», το οποίο έχει ως εξής :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
(σχέδιο)
ο

Άρθρο 1
Κανονισµός
Με τον Κανονισµό αυτό ρυθµίζεται η λειτουργία και διαχείριση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του
∆ήµου Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85) και των σχετικών
αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών. Ο παρών Κανονισµός, εναρµονισµένος µε την εκάστοτε
ισχύουσα νοµοθεσία, εγκρίνεται, συµπληρώνεται και τροποποιείται µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των µελών του.
ο

Άρθρο 2
Σκοπός ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. Η ίδρυση του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του
∆ήµου Αλεξάνδρειας για την ανάπτυξη της δηµοτικής κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, µε
στόχο την εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την
καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, την ευαισθητοποίηση ατόµων και
οµάδων πληθυσµού, καθώς και επιχειρήσεων µε στόχο τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα
στήριξης των οικονοµικά αδυνάµων κατοίκων.

1

Σηµειώνεται ότι η, προβλεπόµενη από την παρ. 3, άρθρου 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85),
Υπουργική Απόφαση που θα ρυθµίζει «κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την οργάνωση και
λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων» δεν έχει εκδοθεί ακόµη, οπότε και οι διατάξεις του
παρόντος σχεδίου «Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου
Αλεξάνδρειας» - εφόσον εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο – υπόκεινται, ενδεχοµένως, σε
τροποποίηση και προσαρµογή τους προς την εν λόγω Υπουργική Απόφαση, όταν εκδοθεί, στο
βαθµό που αντιβαίνουν σε αυτή.
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2. Η λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου αποσκοπεί ειδικότερα στην κάλυψη
πρωτογενών αναγκών ευπαθών – κοινωνικά και οικονοµικά – ατόµων και οικογενειών, µε την
δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων
κατοίκων του ∆ήµου Αλεξάνδρειας.
ο

Άρθρο 3
Έδρα, Κτήρια και Χώροι του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. Έδρα του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η πόλη της Αλεξάνδρειας Ηµαθίας.
2. Ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας µεριµνά για την διάθεση κατάλληλων κτηρίων και χώρων για τις ανάγκες
στέγασης των υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, καθώς και για την προµήθεια
του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού και των µέσων που καθιστούν εύρυθµη την λειτουργία
του.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιµα κτήρια και χώροι ιδιοκτησίας του ∆ήµου κατάλληλα
για το σκοπό αυτό, είναι δυνατή η µίσθωση από τρίτους κτηρίων ή και χώρων αποθηκών για την
κάλυψη αναγκών στέγασης του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η σχετική διαδικασία
διενεργείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί µίσθωσης ακινήτων από τους
∆ήµους.
Η υλικοτεχνική υποδοµή, ο εξοπλισµός, καθώς και τα µέσα που απαιτούνται για την λειτουργία του
∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, εφόσον δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση της προµήθειας τους
µε δαπάνες του ∆ήµου, µπορεί να προέρχονται από χορηγίες και δωρεές τρίτων.
3. Για την εύρυθµη λειτουργία του, το ∆ηµοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο δέον να διαθέτει
κατάλληλους χώρους, εξοπλισµό και µέσα, που περιλαµβάνουν:
α) πρατήριο διανοµής τροφίµων.
β) πρατήριο διανοµής λοιπών ειδών (ατοµικής υγιεινής-καθαριότητας, βρεφικής φροντίδας, ένδυσης,
υπόδησης και οικιακού εξοπλισµού).
γ) αποθήκες (για τη συγκέντρωση, φύλαξη και προετοιµασία των χορηγούµενων από τα πρατήρια
ειδών).
δ) γραφείο.
ε) τουαλέτες.
στ) µαγειρείο (για την περίπτωση παρασκευής φαγητού).
ζ) κατάλληλο αυτοκίνητο (για τη µεταφορά ειδών και προϊόντων καθώς και για την διανοµή µερίδων
φαγητού στους δικαιούχους).
4. Οι αναφερόµενοι στην προηγούµενη παράγραφο χώροι, εξοπλισµός και µέσα, µπορεί να
στεγάζονται στο ίδιο ή σε διαφορετικά κτήρια, ανάλογα µε την διαθεσιµότητα αυτών, την επάρκεια
των χώρων και τις εκάστοτε επικρατούσες ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας
µεριµνά για την αδειοδότηση των χώρων χρήσης και των υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου, εφόσον εµπίπτουν στη σχετική για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
νοµοθεσία, εξασφαλίζοντας την τήρηση των απαιτούµενων τεχνικών και άλλων προδιαγραφών.
5. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθορίζονται τα κτήρια και οι επιµέρους χώροι που
προορίζονται για την λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Επίσης, είναι δυνατή η
λειτουργία υπηρεσιών ή παραρτηµάτων του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου σε
αποκεντρωµένες ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου, εφόσον διατίθενται κατάλληλοι προς τούτο χώροι
δηµοτικών κτηρίων και εξυπηρετούνται επαρκέστερα οι σκοποί του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
ο

Άρθρο 4
Παροχές ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. Στο πλαίσιο λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπεται να διανέµονται
σε άπορους κατοίκους του ∆ήµου Αλεξάνδρειας:
α) τυποποιηµένα τρόφιµα µακράς διάρκειας.
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β) είδη ατοµικής υγιεινής και καθαριότητας.
γ) είδη βρεφικής ανάπτυξης.
δ) νωπά τρόφιµα (εφόσον υπάρχουν κατάλληλες υποδοµές και εξοπλισµός που διασφαλίζει την
ποιότητα, τη διατηρησιµότητα και την καλή τους κατάσταση από άποψη υγιεινής και ασφάλειας,
σύµφωνα µε τις σχετικές υγειονοµικές διατάξεις).
ε) είδη ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισµού.
2. Τα παρεχόµενα είδη του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται κυρίως από δωρεές
και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προµήθειά τους µε
δαπάνη του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Υπουργική Απόφαση 11389/1993, ΦΕΚ Β’ 185).
3. Τα είδη που παρέχονται από το ∆ηµοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι εντελώς δωρεάν. Οι
ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους καθώς και η συχνότητα
παροχής τους, καθορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου, µετά από εισήγηση της αρµόδιας κοινωνικής υπηρεσίας του ∆ήµου Αλεξάνδρειας
(Γραφείο Εφαρµογής Κοινωνικών Προγραµµάτων Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας),
λαµβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες ποσότητες και είδη των προϊόντων σε συνδυασµό µε τον
αριθµό των αιτούντων – δυνητικών δικαιούχων του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
4. Τα προϊόντα του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα παραχωρούνται δωρεάν από
επιχειρηµατίες, προµηθευτές, άτοµα, οργανωµένους φορείς, σχολεία και επιπλέον θα
εξασφαλίζονται µέσω της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων. Ο αριθµός των δικαιούχων ανά
εξάµηνο (µονήρη άτοµα και οικογένειες) εξαρτάται από τα προϊόντα τα οποία θα είναι διαθέσιµα.
5. Στο πλαίσιο λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, είναι δυνατή η παρασκευή
µαγειρευµένου φαγητού ή και η προµήθεια έτοιµου φαγητού, µε σκοπό την διοργάνωση συσσιτίων
και την διανοµή µερίδων φαγητού σε απόρους και αστέγους κατοίκους του ∆ήµου Αλεξάνδρειας,
καθώς και η λήψη κάθε άλλου µέτρου υποστήριξης αστέγων και απόρων.
ο

Άρθρο 5
Οργάνωση και Λειτουργία ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. Το ∆ηµοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως πρόγραµµα του Αυτοτελούς Τµήµατος
Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ Β’ 1116 / 03.06.2011) και υλοποιείται µε τη βοήθεια
χορηγών, δωρητών, εθελοντών, καθώς και µε ενίσχυση από Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά
προγράµµατα που αποσκοπούν στην καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού.
2. Το Γραφείο Εφαρµογής Κοινωνικών Προγραµµάτων του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής
Προστασίας είναι αρµόδιο για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, µε
αρµοδιότητες ιδίως:
α) την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών των δυνητικών δικαιούχων.
β) την διερεύνηση της ορθότητας των στοιχείων που καταγράφονται στις αιτήσεις και στα
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά των δικαιούχων.
γ) την εισήγηση στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης για την έγκριση ή την απόρριψη των αιτήσεων.
δ) την έκδοση κάρτας δικαιούχου υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
ε) την σύνταξη εκθέσεων Κοινωνικού Λειτουργού, για περιπτώσεις εξακρίβωσης αναγκών
δυνητικών δικαιούχων του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, όπου κριθεί απαραίτητο.
στ) την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων προς τους προσφέροντες φορείς (χορηγούς και δωρητές).
ε) την τήρηση µητρώου παραλαβής προϊόντων και διανοµής προς τους δικαιούχους.
ζ) τον συντονισµό και προγραµµατισµό των εθελοντών και φορέων για την ενίσχυση του ∆ηµοτικού
Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε συνεργασία µε το Γραφείο Εθελοντισµού και την Οµάδα Εθελοντών
του ∆ήµου Αλεξάνδρειας.
η) την πληροφόρηση των πολιτών, των φορέων και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης σχετικά µε
τους στόχους, τη λειτουργία, τις δραστηριότητες, τη διαχείριση και την απόδοση του ∆ηµοτικού
Κοινωνικού Παντοπωλείου.
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3. Η λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου πραγµατοποιείται:
α) από προσωπικό (τακτικό ή και έκτακτο), διαφόρων ειδικοτήτων, που υπηρετεί στο ∆ήµο
Αλεξάνδρειας.
β) από εθελοντές οι οποίοι είναι επίσηµα καταγεγραµµένοι στο Μητρώο Εθελοντών του ∆ήµου
Αλεξάνδρειας.
γ) από προσωπικό που θα απασχολείται ειδικά για το σκοπό αυτό, µετά από συµµετοχή του ∆ήµου
σε Εθνικά, Περιφερειακά ή Ευρωπαϊκά Προγράµµατα (π.χ. Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας).
δ) εφόσον υπάρχει έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη επαρκώς αιτιολογηµένη, από προσωπικό συναφών
ειδικοτήτων που υπηρετεί σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, το
οποίο, µπορεί να αποσπάται για την κάλυψη αναγκών του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73, παρ. 1 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143).
4. Με απόφαση του ∆ηµάρχου, ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου εφόσον έχει µεταβιβαστεί σε αυτόν η
σχετική αρµοδιότητα, ορίζεται το προσωπικό των περιπτώσεων α) και γ) της προηγούµενης
παραγράφου, που θα απασχολείται στο ∆ηµοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, ο υπεύθυνος καθώς και
τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού. Στο προσωπικό του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου δέον να µετέχουν, εφόσον διατίθενται, υπάλληλοι των κλάδων, ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού, ∆Ε
∆ιοικητικού, ∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων, ΥΕ Αποθηκαρίων, ΥΕ Οικογενειακών βοηθών και ΥΕ
Εργατών Γενικών Καθηκόντων.
5. Το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, για
συγκεκριµένες ώρες και ηµέρες εβδοµαδιαίως, καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αλεξάνδρειας έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης.
ο

Άρθρο 6
∆ικαιούχοι ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. ∆υνητικοί δικαιούχοι του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:
α) Έλληνες κάτοικοι του ∆ήµου Αλεξάνδρειας,
β) Οµογενείς κάτοικοι του ∆ήµου Αλεξάνδρειας,
γ) Αλλοδαποί που αποδεδειγµένα κατοικούν µόνιµα στον ∆ήµο Αλεξάνδρειας και διαθέτουν άδεια
παραµονής και θεωρηµένο διαβατήριο,
εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των επόµενων παραγράφων.
2. Βασικό κριτήριο για την ένταξη, µεµονωµένων ατόµων ή οικογενειών από τις κατηγορίες της
προηγούµενης παραγράφου, στους δικαιούχους των υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου είναι η διαπίστωση της «απορίας», η οποία αποδεικνύεται από το εισόδηµα σε
συνδυασµό µε την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων όπως η ανεργία, η οικογενειακή
κατάσταση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα
ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν.
3. Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραµµα του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου είναι:
i) υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:
Αίτηση του ενδιαφεροµένου, σύµφωνα µε τυποποιηµένο υπόδειγµα αίτησης που χορηγεί η αρµόδια
υπηρεσία του ∆ήµου.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας από τον ∆ήµο ή αντίγραφο λογαριασµού ∆ηµόσιας Επιχείρησης
Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος ή του εκκαθαριστικού
σηµειώµατος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και σε περίπτωση µη υπάρξεως αυτών
βεβαίωση περί µη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, θεωρηµένη
από την οικεία ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.).
Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση οικείου Υποθηκοφυλακείου.
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ii) δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα µε την κατάσταση του υποψηφίου-δυνητικού
δικαιούχου:
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.
Βιβλιάριο απορίας, θεωρηµένο από αρµόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β’ ή α’ βαθµού.
Επίσηµη Ιατρική Γνωµάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβληµα υγείας.
Γνωµάτευση Πρωτοβάθµιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες.
Ενοικιοστάσιο (µισθωτήριο) συµβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι.
Αντίγραφο εξατοµικευµένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρµόδια δηµόσια ή δηµοτική
υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, µε την οποία µπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι
συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόµου ή της οικογένειας (διάσταση,
µονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναµία εξυπηρέτησης, κλπ).
Σε περίπτωση που το µονήρη άτοµο ή οποιοδήποτε µέλος της αιτήτριας οικογένειας
λαµβάνει οποιοδήποτε βοήθηµα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική
βεβαίωση λήψης.
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Νοείται ότι τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα
διαχειρίζονται µόνο οι αρµόδιοι υπάλληλοι της κοινωνικής υπηρεσίας του ∆ήµου. Πρόσβαση στα
στοιχεία αυτά µπορούν να έχουν τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου, που δεσµεύονται για την εχεµύθειά τους.
4. Από την εξέταση των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών της προηγούµενης παραγράφου,
διαπιστώνεται η κάλυψη ή µη των ακόλουθων κοινωνικών κριτηρίων:


Απορία: Ετήσιο καθαρό ατοµικό εισόδηµα έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, κλιµακούµενο
για τα µέλη της ίδιας οικογένειας ως εξής:
Μέλη Οικογένειας
Ένα (1) άτοµο
∆ύο (2) άτοµα
Τρία (3) άτοµα
Τέσσερα (4) άτοµα
Πέντε (5) άτοµα και άνω

Εισόδηµα
5.000 ευρώ
6.000 ευρώ
8.000 ευρώ
10.000 ευρώ
12.000 ευρώ



Οικογενειακή Κατάσταση: Πολυτεκνία, µονογονεϊκές οικογένειες, κλπ.



Οικονοµική και Περιουσιακή Κατάσταση: Οι πηγές εισοδήµατος και τα περιουσιακά
στοιχεία του µονήρη ατόµου ή των µελών της οικογένειας που αιτούνται παροχές του
∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.



Κατάσταση Υγείας: Παθολογικά ή και ψυχιατρικά προβλήµατα (συµπεριλαµβανοµένων
των ουσιοεξαρτήσεων), καθώς και αναπηρία.



Ανεργία.



Συνθήκες στέγασης και διαβίωσης καθώς και οποιαδήποτε έκτακτη περίσταση που θέτει το
µονήρη άτοµο ή τις οικογένειες σε δυσµενέστατη οικονοµική κατάσταση.

Τα παραπάνω κριτήρια δύναται να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης της Επιτροπής ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε
επικρατούσες συνθήκες αλλά και τις πραγµατικές δυνατότητες του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου.
5. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
στην αρµόδια κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου. Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και
αξιολογούνται από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό του προγράµµατος όπως απαιτείται από τις
αρχές προστασίας προσωπικών δεδοµένων και όπως αρµόζει στο σεβασµό της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και στη διατήρηση της ανωνυµίας.
6. Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης, µετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων –
δικαιολογητικών των υποψήφιων δικαιούχων από την κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου, καθορίζει µε
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απόφασή της τους τελικούς δικαιούχους των υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου,
σύµφωνα µε τα κριτήρια των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.
7. Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπει η επάρκεια σε είδη του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου, η κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου δύναται να εισηγείται αιτιολογηµένα στην
Επιτροπή ∆ιαχείρισης την ενίσχυση ωφελούµενων και πέραν των ανωτέρω τιθέµενων οικονοµικών
και κοινωνικών κριτηρίων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν εκ των πραγµάτων µπορεί να
αποδειχθεί η απορία και η αντικειµενική αδυναµία ατόµων ή οικογενειών να ανταπεξέλθουν στις
βασικότερες ανάγκες καθηµερινής διαβίωσης, όπως είναι η τροφή, η κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου
µετά από σχετική αιτιολογηµένη έκθεση κοινωνικού λειτουργού µπορεί να εισηγείται στην Επιτροπή
∆ιαχείρισης την ένταξή αυτών στους δικαιούχους των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου
ακόµη και χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5
του παρόντος άρθρου, λόγω µη ύπαρξης σχετικών δικαιολογητικών.
8. Οι εκθέσεις του κοινωνικού λειτουργού του ∆ήµου για όλες τις περιπτώσεις των δικαιούχων του
∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, δέον να περιλαµβάνουν, εκτός άλλων, προτάσεις για τη
λήψη µέτρων προκειµένου να βοηθηθεί η ωφελούµενη οικογένεια ή το άτοµο µε στόχο την άρση
των συνθηκών που δηµιουργούν τη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. Επίσης, είναι
σηµαντικό οι υπηρεσίες που παρέχει το ∆ηµοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο να µην απευθύνονται
κατά το δυνατόν σε ανθρώπους που δεν έχουν την δυνατότητα άρσης των συνθηκών φτώχειας
αλλά σε πληθυσµό που έχει τη δυνατότητα, µέσα από υλική, ψυχοκοινωνική ή άλλης µορφής
στήριξη, να επανενταχθεί.
9. Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου επανεξετάζονται
από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης τουλάχιστον ανά εξάµηνο, προκειµένου να διαπιστώνεται η
µεταβολή ή µη των στοιχείων που τους κατέστησαν δικαιούχους, ούτως ώστε η σχετική λίστα
δικαιούχων και αποκλειοµένων να επικαιροποιείται διαρκώς.
ο

Άρθρο 7
Επιτροπή ∆ιαχείρισης ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. Για την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
συστήνεται εννεαµελής Επιτροπή ∆ιαχείρισης, περιλαµβανοµένου και του Προέδρου της.
2. Μέλη της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:
α) Ο ∆ήµαρχος ή ο Αντιδήµαρχος ή εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος που ορίζει ο ∆ήµαρχος, ως
Πρόεδρο της Επιτροπής.
β) Τέσσερις (4) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι από την παράταξη της πλειοψηφίας, µη αποκλειοµένων του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και Αντιδηµάρχων, εκτός της περίπτωσης του Αντιδηµάρχου
ή του εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου που τυχόν έχει ορίσει ο ∆ήµαρχος στη θέση του.
γ) ∆ύο (2) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι από την παράταξη της µείζονος µειοψηφίας, ένας εκ των οποίων
ορίζεται Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, µετά από υπόδειξη της παράταξης από την οποία
προέρχεται.
δ) Ένας (1) ∆ηµοτικός Σύµβουλος από τις υπόλοιπες παρατάξεις της µειοψηφίας.
ε) Ο προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου ή Κοινωνικός
Λειτουργός του ∆ήµου, που ορίζεται από τον ∆ήµαρχο.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι προτείνονται, αντίστοιχα, από τις δηµοτικές παρατάξεις από τις οποίες
προέρχονται. Σε περίπτωση άρνησης ∆ηµοτικών Συµβούλων της µειοψηφίας να συµµετέχουν στην
Επιτροπή, στη θέση τους ορίζονται Σύµβουλοι που προτείνονται από την παράταξη της
πλειοψηφίας. Η σχετική, µε τον ορισµό ∆ηµοτικών Συµβούλων ως µελών της Επιτροπής
∆ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, απόφαση λαµβάνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Η συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης, µε την ανωτέρω σύνθεση µελών, γίνεται µε απόφαση
∆ηµάρχου. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στους ιστοτόπους του
Προγράµµατος «∆ιαύγεια».
3. Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης έχει τις εξής αρµοδιότητες:

9

Α∆Α: Β4ΘΠΩΨΠ-ΝΜΝ
α) Εποπτεύει τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
β) Καθορίζει τους δικαιούχους των υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισµού.
γ) Μεριµνά για τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας, της υγιεινής και της καλής κατάστασης των
προϊόντων του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, µε τη συνδροµή ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού.
δ) Συντάσσει και παρουσιάζει ανά εξάµηνο στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου έκθεση
πεπραγµένων και διαχειριστικό απολογισµό του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η
Οικονοµική Επιτροπή εγκρίνει µε απόφασή της τον διαχειριστικό απολογισµό. Η σχετική απόφαση
αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
ε) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που αναφέρεται στον παρόντα Κανονισµό.
4. Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της τουλάχιστον µία
φορά το τρίµηνο στο δηµοτικό κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου ή στην έδρα του ∆ηµοτικού
Κοινωνικού Παντοπωλείου. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η
πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα µέλη της Επιτροπής τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις
ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η
πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί στα µέλη την ηµέρα της συνεδρίασης. Η
Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα µέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που
απουσιάζουν και αποφασίζει για κάθε θέµα µε την σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε
περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής
∆ιαχείρισης είναι δηµόσιες, εκτός των περιπτώσεων όπου συζητούνται θέµατα αξιολόγησης ή
επιλογής που άπτονται προσωπικών δεδοµένων των δικαιούχων, οπότε αυτές διεξάγονται
υποχρεωτικά κεκλεισµένων των θυρών. Για τα λοιπά θέµατα, όσον αφορά την λειτουργία της
Επιτροπής και τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), του ∆ηµοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α’ 114) και του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45).
5. Η Επιτροπή, δια του Προέδρου της, δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις δηµοτικούς υπαλλήλους,
λοιπούς αιρετούς εκπροσώπους του ∆ήµου, δωρητές και χορηγούς του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου ή ιδιώτες για να της δώσουν πληροφορίες σχετικές µε τα θέµατα που συζητούνται. Η
παρουσία των καλούµενων δηµοτικών υπαλλήλων είναι υποχρεωτική.
6. Με απόφαση ∆ηµάρχου ορίζεται δηµοτικός υπάλληλος για την γραµµατειακή υποστήριξη της
Επιτροπής και την τήρηση του πρακτικού των συνεδριάσεων.
ο

Άρθρο 8
Κάρτα ∆ικαιούχου ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. Η κάρτα δικαιούχου του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου χορηγείται σε όποιον πληροί τις
προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισµού και έχει κριθεί δικαιούχος µε απόφαση της
Επιτροπής ∆ιαχείρισης.
2. Η κάρτα δικαιούχου είναι αυστηρά προσωπική και αναγράφει τα στοιχεία του δικαιούχου. Όταν
πρόκειται για οικογένεια που συµβιώνει αρµονικά θα χορηγείται µόνο µια (1) κάρτα δικαιούχου και
όχι σε κάθε µέλος της ξεχωριστά.
3. Η κάρτα δικαιούχου εκδίδεται µε ισχύ ενός (1) εξαµήνου. Στην κάρτα αναγράφεται το χρονικό
διάστηµα που ισχύει για τη χρήση των υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η
κάρτα ανανεώνεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης υπό την
προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει στο µεταξύ µεταβολή της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης του
δικαιούχου.
4. Εάν ο κάτοχος – δικαιούχος της κάρτας, δεν είναι σε θέση να παρευρίσκεται ο ίδιος στο ∆ηµοτικό
Κοινωνικό Παντοπωλείο, λόγω ηλικίας ή άλλων προβληµάτων υγείας, η κοινωνική υπηρεσία, µε
µέριµνα του ∆ήµου, µπορεί να αναλαµβάνει την µεταφορά των προϊόντων στην κατοικία του,
εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα.
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ο

Άρθρο 9
∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων
1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται το προσωπικό και τους χώρους του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου και να τηρούν τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισµού.
2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκοµίσουν οποιοδήποτε συµπληρωµατικό στοιχείο ή
δικαιολογητικό ζητηθεί από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό του προγράµµατος και την Επιτροπή
∆ιαχείρισης.
3. Ο κάθε δικαιούχος (άτοµο ή οικογένεια) δικαιούται να λαµβάνει συγκεκριµένα προϊόντα, ανάλογα
µε τις ανάγκες του, τα οποία θα ετοιµάζονται και παραδίδονται από το προσωπικό του ∆ηµοτικού
Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε πακέτο ή άλλη κατάλληλη συσκευασία.
4. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωµα χρήσης των υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
µετά τη λήξη του καθορισµένου εξαµήνου, εφόσον υποβάλουν εκ νέου αίτηση τουλάχιστον ένα (1)
µήνα πριν τη λήξη της εξάµηνης περιόδου, στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και επανεγκριθούν από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης.
5. ∆ικαιούχος δύναται να απολέσει το δικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα παροχών του
∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου εφόσον συντρέχουν µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Παραβεί τον παρόντα Κανονισµό.
β) Υποβάλει ψευδή δήλωση ή αναληθή ως προς την ακρίβειά τους δικαιολογητικά.
γ) Εξαντλήσει την ηµεροµηνία που έχει δικαίωµα χρήσης των παροχών του Κοινωνικού
Παντοπωλείου και δεν έχει υποβάλει εκ νέου αίτηση σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος
άρθρου ή έχει υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία απορρίφθηκε.
δ) ∆ηµιουργήσει πρόβληµα στο προσωπικό του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
ε) Εφόσον παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζουν διατάξεις του παρόντος
Κανονισµού και δεν ενηµερώσει αµέσως την κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου στην περίπτωση που
αλλάξουν οι συνθήκες του δικαιούχου, ώστε να µην πληρεί πλέον τα κριτήρια για τη λήψη των
παροχών του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
6. Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης, στην περίπτωση που συντρέχει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω
αναφερόµενες υπό στοιχεία α), β), γ), δ) και ε), δύναται να λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα νόµιµα µέτρα
εναντίον του δικαιούχου, περιλαµβανοµένης της διαγραφής του από τα προγράµµατα του
∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και την απαγόρευση της εισόδου του στους χώρους όπου
στεγάζεται.
ο

Άρθρο 10
Πόροι ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. Οι πόροι του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται από:
α) δωρεές και χορηγίες πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελµατιών, συλλόγων, σωµατείων και
ιδρυµάτων κάθε νοµικής µορφής.
β) τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Αλεξάνδρειας.
γ) οικονοµικές ενισχύσεις και χορηγίες τρίτων.
δ) Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, που στοχεύουν στην καταπολέµηση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, µε δικαιούχο τον ∆ήµο Αλεξάνδρειας.
2. Οι δωρεές και χορηγίες προς το ∆ηµοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, είτε αφορούν σε είδος είτε σε
χρήµα, γίνονται αποδεκτές, εισπράττονται και καταχωρούνται στα οικεία βιβλία του Κοινωνικού
Παντοπωλείου και του ∆ήµου, µε έκδοση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, αντίγραφα των
οποίων αποστέλλονται στους δωρητές και χορηγούς.
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ο

Άρθρο 11
Οικονοµική και Λογιστική ∆ιαχείριση
1. Για τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:
α) Βιβλίο καταγραφής εισερχοµένων και εξερχοµένων ειδών που προέρχονται από προµήθειες του
∆ήµου.
β) Βιβλίο καταγραφής εισερχοµένων και εξερχοµένων ειδών που προέρχονται από δωρεές και
χορηγίες.
2. Η λογιστική παρακολούθηση των εισερχοµένων ειδών καθώς και των εξερχοµένων,
παραδοθέντων αγαθών στους δικαιούχους του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα ελέγχεται
από κατάλληλο µηχανογραφικό σύστηµα.
3. Οι πάσης φύσεως δωρεές και χορηγίες ιδιωτών και φορέων προς το ∆ηµοτικό Κοινωνικό
Παντοπωλείο εισπράττονται από τον ∆ήµο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Β.∆. 24-9/20-10-58 (ΦΕΚ
Α’ 171) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον Νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των
προσόδων των δήµων και κοινοτήτων», όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Η Οικονοµική Υπηρεσία
του ∆ήµου, δια των ταµειακών της οργάνων, ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που προβλέπουν οι
διατάξεις αυτές.
ο

Άρθρο 12
Ακροτελεύτια ∆ιάταξη
Ο Κανονισµός αυτός εγκρίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Μετά την έγκρισή του και τον κατά νόµο έλεγχο
της νοµιµότητάς του, ο Κανονισµός δηµοσιεύεται, κατά το πλήρες κείµενό του, στο δηµοτικό
κατάστηµα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του
Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114), στην ιστοσελίδα του δήµου και περίληψή του σε µια εβδοµαδιαία τοπική
εφηµερίδα.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ»

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά µε το θέµα.

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση της προέδρου
2.Τις διατάξεις του άρθρου 75 Ιε) και του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) «Κύρωση
του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
3.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη,
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση -Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4.Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδάφιο ια) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),
5.Την αριθ.182/14.05.2012 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου Αλεξάνδρειας
6.Την αριθ. 224/21-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αλεξάνδρειας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
[υπερψήφισαν οι ∆.Σ. κ.κ. Κούγκας Αθανάσιος, Γκαβαρδίνας Νικόλαος, Βασιλόπουλος
∆ηµήτριος, Βενιόπουλος Κωνσταντίνος, Μοσχοπούλου Όλγα, Ανδρονίδης Σάββας,
Παντόπουλος Χρήστος, Ματσούκας Αριστείδης, Γκιορτζής ∆ηµήτριος, Κωτούλας Χρήστος,
Κιοσέογλου Ιερεµίας, Στεργιόπουλος Γρηγόριος, Μητρόπουλος Ευάγγελος, Κούτσιας
Νικόλαος, Μπούτσης Παναγιώτης, Γκιόνογλου Χαράλαµπος, Ναλµπάντης Κωνσταντίνος,
Χαλκίδης Ισαάκ, Βουλγαροπούλου Μαρία, Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης, Σαρακατσιάνος
Νικόλαος, Τασιόπουλος Αναστάσιος, Σπυρίδης Γεώργιος]
[καταψήφισε ο ∆.Σ. κ. Αλευράς Χρήστος ]

Εγκρίνει τον «Κανονισµό Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου
∆ήµου Αλεξάνδρειας», σύµφωνα µε την 224/21.08.2012 εισήγηση της Οικονοµικής
Επιτροπής, ως κατωτέρω:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
ο

Άρθρο 1
Κανονισµός
Με τον Κανονισµό αυτό ρυθµίζεται η λειτουργία και διαχείριση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του
∆ήµου Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85) και των σχετικών
αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών. Ο παρών Κανονισµός, εναρµονισµένος µε την εκάστοτε
ισχύουσα νοµοθεσία, εγκρίνεται, συµπληρώνεται και τροποποιείται µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των µελών του.

ο

Άρθρο 2
Σκοπός ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. Η ίδρυση του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του
∆ήµου Αλεξάνδρειας για την ανάπτυξη της δηµοτικής κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, µε
στόχο την εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την
καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, την ευαισθητοποίηση ατόµων και
οµάδων πληθυσµού, καθώς και επιχειρήσεων µε στόχο τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα
στήριξης των οικονοµικά αδυνάµων κατοίκων.
2. Η λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου αποσκοπεί ειδικότερα στην κάλυψη
πρωτογενών αναγκών ευπαθών – κοινωνικά και οικονοµικά – ατόµων και οικογενειών, µε την
δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων
κατοίκων του ∆ήµου Αλεξάνδρειας.

ο

Άρθρο 3
Έδρα, Κτήρια και Χώροι του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. Έδρα του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η πόλη της Αλεξάνδρειας Ηµαθίας.
2. Ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας µεριµνά για την διάθεση κατάλληλων κτηρίων και χώρων για τις ανάγκες
στέγασης των υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, καθώς και για την προµήθεια
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του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού και των µέσων που καθιστούν εύρυθµη την λειτουργία
του.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιµα κτήρια και χώροι ιδιοκτησίας του ∆ήµου κατάλληλα
για το σκοπό αυτό, είναι δυνατή η µίσθωση από τρίτους κτηρίων ή και χώρων αποθηκών για την
κάλυψη αναγκών στέγασης του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η σχετική διαδικασία
διενεργείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί µίσθωσης ακινήτων από τους
∆ήµους.
Η υλικοτεχνική υποδοµή, ο εξοπλισµός, καθώς και τα µέσα που απαιτούνται για την λειτουργία του
∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, εφόσον δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση της προµήθειας τους
µε δαπάνες του ∆ήµου, µπορεί να προέρχονται από χορηγίες και δωρεές τρίτων.
3. Για την εύρυθµη λειτουργία του, το ∆ηµοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο δέον να διαθέτει
κατάλληλους χώρους, εξοπλισµό και µέσα, που περιλαµβάνουν:
α) πρατήριο διανοµής τροφίµων.
β) πρατήριο διανοµής λοιπών ειδών (ατοµικής υγιεινής-καθαριότητας, βρεφικής φροντίδας, ένδυσης,
υπόδησης και οικιακού εξοπλισµού).
γ) αποθήκες (για τη συγκέντρωση, φύλαξη και προετοιµασία των χορηγούµενων από τα πρατήρια
ειδών).
δ) γραφείο.
ε) τουαλέτες.
στ) µαγειρείο (για την περίπτωση παρασκευής φαγητού).
ζ) κατάλληλο αυτοκίνητο (για τη µεταφορά ειδών και προϊόντων καθώς και για την διανοµή µερίδων
φαγητού στους δικαιούχους).
4. Οι αναφερόµενοι στην προηγούµενη παράγραφο χώροι, εξοπλισµός και µέσα, µπορεί να
στεγάζονται στο ίδιο ή σε διαφορετικά κτήρια, ανάλογα µε την διαθεσιµότητα αυτών, την επάρκεια
των χώρων και τις εκάστοτε επικρατούσες ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας
µεριµνά για την αδειοδότηση των χώρων χρήσης και των υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου, εφόσον εµπίπτουν στη σχετική για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
νοµοθεσία, εξασφαλίζοντας την τήρηση των απαιτούµενων τεχνικών και άλλων προδιαγραφών.
5. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθορίζονται τα κτήρια και οι επιµέρους χώροι που
προορίζονται για την λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Επίσης, είναι δυνατή η
λειτουργία υπηρεσιών ή παραρτηµάτων του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου σε
αποκεντρωµένες ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου, εφόσον διατίθενται κατάλληλοι προς τούτο χώροι
δηµοτικών κτηρίων και εξυπηρετούνται επαρκέστερα οι σκοποί του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

ο

Άρθρο 4
Παροχές ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. Στο πλαίσιο λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπεται να διανέµονται
σε άπορους κατοίκους του ∆ήµου Αλεξάνδρειας:
α) τυποποιηµένα τρόφιµα µακράς διάρκειας.
β) είδη ατοµικής υγιεινής και καθαριότητας.
γ) είδη βρεφικής ανάπτυξης.
δ) νωπά τρόφιµα (εφόσον υπάρχουν κατάλληλες υποδοµές και εξοπλισµός που διασφαλίζει την
ποιότητα, τη διατηρησιµότητα και την καλή τους κατάσταση από άποψη υγιεινής και ασφάλειας,
σύµφωνα µε τις σχετικές υγειονοµικές διατάξεις).
ε) είδη ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισµού.
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2. Τα παρεχόµενα είδη του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται κυρίως από δωρεές
και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προµήθειά τους µε
δαπάνη του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Υπουργική Απόφαση 11389/1993, ΦΕΚ Β’ 185).
3. Τα είδη που παρέχονται από το ∆ηµοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι εντελώς δωρεάν. Οι
ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους καθώς και η συχνότητα
παροχής τους, καθορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου, µετά από εισήγηση της αρµόδιας κοινωνικής υπηρεσίας του ∆ήµου Αλεξάνδρειας
(Γραφείο Εφαρµογής Κοινωνικών Προγραµµάτων Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας),
λαµβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες ποσότητες και είδη των προϊόντων σε συνδυασµό µε τον
αριθµό των αιτούντων – δυνητικών δικαιούχων του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
4. Τα προϊόντα του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα παραχωρούνται δωρεάν από
επιχειρηµατίες, προµηθευτές, άτοµα, οργανωµένους φορείς, σχολεία και επιπλέον θα
εξασφαλίζονται µέσω της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων. Ο αριθµός των δικαιούχων ανά
εξάµηνο (µονήρη άτοµα και οικογένειες) εξαρτάται από τα προϊόντα τα οποία θα είναι διαθέσιµα.
5. Στο πλαίσιο λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, είναι δυνατή η παρασκευή
µαγειρευµένου φαγητού ή και η προµήθεια έτοιµου φαγητού, µε σκοπό την διοργάνωση συσσιτίων
και την διανοµή µερίδων φαγητού σε απόρους και αστέγους κατοίκους του ∆ήµου Αλεξάνδρειας,
καθώς και η λήψη κάθε άλλου µέτρου υποστήριξης αστέγων και απόρων.

ο

Άρθρο 5
Οργάνωση και Λειτουργία ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. Το ∆ηµοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως πρόγραµµα του Αυτοτελούς Τµήµατος
Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ Β’ 1116 / 03.06.2011) και υλοποιείται µε τη βοήθεια
χορηγών, δωρητών, εθελοντών, καθώς και µε ενίσχυση από Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά
προγράµµατα που αποσκοπούν στην καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού.
2. Το Γραφείο Εφαρµογής Κοινωνικών Προγραµµάτων του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής
Προστασίας είναι αρµόδιο για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, µε
αρµοδιότητες ιδίως:
α) την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών των δυνητικών δικαιούχων.
β) την διερεύνηση της ορθότητας των στοιχείων που καταγράφονται στις αιτήσεις και στα
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά των δικαιούχων.
γ) την εισήγηση στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης για την έγκριση ή την απόρριψη των αιτήσεων.
δ) την έκδοση κάρτας δικαιούχου υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
ε) την σύνταξη εκθέσεων Κοινωνικού Λειτουργού, για περιπτώσεις εξακρίβωσης αναγκών
δυνητικών δικαιούχων του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, όπου κριθεί απαραίτητο.
στ) την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων προς τους προσφέροντες φορείς (χορηγούς και δωρητές).
ε) την τήρηση µητρώου παραλαβής προϊόντων και διανοµής προς τους δικαιούχους.
ζ) τον συντονισµό και προγραµµατισµό των εθελοντών και φορέων για την ενίσχυση του ∆ηµοτικού
Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε συνεργασία µε το Γραφείο Εθελοντισµού και την Οµάδα Εθελοντών
του ∆ήµου Αλεξάνδρειας.
η) την πληροφόρηση των πολιτών, των φορέων και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης σχετικά µε
τους στόχους, τη λειτουργία, τις δραστηριότητες, τη διαχείριση και την απόδοση του ∆ηµοτικού
Κοινωνικού Παντοπωλείου.
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3. Η λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου πραγµατοποιείται:
α) από προσωπικό (τακτικό ή και έκτακτο), διαφόρων ειδικοτήτων, που υπηρετεί στο ∆ήµο
Αλεξάνδρειας.
β) από εθελοντές οι οποίοι είναι επίσηµα καταγεγραµµένοι στο Μητρώο Εθελοντών του ∆ήµου
Αλεξάνδρειας.
γ) από προσωπικό που θα απασχολείται ειδικά για το σκοπό αυτό, µετά από συµµετοχή του ∆ήµου
σε Εθνικά, Περιφερειακά ή Ευρωπαϊκά Προγράµµατα (π.χ. Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας).
δ) εφόσον υπάρχει έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη επαρκώς αιτιολογηµένη, από προσωπικό συναφών
ειδικοτήτων που υπηρετεί σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, το
οποίο, µπορεί να αποσπάται για την κάλυψη αναγκών του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73, παρ. 1 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143).
4. Με απόφαση του ∆ηµάρχου, ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου εφόσον έχει µεταβιβαστεί σε αυτόν η
σχετική αρµοδιότητα, ορίζεται το προσωπικό των περιπτώσεων α) και γ) της προηγούµενης
παραγράφου, που θα απασχολείται στο ∆ηµοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, ο υπεύθυνος καθώς και
τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού. Στο προσωπικό του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου δέον να µετέχουν, εφόσον διατίθενται, υπάλληλοι των κλάδων, ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού, ∆Ε
∆ιοικητικού, ∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων, ΥΕ Αποθηκαρίων, ΥΕ Οικογενειακών βοηθών και ΥΕ
Εργατών Γενικών Καθηκόντων.
5. Το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, για
συγκεκριµένες ώρες και ηµέρες εβδοµαδιαίως, καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αλεξάνδρειας έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης.

ο

Άρθρο 6
∆ικαιούχοι ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. ∆υνητικοί δικαιούχοι του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:
α) Έλληνες κάτοικοι του ∆ήµου Αλεξάνδρειας,
β) Οµογενείς κάτοικοι του ∆ήµου Αλεξάνδρειας,
γ) Αλλοδαποί που αποδεδειγµένα κατοικούν µόνιµα στον ∆ήµο Αλεξάνδρειας και διαθέτουν άδεια
παραµονής και θεωρηµένο διαβατήριο,
εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των επόµενων παραγράφων.
2. Βασικό κριτήριο για την ένταξη, µεµονωµένων ατόµων ή οικογενειών από τις κατηγορίες της
προηγούµενης παραγράφου, στους δικαιούχους των υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου είναι η διαπίστωση της «απορίας», η οποία αποδεικνύεται από το εισόδηµα σε
συνδυασµό µε την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων όπως η ανεργία, η οικογενειακή
κατάσταση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα
ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν.
3. Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραµµα του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου είναι:
i) υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:
Αίτηση του ενδιαφεροµένου, σύµφωνα µε τυποποιηµένο υπόδειγµα αίτησης που χορηγεί η αρµόδια
υπηρεσία του ∆ήµου.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
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Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας από τον ∆ήµο ή αντίγραφο λογαριασµού ∆ηµόσιας Επιχείρησης
Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος ή του εκκαθαριστικού
σηµειώµατος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και σε περίπτωση µη υπάρξεως αυτών
βεβαίωση περί µη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, θεωρηµένη
από την οικεία ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.).
Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση οικείου Υποθηκοφυλακείου.
ii) δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα µε την κατάσταση του υποψηφίου-δυνητικού
δικαιούχου:
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.
Βιβλιάριο απορίας, θεωρηµένο από αρµόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β’ ή α’ βαθµού.
Επίσηµη Ιατρική Γνωµάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβληµα υγείας.
Γνωµάτευση Πρωτοβάθµιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες.
Ενοικιοστάσιο (µισθωτήριο) συµβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι.
Αντίγραφο εξατοµικευµένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρµόδια δηµόσια ή δηµοτική
υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, µε την οποία µπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι
συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόµου ή της οικογένειας (διάσταση,
µονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναµία εξυπηρέτησης, κλπ).
Σε περίπτωση που το µονήρη άτοµο ή οποιοδήποτε µέλος της αιτήτριας οικογένειας
λαµβάνει οποιοδήποτε βοήθηµα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική
βεβαίωση λήψης.
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Νοείται ότι τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα
διαχειρίζονται µόνο οι αρµόδιοι υπάλληλοι της κοινωνικής υπηρεσίας του ∆ήµου. Πρόσβαση στα
στοιχεία αυτά µπορούν να έχουν τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου, που δεσµεύονται για την εχεµύθειά τους.
4. Από την εξέταση των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών της προηγούµενης παραγράφου,
διαπιστώνεται η κάλυψη ή µη των ακόλουθων κοινωνικών κριτηρίων:


Απορία: Ετήσιο καθαρό ατοµικό εισόδηµα έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, κλιµακούµενο
για τα µέλη της ίδιας οικογένειας ως εξής:
Μέλη Οικογένειας
Ένα (1) άτοµο
∆ύο (2) άτοµα
Τρία (3) άτοµα
Τέσσερα (4) άτοµα
Πέντε (5) άτοµα και άνω

Εισόδηµα
5.000 ευρώ
6.000 ευρώ
8.000 ευρώ
10.000 ευρώ
12.000 ευρώ



Οικογενειακή Κατάσταση: Πολυτεκνία, µονογονεϊκές οικογένειες, κλπ.



Οικονοµική και Περιουσιακή Κατάσταση: Οι πηγές εισοδήµατος και τα περιουσιακά
στοιχεία του µονήρη ατόµου ή των µελών της οικογένειας που αιτούνται παροχές του
∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.



Κατάσταση Υγείας: Παθολογικά ή και ψυχιατρικά προβλήµατα (συµπεριλαµβανοµένων
των ουσιοεξαρτήσεων), καθώς και αναπηρία.



Ανεργία.



Συνθήκες στέγασης και διαβίωσης καθώς και οποιαδήποτε έκτακτη περίσταση που θέτει το
µονήρη άτοµο ή τις οικογένειες σε δυσµενέστατη οικονοµική κατάσταση.
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Τα παραπάνω κριτήρια δύναται να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης της Επιτροπής ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε
επικρατούσες συνθήκες αλλά και τις πραγµατικές δυνατότητες του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου.
5. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
στην αρµόδια κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου. Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και
αξιολογούνται από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό του προγράµµατος όπως απαιτείται από τις
αρχές προστασίας προσωπικών δεδοµένων και όπως αρµόζει στο σεβασµό της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και στη διατήρηση της ανωνυµίας.
6. Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης, µετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων –
δικαιολογητικών των υποψήφιων δικαιούχων από την κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου, καθορίζει µε
απόφασή της τους τελικούς δικαιούχους των υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου,
σύµφωνα µε τα κριτήρια των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.
7. Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπει η επάρκεια σε είδη του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου, η κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου δύναται να εισηγείται αιτιολογηµένα στην
Επιτροπή ∆ιαχείρισης την ενίσχυση ωφελούµενων και πέραν των ανωτέρω τιθέµενων οικονοµικών
και κοινωνικών κριτηρίων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν εκ των πραγµάτων µπορεί να
αποδειχθεί η απορία και η αντικειµενική αδυναµία ατόµων ή οικογενειών να ανταπεξέλθουν στις
βασικότερες ανάγκες καθηµερινής διαβίωσης, όπως είναι η τροφή, η κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου
µετά από σχετική αιτιολογηµένη έκθεση κοινωνικού λειτουργού µπορεί να εισηγείται στην Επιτροπή
∆ιαχείρισης την ένταξή αυτών στους δικαιούχους των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου
ακόµη και χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5
του παρόντος άρθρου, λόγω µη ύπαρξης σχετικών δικαιολογητικών.
8. Οι εκθέσεις του κοινωνικού λειτουργού του ∆ήµου για όλες τις περιπτώσεις των δικαιούχων του
∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, δέον να περιλαµβάνουν, εκτός άλλων, προτάσεις για τη
λήψη µέτρων προκειµένου να βοηθηθεί η ωφελούµενη οικογένεια ή το άτοµο µε στόχο την άρση
των συνθηκών που δηµιουργούν τη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. Επίσης, είναι
σηµαντικό οι υπηρεσίες που παρέχει το ∆ηµοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο να µην απευθύνονται
κατά το δυνατόν σε ανθρώπους που δεν έχουν την δυνατότητα άρσης των συνθηκών φτώχειας
αλλά σε πληθυσµό που έχει τη δυνατότητα, µέσα από υλική, ψυχοκοινωνική ή άλλης µορφής
στήριξη, να επανενταχθεί.
9. Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου επανεξετάζονται
από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης τουλάχιστον ανά εξάµηνο, προκειµένου να διαπιστώνεται η
µεταβολή ή µη των στοιχείων που τους κατέστησαν δικαιούχους, ούτως ώστε η σχετική λίστα
δικαιούχων και αποκλειοµένων να επικαιροποιείται διαρκώς.

ο

Άρθρο 7
Επιτροπή ∆ιαχείρισης ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. Για την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
συστήνεται εννεαµελής Επιτροπή ∆ιαχείρισης, περιλαµβανοµένου και του Προέδρου της.
2. Μέλη της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:
α) Ο ∆ήµαρχος ή ο Αντιδήµαρχος ή εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος που ορίζει ο ∆ήµαρχος, ως
Πρόεδρο της Επιτροπής.
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β) Τέσσερις (4) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι από την παράταξη της πλειοψηφίας, µη αποκλειοµένων του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και Αντιδηµάρχων, εκτός της περίπτωσης του Αντιδηµάρχου
ή του εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου που τυχόν έχει ορίσει ο ∆ήµαρχος στη θέση του.
γ) ∆ύο (2) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι από την παράταξη της µείζονος µειοψηφίας, ένας εκ των οποίων
ορίζεται Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, µετά από υπόδειξη της παράταξης από την οποία
προέρχεται.
δ) Ένας (1) ∆ηµοτικός Σύµβουλος από τις υπόλοιπες παρατάξεις της µειοψηφίας.
ε) Ο προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου ή Κοινωνικός
Λειτουργός του ∆ήµου, που ορίζεται από τον ∆ήµαρχο.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι προτείνονται, αντίστοιχα, από τις δηµοτικές παρατάξεις από τις οποίες
προέρχονται. Σε περίπτωση άρνησης ∆ηµοτικών Συµβούλων της µειοψηφίας να συµµετέχουν στην
Επιτροπή, στη θέση τους ορίζονται Σύµβουλοι που προτείνονται από την παράταξη της
πλειοψηφίας. Η σχετική, µε τον ορισµό ∆ηµοτικών Συµβούλων ως µελών της Επιτροπής
∆ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, απόφαση λαµβάνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Η συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης, µε την ανωτέρω σύνθεση µελών, γίνεται µε απόφαση
∆ηµάρχου. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στους ιστοτόπους του
Προγράµµατος «∆ιαύγεια».
3. Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Εποπτεύει τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
β) Καθορίζει τους δικαιούχους των υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισµού.
γ) Μεριµνά για τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας, της υγιεινής και της καλής κατάστασης των
προϊόντων του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, µε τη συνδροµή ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού.
δ) Συντάσσει και παρουσιάζει ανά εξάµηνο στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου έκθεση
πεπραγµένων και διαχειριστικό απολογισµό του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η
Οικονοµική Επιτροπή εγκρίνει µε απόφασή της τον διαχειριστικό απολογισµό. Η σχετική απόφαση
αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
ε) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που αναφέρεται στον παρόντα Κανονισµό.
4. Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της τουλάχιστον µία
φορά το τρίµηνο στο δηµοτικό κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου ή στην έδρα του ∆ηµοτικού
Κοινωνικού Παντοπωλείου. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η
πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα µέλη της Επιτροπής τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις
ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η
πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί στα µέλη την ηµέρα της συνεδρίασης. Η
Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα µέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που
απουσιάζουν και αποφασίζει για κάθε θέµα µε την σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε
περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής
∆ιαχείρισης είναι δηµόσιες, εκτός των περιπτώσεων όπου συζητούνται θέµατα αξιολόγησης ή
επιλογής που άπτονται προσωπικών δεδοµένων των δικαιούχων, οπότε αυτές διεξάγονται
υποχρεωτικά κεκλεισµένων των θυρών. Για τα λοιπά θέµατα, όσον αφορά την λειτουργία της
Επιτροπής και τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), του ∆ηµοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α’ 114) και του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45).
5. Η Επιτροπή, δια του Προέδρου της, δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις δηµοτικούς υπαλλήλους,
λοιπούς αιρετούς εκπροσώπους του ∆ήµου, δωρητές και χορηγούς του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου ή ιδιώτες για να της δώσουν πληροφορίες σχετικές µε τα θέµατα που συζητούνται. Η
παρουσία των καλούµενων δηµοτικών υπαλλήλων είναι υποχρεωτική.
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6. Με απόφαση ∆ηµάρχου ορίζεται δηµοτικός υπάλληλος για την γραµµατειακή υποστήριξη της
Επιτροπής και την τήρηση του πρακτικού των συνεδριάσεων.

ο

Άρθρο 8
Κάρτα ∆ικαιούχου ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. Η κάρτα δικαιούχου του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου χορηγείται σε όποιον πληροί τις
προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισµού και έχει κριθεί δικαιούχος µε απόφαση της
Επιτροπής ∆ιαχείρισης.
2. Η κάρτα δικαιούχου είναι αυστηρά προσωπική και αναγράφει τα στοιχεία του δικαιούχου. Όταν
πρόκειται για οικογένεια που συµβιώνει αρµονικά θα χορηγείται µόνο µια (1) κάρτα δικαιούχου και
όχι σε κάθε µέλος της ξεχωριστά.
3. Η κάρτα δικαιούχου εκδίδεται µε ισχύ ενός (1) εξαµήνου. Στην κάρτα αναγράφεται το χρονικό
διάστηµα που ισχύει για τη χρήση των υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η
κάρτα ανανεώνεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης υπό την
προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει στο µεταξύ µεταβολή της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης του
δικαιούχου.
4. Εάν ο κάτοχος – δικαιούχος της κάρτας, δεν είναι σε θέση να παρευρίσκεται ο ίδιος στο ∆ηµοτικό
Κοινωνικό Παντοπωλείο, λόγω ηλικίας ή άλλων προβληµάτων υγείας, η κοινωνική υπηρεσία, µε
µέριµνα του ∆ήµου, µπορεί να αναλαµβάνει την µεταφορά των προϊόντων στην κατοικία του,
εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα.

ο

Άρθρο 9
∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων
1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται το προσωπικό και τους χώρους του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου και να τηρούν τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισµού.
2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκοµίσουν οποιοδήποτε συµπληρωµατικό στοιχείο ή
δικαιολογητικό ζητηθεί από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό του προγράµµατος και την Επιτροπή
∆ιαχείρισης.
3. Ο κάθε δικαιούχος (άτοµο ή οικογένεια) δικαιούται να λαµβάνει συγκεκριµένα προϊόντα, ανάλογα
µε τις ανάγκες του, τα οποία θα ετοιµάζονται και παραδίδονται από το προσωπικό του ∆ηµοτικού
Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε πακέτο ή άλλη κατάλληλη συσκευασία.
4. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωµα χρήσης των υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
µετά τη λήξη του καθορισµένου εξαµήνου, εφόσον υποβάλουν εκ νέου αίτηση τουλάχιστον ένα (1)
µήνα πριν τη λήξη της εξάµηνης περιόδου, στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και επανεγκριθούν από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης.
5. ∆ικαιούχος δύναται να απολέσει το δικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα παροχών του
∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου εφόσον συντρέχουν µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Παραβεί τον παρόντα Κανονισµό.
β) Υποβάλει ψευδή δήλωση ή αναληθή ως προς την ακρίβειά τους δικαιολογητικά.
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γ) Εξαντλήσει την ηµεροµηνία που έχει δικαίωµα χρήσης των παροχών του Κοινωνικού
Παντοπωλείου και δεν έχει υποβάλει εκ νέου αίτηση σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος
άρθρου ή έχει υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία απορρίφθηκε.
δ) ∆ηµιουργήσει πρόβληµα στο προσωπικό του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
ε) Εφόσον παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζουν διατάξεις του παρόντος
Κανονισµού και δεν ενηµερώσει αµέσως την κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου στην περίπτωση που
αλλάξουν οι συνθήκες του δικαιούχου, ώστε να µην πληρεί πλέον τα κριτήρια για τη λήψη των
παροχών του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
6. Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης, στην περίπτωση που συντρέχει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω
αναφερόµενες υπό στοιχεία α), β), γ), δ) και ε), δύναται να λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα νόµιµα µέτρα
εναντίον του δικαιούχου, περιλαµβανοµένης της διαγραφής του από τα προγράµµατα του
∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και την απαγόρευση της εισόδου του στους χώρους όπου
στεγάζεται.

ο

Άρθρο 10
Πόροι ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. Οι πόροι του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται από:
α) δωρεές και χορηγίες πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελµατιών, συλλόγων, σωµατείων και
ιδρυµάτων κάθε νοµικής µορφής.
β) τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Αλεξάνδρειας.
γ) οικονοµικές ενισχύσεις και χορηγίες τρίτων.
δ) Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, που στοχεύουν στην καταπολέµηση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, µε δικαιούχο τον ∆ήµο Αλεξάνδρειας.
2. Οι δωρεές και χορηγίες προς το ∆ηµοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, είτε αφορούν σε είδος είτε σε
χρήµα, γίνονται αποδεκτές, εισπράττονται και καταχωρούνται στα οικεία βιβλία του Κοινωνικού
Παντοπωλείου και του ∆ήµου, µε έκδοση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, αντίγραφα των
οποίων αποστέλλονται στους δωρητές και χορηγούς.

ο

Άρθρο 11
Οικονοµική και Λογιστική ∆ιαχείριση
1. Για τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:
α) Βιβλίο καταγραφής εισερχοµένων και εξερχοµένων ειδών που προέρχονται από προµήθειες του
∆ήµου.
β) Βιβλίο καταγραφής εισερχοµένων και εξερχοµένων ειδών που προέρχονται από δωρεές και
χορηγίες.
2. Η λογιστική παρακολούθηση των εισερχοµένων ειδών καθώς και των εξερχοµένων,
παραδοθέντων αγαθών στους δικαιούχους του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα ελέγχεται
από κατάλληλο µηχανογραφικό σύστηµα.
3. Οι πάσης φύσεως δωρεές και χορηγίες ιδιωτών και φορέων προς το ∆ηµοτικό Κοινωνικό
Παντοπωλείο εισπράττονται από τον ∆ήµο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Β.∆. 24-9/20-10-58 (ΦΕΚ
Α’ 171) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον Νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των
προσόδων των δήµων και κοινοτήτων», όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Η Οικονοµική Υπηρεσία
του ∆ήµου, δια των ταµειακών της οργάνων, ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που προβλέπουν οι
διατάξεις αυτές.
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Άρθρο 12
Ακροτελεύτια ∆ιάταξη
Ο Κανονισµός αυτός εγκρίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Μετά την έγκρισή του και τον κατά νόµο έλεγχο
της νοµιµότητάς του, ο Κανονισµός δηµοσιεύεται, κατά το πλήρες κείµενό του, στο δηµοτικό
κατάστηµα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του
Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114), στην ιστοσελίδα του δήµου και περίληψή του σε µια εβδοµαδιαία τοπική
εφηµερίδα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 336/2012.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και
υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
(έπονται οι υπογραφές)

Ακριβές απόσπασµα από το Πρακτικό
Αλεξάνδρεια, 28-08-2012

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ
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