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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αριθ. 6ης τακτικής συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αλεξάνδρειας

Αριθµός απόφασης: 52/2014
ΘΕΜΑ:
Έκθεση

Πεπραγµένων

του

δεύτερου

(2ου)

Απολογισµού

διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Αλεξάνδρειας, για
το διάστηµα από 01/04/2013 έως 30/09/2013.
Σήµερα, την 17η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014 ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Αλεξάνδρειας συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αλεξάνδρειας,

ύστερα από την αριθ.

6302/13-02-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, σύµφωνα µε το

άρθρο

75 του Ν.3852/10, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη .
∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου εννέα

(9) µελών

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Φώτιος ∆ηµητριάδης

Ιωάννης Κιρκιλιαννίδης

2. ∆ηµήτριος Βασιλόπουλος

Χαράλαµπος Γκιόνογλου

3. Ιερεµίας Κιοσέογλου
4. Γεώργιος Τζίλας
5. Χρήστος Κωτούλας
6. Αριστείδης Ματσούκας
7. Νικόλαος Ανεσίδης
Παρατηρήσεις:
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιερεµίας Κιοσέογλου προσήλθε όντας αναπληρωµατικό µέλος
στη θέση του κ. Παναγιώτη Μπουτση και ο κ. Γεώργιος Τζίλας όντας αναπληρωµατικό µέλος
στη θέση του κ. Ευάγγελου Μητρόπουλου
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Λάχανη Όλγα, τακτική υπάλληλο του ∆ήµου
Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΤΕ 17 ∆ιοικητικού-Λογιστικού µε Έ βαθµό .
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα

της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της

Οικονοµικής Επιτροπής την υπ΄αριθµ. πρωτ. 5032/06-02-2014 έγγραφη εισήγηση
,

η οποία έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ: Έκθεση Πεπραγµένων του δεύτερου (2ου) Απολογισµού διαχείρισης
του Κοινωνικού Παντοπωλείου Αλεξάνδρειας, για το διάστηµα από
01/04/2013 έως 30/09/2013.

Παρακαλούµε όπως στα θέµατα της προσεχούς συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής, συµπεριλάβετε και το ανωτέρω θέµα, για το οποίο σας υποβάλλουµε το
παρακάτω εισηγητικό της υπηρεσίας µας
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κυρίες και Κύριοι σας γνωρίζουµε τα εξής:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ : Με την 182/14-5-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ελήφθη
η κατ’ αρχήν απόφαση για την ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου
Αλεξάνδρειας και µε την 336/27-8-2012

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

εγκρίθηκε ο «Κανονισµός Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης του», σύµφωνα µε την
224/21-8-2012 εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Ο παρόν 2ος ∆ιαχειριστικός Απολογισµός του Κοινωνικού Παντοπωλείου γίνεται
για το διάστηµα από 1/4/2013 έως 30/9/2013.
Την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης, την συγκέντρωση των απαραίτητων
δικαιολογητικών και την επιλογή των δυνητικών δικαιούχων σύµφωνα µε το
Άρθρο 7ο «Επιτροπή ∆ιαχείρισης ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου», την έχει
η

Προϊσταµένη

αυτοτελούς
Ραφαηλίδου

τµήµατος
Εύα,

Μπεσιροπούλου
Κοινωνικού

του

Γραφείου

Εφαρµογής

Κοινωνικής

Προστασίας

συνεπικουρούµενη

Άννα,

ενώ

Παντοπωλείου

την
και

Κοινωνικών

από

ευθύνη
της

του

την
της

σύνταξης

Προγραµµάτων

του

∆ήµου

Αλεξάνδρειας

κα

κοινωνική

λειτουργό

κα.

διαχείρισης

του

οικονοµικής
των

σχετικών

οικονοµικών

απολογιστικών καταστάσεων έχει ο Λογιστής του ∆ήµου Αλεξάνδρειας κ. Στιβακτής
Σταµάτης, συνεπικουρούµενος από µία αποθηκάριο, την κα. ∆έβρη Σταυρούλα.
Α. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΠΟ
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1/4/2013 ΕΩΣ 30/9/2013
Η επιλογή των δικαιούχων του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπεται
αναλυτικά στο Άρθρο 6 του Κανονισµού λειτουργίας του, σύµφωνα µε τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται και περιγράφονται αναλυτικά σε αυτό.
Συνολικά µέχρι στιγµής ο αριθµός των αιτήσεων από τους ∆ηµότες µας
(δυνητικούς δικαιούχους) έχει ανέλθει στις 607, εκ των οποίων για τις 300 έχουν
πραγµατοποιηθεί

κοινωνικές

έρευνες

από

τις

Κοινωνικές

Λειτουργούς

του

Τµήµατος.
Οι δικαιούχοι που εγκρίθηκαν για:
- την Β’ Φάση (για τους µήνες Απρίλιο και Μάϊο) του έτους 2013 ανήλθαν στα
80 άτοµα, τα οποία έχουν ήδη υπολογισθεί στον µήνα Μάρτιο.
- την Γ’ Φάση (για τους µήνες Ιούνιο- Ιούλιο και Αύγουστο) του έτους 2013
ανήλθαν στα 80 άτοµα, ωφελούµενοι συνεχόµενα για όλο το τρίµηνο της γ’
φάσης.
- και την ∆’ Φάση (για τον Σεπτέµβριο) του έτους 2013 ανήλθαν στα 80 άτοµα.
Η

Κοινωνική

Υπηρεσία

έχει

ήδη

ετοιµάσει

και

επεξεργαστεί

και

τους

αντίστοιχους δικαιούχους για τους µήνες Οκτώβριο και Νοέµβριο του 2013, µε
τους οποίους ολοκληρώνεται η δ’ φάση.
Συγκεκριµένα, το 2013 έως και τον Σεπτέµβριο

ο συνολικός αριθµός των

δικαιούχων που έχουν ωφεληθεί είτε για κάθε τρίµηνο (συνεχόµενα) ή ακόµη και
εκτάκτως για µια φορά, έχει φτάσει τα 329 άτοµα (169 µέχρι Μάρτιο + 80 άτοµα
Γ’ Φάσης + 80 άτοµα ∆’ Φάσης).
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ από 1/4/2013
έως 30/9/2013.
Στην περίοδο από 1/4/2013 έως 30/9/2013 κάναµε συνολικά έξι διαθέσεις σε
δικαιούχους- δηµότες, ένα για κάθε µήνα από τον Απρίλιο έως και τον Σεπτέµβριο
του 2013. Τα απολογιστικά στοιχεία της διαχείρισης της παραπάνω περιόδου (2ου
απολογισµού) αποτυπώνονται στις παρακάτω επτά (7) οικονοµικές καταστάσεις.
Στην Κατάσταση 1

«Συγκεντρωτική κατάσταση παραλαβών από 1/4/2013 έως

30/9/2013» εµφανίζονται ανά είδος αποθήκης οι αγορές και οι δωρεές των ειδών
(Εισερχοµένων), που µας έφεραν προµηθευτές ή δωρητές για το έτος 2013, στην
οποία εµφανίζονται εκατόν σαράντα τρία (143) είδη συνολικής ποσότητας
7.068,50 µονάδων. Η αναλυτική κατάσταση των αγορών- δωρεών για κάθε είδος
και ανά προµηθευτή -δωρητή για το έτος 2013 (για το διάστηµα από 1/4/2013 έως
30/9/2013 είναι η Κατάσταση 4, που αναλύουµε παρακάτω, ενώ οι κατάσταση των
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προµηθευτών και δωρητών που συνέδραµαν την λειτουργία του κατά την διάρκεια
µόνο του παρόντος απολογισµού, η Κατάσταση 7.
Στην Κατάσταση 2 «Συγκεντρωτική κατάσταση φόρτωσης- διάθεσης σε ∆ηµότες
από 1/4/2013 έως 30/9/2013» εµφανίζονται ανά είδος αποθήκης οι διάθεση των
ειδών (Εξερχοµένων) στους ∆ηµότες µας, στην οποία περιλαµβάνονται εκατόν
τριάντα πέντε (135) είδη συνολικής ποσότητας 12.235,50 µονάδων. Ο αριθµός
των συνολικών δικαιούχων ∆ηµοτών που εξυπηρετήθηκαν τον Απρίλιο και Μάιο
του 2013 ανήλθε σε 80 άτοµα, τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο σε άλλα 80, και
τον Σεπτέµβριο του 2013 σε άλλα 80 άτοµα- δικαιούχοι. Άρα κατά το διάστηµα
του παρόντος 2ου απολογισµού (1/3/2013- 30/9/2013) ωφελήθηκαν συνολικά 240
δηµότες µας.
Τέλος, όπως προκύπτει από το λογισµικό πρόγραµµα παρακολούθησης των
δραστηριοτήτων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, οι
συνολικοί δικαιούχοι- δηµότες µας

έχουν ανέλθει συνολικά

σε 286 άτοµα.

Η

αναλυτική κατάσταση της διάθεσης ειδών, κατά είδος και ανά ∆ηµότη- δικαιούχο
για το διάστηµα από 1/4/2013 έως 30/9/2013 είναι η Κατάσταση 5, που
αναλύουµε παρακάτω.
Στην

Κατάσταση

3

«Κατάσταση

απογραφής

αποθήκης

της

30/9/2013»

αποτυπώνεται ανά είδος αποθήκης, δηλαδή τις ποσότητες των ειδών που
απέµειναν στην αποθήκη στις 30/9/2013, για να διατεθούν στο 4ο τρίµηνο του
2013 (µετά από πιθανές µικρές προσαρµογές ποσοτήτων αγορών και την
µετατροπής τους σε µονάδες διάθεσης π.χ. ΑΛΜΗ ΑΕΒΕ). Έτσι η απογραφή της
30/9/2013 (Κατάσταση 3), µέσω του λογισµικού του Η/Υ µας εµφανίζει σαράντα
τρία (43) είδη αποθήκης συνολικής ποσότητας 1.974,00 µονάδων.
Οι ποσότητες της Κατάστασης 3 προκύπτουν ανά είδος αν στην ποσότητα του κάθε
είδους της αντίστοιχης Κατάσταση 3Β (δηλ. της απογραφής του 1ου απολογισµού
της 31/3/2013), προσθέσουµε τις αντίστοιχες ποσότητες αγορών και δωρεών της
Κατάστασης 1 (αγορές- δωρεές στο διάστηµα από 1/4/2013 έως 30/9/2013) και
αφαιρέσουµε τις αντίστοιχες ποσότητες του κάθε είδους της Κατάστασης 2
(∆ιάθεσης σε δικαιούχους δηµότες από 1/4/2013 έως 30/9/2013). Αυτός ο
έλεγχος παρουσιάζεται στην συνηµµένη κατάσταση 6 «Ελέγχου αποθήκηςυπολοίπων της 30/9/2013-2ος Απολογισµός 2013».
Στην Κατάσταση 4 «Στατιστική αγορών- δωρεών από 1/4/2013 έως 30/9/20132ου Απολογισµού 2013», εµφανίζονται ξεχωριστά για κάθε είδος αποθήκης,

οι

ποσότητες που συγκεκριµένου είδους, που µας έφεραν αναλυτικά οι προµηθευτές
ή δωρητές µας για το διάστηµα από για το έτος 2013, στην οποία εµφανίζονται τα
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εκατόν σαράντα τρία (143) είδη, συνολικής ποσότητας 7.068,500 µονάδων.
Στην Κατάσταση 5 «Στατιστική Πωλήσεων- διάθεσης σε δηµότες από 1/4/2013
έως 30/9/2013- 2ος Απολογισµός 2013», εµφανίζονται για κάθε είδος αποθήκης, η
αναλυτική διάθεση των ειδών (Εξερχοµένων) στους δικαιούχους δηµότες µας,
στην οποία εµφανίζονται τα εκατόν τριάντα πέντε (135) είδη συνολικής ποσότητας
12.235,500 µονάδων.
Επειδή όµως η αναλυτική κατάσταση 5 ανέρχεται αφ ενός σε 108 σελίδες, και αφ
ετέρου, σε αυτήν αποτυπώνονται τα ονόµατα των δικαιούχων δηµοτών µας, που
είναι απόρρητα σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας µας, γι αυτό και
επισυνάπτουµε

µόνο την πρώτη (σελ. 1) και την τελευταία σελίδα (σελ. 108)

αυτής, έχοντας αντικαταστήσει τα ονόµατα των δικαιούχων δηµοτών µας, µε το
«∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ∆ΗΜΟΤΗΣ».
Στην Κατάσταση 6 «Κατάσταση ελέγχου αποθήκης- υπολοίπων της 30/9/20132ος απολογισµός»,

επιβεβαιώνονται για κάθε είδος που διακινούµε µέσω του

Κοινωνικού Παντοπωλείου, οι ποσότητες που έµειναν την 30/9/2013 (της
Κατάστασης 3) και προκύπτουν αυτόµατα από το µηχανογραφικό- λογιστικό
σύστηµα µας. Τα υπόλοιπα αυτά (των ειδών) δεν επιβεβαιώθηκαν µε φυσική
απογραφή που θα γίνει

υποχρεωτικά στις 31/12/2013. Η απογραφή της

30/09/2013 (όπως είδαµε και στην ανάλυση της Κατάστασης 3), εµφανίζει
σαράντα τρία (43) είδη µε συνολικό υπόλοιπο 1.974,00 µονάδων προϊόντων.
Σηµειωτέον ότι τα δεδοµένα των ειδών της κατάστασης 6 (απογραφή 30/9/2013)
προκύπτουν αν από τις ποσότητες κάθε είδους της Κατάστασης 3Β (απογραφή
31/3/2013)
απολογισµού

προσθέσουµε
από

τις

1/4/2013

αντίστοιχες
έως

της

30/9/2013)

Κατάστασης
και

1

αφαιρέσουµε

(αγορές

2ου

αυτές

της

Κατάστασης 2 (διάθεσης 2ου απολογισµού από 1/4/2013 έως 30/9/2013).
Τέλος στην Κατάσταση 7 εµφανίζονται τα ονόµατα των προµηθευτών,

των

δωρητών- προµηθευτών και δωρητών ∆ηµοτών, που µας έχουν συνδράµει και
βοηθήσει ενεργά, για την επίτευξη του σκοπού µας. Τους ευχαριστούµε θερµά και
τους εκφράζουµε την ευγνωµοσύνη µας, για το τόσο σηµαντικό έργο στο οποίο
έγιναν

αρωγοί

και

χορηγοί,

δηλαδή

της

στήριξης

των

αδυνάτων

και

αναξιοπαθούντων δηµοτών µας. Επιπρόσθετα ενδεικτικά αναφέρουµε ότι από κατά
την διάρκεια του παρόντος 2ου απολογισµού (δηλαδή από 1/4/2013 έως
30/9/2013) από τα 54 παραστατικά παραλαβής τα 23 έγιναν µε ανώνυµες δωρεές,
µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και τα καλάθια αγάπης των Σούπερ Μάρκετ,
στα οποία καταθέτουν προϊόντα ανώνυµοι ∆ηµότες µας, ως πελάτες τους.
Επιπρόσθετα στο ίδιο διάστηµα είχαµε έξι (6) επώνυµες δωρεές, που θα ήταν
παράλειψή µας να µην τους ευχαριστήσουµε µνηµονεύοντάς τους. Έτσι κατά
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χρονολογική ταξινόµηση έχουµε: Την συναυλία Λαζαρίδη, την Συναυλία αγάπης,
την προσφορά της Σταντζιόλας Βασιλείας (Ελλήνων Γερµανίας), την Συναυλία
Λέκκα Βασίλη, το Αντάµωµα των Συλλόγων και την Εκδήλωση και θεατρική
παράσταση που έγινε στο ∆ηµοτικό Αµφιθέατρο.
Ο

δεύτερος

(2ος)

διαχειριστικός

απολογισµός

του

∆ηµοτικού

Κοινωνικού

Παντοπωλείου, για το διάστηµα από 1/04/2013 έως 30/09/2013, συνοδευόµενος
από τις επτά (7) καταστάσεις, αποτυπώνεται συνοπτικά

(σε συνολικές µονάδες

ειδών) στον παρακάτω Πίνακα Α.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 2ου ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
(από 1/4/2013 έως 30/9/2013)

Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2013 (2ος Απολογισµός)

1.

ΑΓΟΡΕΣ & ∆ΩΡΕΕΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1)

7.068,500 µονάδες ειδών

2.

∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΕΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2)

12.235,500 µονάδες ειδών

ΜΕΝΟΝΤΑ ΕΙ∆Η (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3) ΤΗΣ

3.

30/9/2013
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (ΚΑΤ/ΣΗ

1.974,000 µονάδες ειδών

3Β)

4.

7.141,00 µονάδες ειδών
ΤΗΣ 31/3/2013

5.

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ

Επαλήθευση ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3

(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6) ΤΗΣ 30/9/2013

(3)= [(4)+(1)] – (2)

Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 7 «Επιτροπή ∆ιαχείρισης ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου»
του κανονισµού λειτουργίας του, στο οποίο προβλέπονται τα µέλη της
(παρ. 2) και καθορίζονται επακριβώς οι αρµοδιότητές της (παρ. 3).
2) Το

άρθρο
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«Οικονοµική

και

Λογιστική

∆ιαχείριση»

του

οικείου

κανονισµού.
3) Την έκθεση πεπραγµένων- 1ος ∆ιαχειριστικός Απολογισµός της παραπάνω
Επιτροπής ∆ιαχείρισης, του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου καθώς
και τις επτά (7) συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις ανά είδος διακίνησης,
που την συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
4) Την απόφαση 1/2014 της Επιτροπής ∆ιαχείρισης, κατά την συνεδρίαση της
Παρασκευής

31/1/2014,

µε

την

οποία

επιβεβαιώθηκε

η

Έκθεση

Πεπραγµένων και ο δεύτερος διαχειριστικός απολογισµός του ∆ηµοτικού
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Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Αλεξάνδρειας για την περίοδο από
1/4/2013 έως 30/9/2013.

ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ
Να εγκρίνει την Έκθεση Πεπραγµένων και τον δεύτερο (2ο ) Απολογισµό
∆ιαχείρισης του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου για το διάστηµα από
1/4/2013 έως 30/9/2013.

H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

MOΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : Τρία (3)

Α) Απόφαση 1/31-1-2014 της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου για την
έγκριση του δεύτερου (2ου) Απολογισµού διαχείρισης για το διάστηµα από 1/4/2013 έως
30/09/2013.
Β) Έκθεση Πεπραγµένων της 27/12/2013 για τον 2ο απολογισµός διαχείρισης του
∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Αλεξάνδρειας και
Γ) Επτά (7) οικονοµικές καταστάσεις στις οποίες αποτυπώνονται ο 2ος Απολογισµός
∆ιαχείρισης του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου για το διάστηµα από 1/4/2013 έως
30/09/2013.

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της


Την υπ΄αριθµ. πρωτ. 5032/06-02-2014 έγγραφη εισήγηση



Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10



Τις διατάξεις του άρθρου 7 «Επιτροπή ∆ιαχείρισης ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου» του κανονισµού λειτουργίας του, στο οποίο προβλέπονται
τα µέλη της (παρ. 2) και καθορίζονται επακριβώς οι αρµοδιότητές της (παρ.
3).



Τις διατάξεις του άρθρου 11 «Οικονοµική και Λογιστική ∆ιαχείριση» του
οικείου κανονισµού.



Την έκθεση πεπραγµένων- 2ος ∆ιαχειριστικός Απολογισµός της παραπάνω
Επιτροπής ∆ιαχείρισης, του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου καθώς και
τις επτά (7) συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις ανά είδος διακίνησης, που
την συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
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Την απόφαση 1/2014 της Επιτροπής ∆ιαχείρισης, κατά την συνεδρίαση της
Παρασκευής

31/1/2014,

µε

την

οποία

επιβεβαιώθηκε

η

Έκθεση

Πεπραγµένων και ο δεύτερος διαχειριστικός απολογισµός του ∆ηµοτικού
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Αλεξάνδρειας για την περίοδο από
1/4/2013 έως 30/9/2013.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την Έκθεση Πεπραγµένων και τον δεύτερο (2ο ) Απολογισµό
∆ιαχείρισης του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου για το διάστηµα από
1/4/2013 έως 30/9/2013 ως ακολούθως:
ΕKΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΟΣ (2ος ) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/4/2013 ΕΩΣ 30/9/2013

ΙΣΤΟΡΙΚΟ : Με την 182/14-5-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ελήφθη
η κατ’ αρχήν απόφαση για την ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου
Αλεξάνδρειας και µε την 336/27-8-2012

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

εγκρίθηκε ο «Κανονισµός Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης του», σύµφωνα µε την
224/21-8-2012 εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Όπως προβλέπεται στο Άρθρο 5ο του κανονισµού λειτουργίας του µε τίτλο
«Οργάνωση

και

λειτουργία

∆ηµοτικού

Κοινωνικού

Παντοπωλείου»,

αυτό

λειτουργεί ως πρόγραµµα του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, που
είναι και υπεύθυνο για την εύρυθµη λειτουργία του, ενώ στο Άρθρο 7 «Επιτροπή
∆ιαχείρισης ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου» αντίστοιχα, προβλέπονται τα
µέλη της (Αντιδήµαρχος, επτά (7) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και η Κοινωνική
λειτουργός του ∆ήµου Αλεξάνδρειας).
Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης αποτελείται από τα παρακάτω µέλη, που έχουν ορισθεί µε
τις 343/15-10-2012,

06/14-1-2013 και 304/2013 αποφάσεις του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου:
1) Μοσχοπούλου Όλγα – Πρόεδρος ∆.Σ.- νέος Πρόεδρος από 30-8-2013
2) Γκορτζής ∆ηµήτριος- Αντιδήµαρχος- Πρόεδρος ∆.Σ και Πρόεδρος της Επιτροπής
∆ιαχείρισης από 15-1-2013 έως 29-8-2013
3) Κιρκιλιανίδης Ιωάννης- Αντιπρόεδρος

4) Γκιουρτζής Ιωάννης

5) Κωτούλας Χρήστος

6) Κιοσέογλου Ιερεµίας
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7) Τασιόπουλος Αναστάσιος

8) Σπυρίδης Γεώργιος

9) Γιοβανοπούλου Αναστασία
Σύµφωνα και µε όσα προβλέπονται στο Άρθρο 11ο «Οικονοµική και Λογιστική
∆ιαχείριση»

οίκοθεν,

τα

εισερχόµενα

και

εξερχόµενα

είδη

στο

Κοινωνικό

Παντοπωλείο καταχωρήθηκαν στα οικεία βιβλία του και η όλη του διαχείριση, αφ
ενός των αγορών (από προµηθευτές ή δωρητές) και αφετέρου των πωλήσεων
(διάθεσης σε ∆ηµότες µας) έχουν καταχωρηθεί επιπρόσθετα και αναλυτικά (κατά
είδος και συναλλασσόµενο) σε ειδικό λογιστικό µηχανογραφικό σύστηµα [δηλαδή
στο πρόγραµµα Κεφαλαίο 4 της εταιρείας ALTEC, που το πήραµε από την πρώην
∆ηµοτική Επιχείρηση (Ε.∆.ΑΝ.ΑΛ.)], και τα υπόλοιπα της αποθήκης έχουν ελεγχθεί
(µηχανογραφικά- λογιστικά) και θα επιβεβαιωθούν µε φυσική απογραφή που θα
πραγµατοποιήθηκε στα τέλη του 2013.
Επιπρόσθετα

στο

Άρθρο

7

«Επιτροπή

∆ιαχείρισης

∆ηµοτικού

Κοινωνικού

Παντοπωλείου» και ειδικότερα στην παράγραφο 3 δ), προβλέπεται η υποχρέωση
της σύνταξης τουλάχιστον ανά εξάµηνο έκθεσης πεπραγµένων και διαχειριστικού
απολογισµού του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, η οποία υποβάλλεται προς
την Οικονοµική Επιτροπή η οποία και τον εγκρίνει µε απόφασή της, που µάλιστα
αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
Ο παρόν 2ος ∆ιαχειριστικός Απολογισµός του Κοινωνικού Παντοπωλείου γίνεται
για το διάστηµα από 1/4/2013 έως 30/9/2013.
Την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης, την συγκέντρωση των απαραίτητων
δικαιολογητικών και την επιλογή των δυνητικών δικαιούχων σύµφωνα µε το
Άρθρο 7ο «Επιτροπή ∆ιαχείρισης ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου», την έχει
η

Προϊσταµένη

αυτοτελούς
Ραφαηλίδου

τµήµατος
Εύα,

Μπεσιροπούλου
Κοινωνικού

του

Γραφείου

Εφαρµογής

Κοινωνικής

Προστασίας

συνεπικουρούµενη

Άννα,

ενώ

Παντοπωλείου

την
και

Κοινωνικών

από

ευθύνη
της

του

την
της

σύνταξης

Προγραµµάτων

του

∆ήµου

Αλεξάνδρειας

κα

κοινωνική

λειτουργό

κα.

διαχείρισης

του

οικονοµικής
των

σχετικών

οικονοµικών

απολογιστικών καταστάσεων έχει ο Λογιστής του ∆ήµου Αλεξάνδρειας κ. Στιβακτής
Σταµάτης, συνεπικουρούµενος από µία αποθηκάριο, την κα. ∆έβρη Σταυρούλα.
Α. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΠΟ
1/4/2013 ΕΩΣ 30/9/2013
Η επιλογή των δικαιούχων του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπεται
αναλυτικά στο Άρθρο 6 του Κανονισµού λειτουργίας του, σύµφωνα µε τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται και περιγράφονται αναλυτικά σε αυτό.
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Συνολικά µέχρι στιγµής ο αριθµός των αιτήσεων από τους ∆ηµότες µας
(δυνητικούς δικαιούχους) έχει ανέλθει στις 607, εκ των οποίων για τις 300 έχουν
πραγµατοποιηθεί

κοινωνικές

έρευνες

από

τις

Κοινωνικές

Λειτουργούς

του

Τµήµατος.
Οι δικαιούχοι που εγκρίθηκαν για:
- την Β’ Φάση (για τους µήνες Απρίλιο και Μάϊο) του έτους 2013 ανήλθαν στα
80 άτοµα, τα οποία έχουν ήδη υπολογισθεί στον µήνα Μάρτιο.
- την Γ’ Φάση (για τους µήνες Ιούνιο- Ιούλιο και Αύγουστο) του έτους 2013
ανήλθαν στα 80 άτοµα, ωφελούµενοι συνεχόµενα για όλο το τρίµηνο της γ’
φάσης.
- και την ∆’ Φάση (για τον Σεπτέµβριο) του έτους 2013 ανήλθαν στα 80 άτοµα.
Η

Κοινωνική

Υπηρεσία

έχει

ήδη

ετοιµάσει

και

επεξεργαστεί

και

τους

αντίστοιχους δικαιούχους για τους µήνες Οκτώβριο και Νοέµβριο του 2013, µε
τους οποίους ολοκληρώνεται η δ’ φάση.
Συγκεκριµένα, το 2013 έως και τον Σεπτέµβριο

ο συνολικός αριθµός των

δικαιούχων που έχουν ωφεληθεί είτε για κάθε τρίµηνο (συνεχόµενα) ή ακόµη και
εκτάκτως για µια φορά, έχει φτάσει τα 329 άτοµα (169 µέχρι Μάρτιο + 80 άτοµα
Γ’ Φάσης + 80 άτοµα ∆’ Φάσης.
Το προσωπικό που απασχολήθηκε από 1/04/2013 έως και 30/09/2013 στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο έχει ως εξής:
Κοινωνικοί Λειτουργοί: Μπεσιροπούλου Αννα
∆ιοικητικός Υπάλληλος - Αποθηκάριος: ∆έβρη Σταυρούλα
Οδηγός: ∆εν υπήρχε.
Οµάδα Εθελοντών: Ναι
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ από 1/4/2013
έως 30/9/2013.
Στην περίοδο από 1/4/2013 έως 30/9/2013 κάναµε συνολικά έξι διαθέσεις σε
δικαιούχους- δηµότες, ένα για κάθε µήνα από τον Απρίλιο έως και τον Σεπτέµβριο
του 2013. Τα απολογιστικά στοιχεία της διαχείρισης της παραπάνω περιόδου (2ου
απολογισµού) αποτυπώνονται στις παρακάτω επτά (7) οικονοµικές καταστάσεις.
Στην Κατάσταση 1

«Συγκεντρωτική κατάσταση παραλαβών από 1/4/2013 έως

30/9/2013» εµφανίζονται ανά είδος αποθήκης οι αγορές και οι δωρεές των ειδών
(Εισερχοµένων), που µας έφεραν προµηθευτές ή δωρητές για το έτος 2013, στην
οποία εµφανίζονται εκατόν σαράντα τρία (143) είδη συνολικής ποσότητας
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7.068,50 µονάδων. Η αναλυτική κατάσταση των αγορών- δωρεών για κάθε είδος
και ανά προµηθευτή -δωρητή για το έτος 2013 (για το διάστηµα από 1/4/2013 έως
30/9/2013 είναι η Κατάσταση 4, που αναλύουµε παρακάτω, ενώ οι κατάσταση των
προµηθευτών και δωρητών που συνέδραµαν την λειτουργία του κατά την διάρκεια
µόνο του παρόντος απολογισµού, η Κατάσταση 7.
Στην Κατάσταση 2 «Συγκεντρωτική κατάσταση φόρτωσης- διάθεσης σε ∆ηµότες
από 1/4/2013 έως 30/9/2013» εµφανίζονται ανά είδος αποθήκης οι διάθεση των
ειδών (Εξερχοµένων) στους ∆ηµότες µας, στην οποία περιλαµβάνονται εκατόν
τριάντα πέντε (135) είδη συνολικής ποσότητας 12.235,50 µονάδων. Ο αριθµός
των συνολικών δικαιούχων ∆ηµοτών που εξυπηρετήθηκαν τον Απρίλιο και Μάιο
του 2013 ανήλθε σε 80 άτοµα, τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο σε άλλα 80, και
τον Σεπτέµβριο του 2013 σε άλλα 80 άτοµα- δικαιούχοι. Άρα κατά το διάστηµα
του παρόντος 2ου απολογισµού (1/3/2013- 30/9/2013) ωφελήθηκαν συνολικά 240
δηµότες µας.
Τέλος, όπως προκύπτει από το λογισµικό πρόγραµµα παρακολούθησης των
δραστηριοτήτων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, οι
συνολικοί δικαιούχοι- δηµότες µας

έχουν ανέλθει συνολικά

σε 286 άτοµα.

Η

αναλυτική κατάσταση της διάθεσης ειδών, κατά είδος και ανά ∆ηµότη- δικαιούχο
για το διάστηµα από 1/4/2013 έως 30/9/2013 είναι η Κατάσταση 5, που
αναλύουµε παρακάτω
Στην

Κατάσταση

3

«Κατάσταση

απογραφής

αποθήκης

της

30/9/2013»

αποτυπώνεται ανά είδος αποθήκης, δηλαδή τις ποσότητες των ειδών που
απέµειναν στην αποθήκη στις 30/9/2013, για να διατεθούν στο 4ο τρίµηνο του
2013 (µετά από πιθανές µικρές προσαρµογές ποσοτήτων αγορών και την
µετατροπής τους σε µονάδες διάθεσης π.χ. ΑΛΜΗ ΑΕΒΕ). Έτσι η απογραφή της
30/9/2013 (Κατάσταση 3), µέσω του λογισµικού του Η/Υ µας εµφανίζει σαράντα
τρία (43) είδη αποθήκης συνολικής ποσότητας 1.974,00 µονάδων.
Οι ποσότητες της Κατάστασης 3 προκύπτουν ανά είδος αν στην ποσότητα του κάθε
είδους της αντίστοιχης Κατάσταση 3Β (δηλ. της απογραφής του 1ου απολογισµού
της 31/3/2013), προσθέσουµε τις αντίστοιχες ποσότητες αγορών και δωρεών της
Κατάστασης 1 (αγορές- δωρεές στο διάστηµα από 1/4/2013 έως 30/9/2013) και
αφαιρέσουµε τις αντίστοιχες ποσότητες του κάθε είδους της Κατάστασης 2
(∆ιάθεσης σε δικαιούχους δηµότες από 1/4/2013 έως 30/9/2013). Αυτός ο
έλεγχος παρουσιάζεται στην συνηµµένη κατάσταση 6 «Ελέγχου αποθήκηςυπολοίπων της 30/9/2013-2ος Απολογισµός 2013».
Στην Κατάσταση 4 «Στατιστική αγορών- δωρεών από 1/4/2013 έως 30/9/2013-
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2ου Απολογισµού 2013», εµφανίζονται ξεχωριστά για κάθε είδος αποθήκης,

οι

ποσότητες που συγκεκριµένου είδους, που µας έφεραν αναλυτικά οι προµηθευτές
ή δωρητές µας για το διάστηµα από για το έτος 2013, στην οποία εµφανίζονται τα
εκατόν σαράντα τρία (143) είδη, συνολικής ποσότητας 7.068,500 µονάδων.
Στην Κατάσταση 5 «Στατιστική Πωλήσεων- διάθεσης σε δηµότες από 1/4/2013
έως 30/9/2013- 2ος Απολογισµός 2013», εµφανίζονται για κάθε είδος αποθήκης, η
αναλυτική διάθεση των ειδών (Εξερχοµένων) στους δικαιούχους δηµότες µας,
στην οποία εµφανίζονται τα εκατόν τριάντα πέντε (135) είδη συνολικής ποσότητας
12.235,500 µονάδων.
Επειδή όµως η αναλυτική κατάσταση 5 ανέρχεται αφ ενός σε 108 σελίδες, και αφ
ετέρου, σε αυτήν αποτυπώνονται τα ονόµατα των δικαιούχων δηµοτών µας, που
είναι απόρρητα σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας µας, γι αυτό και
επισυνάπτουµε

µόνο την πρώτη (σελ. 1) και την τελευταία σελίδα (σελ. 108)

αυτής, έχοντας αντικαταστήσει τα ονόµατα των δικαιούχων δηµοτών µας, µε το
«∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ∆ΗΜΟΤΗΣ».
Στην Κατάσταση 6 «Κατάσταση ελέγχου αποθήκης- υπολοίπων της 30/9/20132ος απολογισµός»,

επιβεβαιώνονται για κάθε είδος που διακινούµε µέσω του

Κοινωνικού Παντοπωλείου, οι ποσότητες που έµειναν την 30/9/2013 (της
Κατάστασης 3) και προκύπτουν αυτόµατα από το µηχανογραφικό- λογιστικό
σύστηµα µας. Τα υπόλοιπα αυτά (των ειδών) δεν επιβεβαιώθηκαν µε φυσική
απογραφή που θα γίνει

υποχρεωτικά στις 31/12/2013. Η απογραφή της

30/09/2013 (όπως είδαµε και στην ανάλυση της Κατάστασης 3), εµφανίζει
σαράντα τρία (43) είδη µε συνολικό υπόλοιπο 1.974,00 µονάδων προϊόντων.
Σηµειωτέον ότι τα δεδοµένα των ειδών της κατάστασης 6 (απογραφή 30/9/2013)
προκύπτουν αν από τις ποσότητες κάθε είδους της Κατάστασης 3Β (απογραφή
31/3/2013)
απολογισµού

προσθέσουµε
από

τις

1/4/2013

Κατάστασης 2 (διάθεσης 2

ου

αντίστοιχες
έως

της

30/9/2013)

Κατάστασης
και

1

αφαιρέσουµε

(αγορές

2ου

αυτές

της

απολογισµού από 1/4/2013 έως 30/9/2013).

Τέλος στην Κατάσταση 7 εµφανίζονται τα ονόµατα των προµηθευτών,

των

δωρητών- προµηθευτών και δωρητών ∆ηµοτών, που µας έχουν συνδράµει και
βοηθήσει ενεργά, για την επίτευξη του σκοπού µας. Τους ευχαριστούµε θερµά και
τους εκφράζουµε την ευγνωµοσύνη µας, για το τόσο σηµαντικό έργο στο οποίο
έγιναν

αρωγοί

και

χορηγοί,

δηλαδή

της

στήριξης

των

αδυνάτων

και

αναξιοπαθούντων δηµοτών µας. Επιπρόσθετα ενδεικτικά αναφέρουµε ότι από κατά
την διάρκεια του παρόντος 2ου απολογισµού (δηλαδή από 1/4/2013 έως
30/9/2013) από τα 54 παραστατικά παραλαβής τα 23 έγιναν µε ανώνυµες δωρεές,
µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και τα καλάθια αγάπης των Σούπερ Μάρκετ,
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στα οποία καταθέτουν προϊόντα ανώνυµοι ∆ηµότες µας, ως πελάτες τους.
Επιπρόσθετα στο ίδιο διάστηµα είχαµε έξι (6) επώνυµες δωρεές, που θα ήταν
παράλειψή µας να µην τους ευχαριστήσουµε µνηµονεύοντάς τους. Έτσι κατά
χρονολογική ταξινόµηση έχουµε: Την συναυλία Λαζαρίδη, την Συναυλία αγάπης,
την προσφορά της Σταντζιόλας Βασιλείας (Ελλήνων Γερµανίας), την Συναυλία
Λέκκα Βασίλη, το Αντάµωµα των Συλλόγων και την Εκδήλωση και θεατρική
παράσταση που έγινε στο ∆ηµοτικό Αµφιθέατρο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο

δεύτερος

(2ος)

διαχειριστικός

απολογισµός

του

∆ηµοτικού

Κοινωνικού

Παντοπωλείου, για το διάστηµα από 1/04/2013 έως 30/09/2013, συνοδευόµενος
από τις επτά (7) καταστάσεις, αποτυπώνεται συνοπτικά

(σε συνολικές µονάδες

ειδών) στον παρακάτω Πίνακα Α.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 2ου ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
(από 1/4/2013 έως 30/9/2013)
Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2013 (2ος Απολογισµός)

1.

ΑΓΟΡΕΣ & ∆ΩΡΕΕΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1)

7.068,500 µονάδες ειδών

2.

∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΕΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2)

12.235,500 µονάδες ειδών

3.

ΜΕΝΟΝΤΑ ΕΙ∆Η (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3) ΤΗΣ

1.974,000 µονάδες ειδών

30/9/2013
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (ΚΑΤ/ΣΗ

3Β)

4.

7.141,00 µονάδες ειδών
ΤΗΣ 31/3/2013

5.

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ

Επαλήθευση ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3

(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6) ΤΗΣ 30/9/2013

(3)= [(4)+(1)] – (2)

Παρακαλείται λοιπόν η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Αλεξάνδρειας, να εγκρίνει την παρούσα Έκθεση Πεπραγµένων για τον δεύτερο
(2ο) διαχειριστικό απολογισµό του 2013, για την περίοδο από 1/4/2013 έως
30/9/2013, όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στις συνηµµένες επτά (7) καταστάσεις.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Εύα Ραφαηλίδου

Στιβακτής Σταµάτης
Λογιστής ∆ήµου

Μοσχοπούλου Όλγα
Πρόεδρο

∆ηµοτικού Συµβουλίου
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Β. Η παρούσα να αναρτηθείς την ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 52/2014.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ

ΜΕΛΗ

1. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
2. ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΛΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ

4. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ
5. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΣΙ∆ΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αλεξάνδρεια, 19-02-2014
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ

