ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 26/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 205/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 28 του µήνα Αυγούστου
του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 18080/24-8-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της,
η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6
του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3.Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Βλάχος Κων/νος
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 20/2015 απόφασης της Επιτροπής ∆ιαχείρισης και
Λειτουργίας σχετικά µε την έκθεση πεπραγµένων και του διαχειριστικού απολογισµού 1ου εξαµήνου
2015 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγείται το θέµα, λόγω απουσίας του εισηγητή,
και διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας µε την
υπ’ αριθ. 20/2015 απόφασή της προέβη στην σύνταξη της «Έκθεσης πεπραγµένων και το
διαχειριστικό απολογισµό 1υ εξαµήνου 2015 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου
Λευκάδας.
Σας διαβιβάζουµε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4071 (ΦΕΚ 85/11.4.12) και τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 6 του κανονισµού λειτουργίας του την ανωτέρω σχετική απόφαση της
Επιτροπής ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου και παρακαλούµε για την
έγκριση της.»
Η απόφαση έχει ως εξής:
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«Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου
του ∆ήµου Λευκάδας όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει µε την αρ162/20-7-2015 απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου, η επιτροπή ∆ιαχείρισης θα πρέπει να προβεί στην σύνταξη έκθεσης
πεπραγµένων και διαχειριστικό απολογισµό για το 1ο εξάµηνο του 2015.
Το 1ο εξάµηνο του 2015 το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτούργησε σύµφωνα µε τον αρχικό κανονισµό
λειτουργίας ( 303/2012 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου).
Μέχρι και τον Μάρτιο του 2015 η επιτροπή διαχείριση απαρτίζονταν, σύµφωνα µε την αρ. 296/2014
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου από πέντε µέλη.
Με την αρ.51/2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε η αρ. 296/2014
αυξάνοντας των αριθµό των µελών από (5) πέντε σε (7) εφτά µε αναλογική εκπροσώπηση των
δηµοτικών παρατάξεων.
Με την αρ. 52/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου συγκροτήθηκε η επιτροπή και ορίστηκαν τα
εφτά µέλη µε τους αναπληρωτές τους.
Κατά τη διάρκεια του 1ο εξάµηνου Ιανουάριος – Ιούνιος 2015 εντάχτηκαν στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο 41 νέες οικογένειες και ο συνολικός αριθµός των εγγεγραµµένων δικαιούχων έφτασε
τον Ιούνιο στις 308 (πίνακας 1β).
Συνολικά διατέθηκα 1222 πακέτα (πίνακας 1α), που αντιστοιχούν στις παρακάτω ποσότητες ειδών
(πίνακας 1)
Βασικά είδη διατροφής
4856,0 κιλά
Γάλα
3.062,0 τεµάχια
2.914,5 τεµάχια

Λοιπά είδη διατροφής
Είδη βρεφανάπτυξης

2,607,0 τεµάχια

Είδη ατοµικής υγιεινής

252,0 τεµάχια

Είδη καθαριότητας

323,0 τεµάχια

Τα είδη που διέθεσε το Κοινωνικό Παντοπωλείο το 1ο εξάµηνο του 2015 λειτουργίας (πίνακας 2 )
προήλθαν:
• από την προµήθεια ειδών αξίας 2.330,06 ευρώ, από χρηµατοδότηση του ∆ήµου, µε χρέωση
του ΚΑ εξόδων 70/6495.011 «Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου» του προϋπολογισµού
2015,
• από δωρεές και χορηγίες σε είδος , ιδιωτών φορέων και επιχειρήσεων,
• καθώς επίσης και από τα καλάθια µε τις απλές αλλά πολύ σηµαντικές προσφορές των
συνανθρώπων µας.
Συνοπτική κατάσταση προµήθειας ∆ήµου Λευκάδας
Βασικά είδη διατροφής
2.200,0 κιλά
Λοιπά είδη διατροφής
500,0 τεµάχια
Συνοπτική κατάσταση προσφερόµενων ειδών από καλάθια και ιδιωτικές χορηγίες :
Βασικά είδη διατροφής
1.975,0 κιλά
Γάλα
1.688,0 τεµάχια
1.322,0 τεµάχια

Λοιπά είδη διατροφής

2.289,0 τεµάχια

Είδη βρεφανάπτυξης

300,0 τεµάχια

Είδη ατοµικής υγιεινής

18,0 τεµάχια

Είδη καθαριότητας

Τον Μάρτιο του 2015 πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά από την οµάδα εθελοντών του
Παντοπωλείου «Ηµέρα Αλληλεγγύης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο», στα S/M της πόλης και
συγκεντρώθηκαν σηµαντικές ποσότητες ειδών που περιλαµβάνονται στις καταστάσεις παραλαβής
του 3/2015 ( πίνακας 2).
Τις ηµέρες του Πάσχα
το παντοπωλείο στηρίχτηκε και µε τις χορηγίες ιδιωτών φορέων και
επιχειρήσεων, των κάτωθι ειδών τα οποία διατέθηκαν κατά την ίδια περίοδο άµεσα στους
δικαιούχους σύµφωνα µε τις καταστάσεις παράδοσης του 4/2015
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Πασχαλινά δώρα

135,0τεµ

Κοτόπουλα

134,0 τεµ.

Κουλούρια – σοκολάτες

45,0 τεµ.

Το κοινωνικό παντοπωλείο συνεργάστηκε για µια ακόµα φορά µε την Οµάδα ΜΠΟΡΟΥΜΕ (Καΐρη 2
10551 ΑΘΗΝΑ)και το «Πρόγραµµα 52 εβδοµάδες της ΑΒ Βασιλόπουλος» αποκλειστικά σε
οικογένειες µε παιδιά που υλοποιήθηκε και φέτος.
Για το επόµενο εξάµηνο λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου (2 /2015) µεταφέρονται τα κάτωθι
είδη ( πίνακας 3)
Βασικά είδη διατροφής
1.910,5 κιλά
Γάλα
67,0 τεµάχια
200,5 τεµάχια

Λοιπά είδη διατροφής

366,0 τεµάχια

Είδη βρεφανάπτυξης

442,0 τεµάχια

Είδη ατοµικής υγιεινής

78,0 τεµάχια

Είδη καθαριότητας

Επισυνάπτονται αναλυτικές καταστάσεις καταγραφής εισερχοµένων - εξερχόµενων ειδών και
πίνακας δικαιούχων οικογενειών.
Παρακαλούµε για έγκριση της Έκθεση πεπραγµένων και του διαχειριστικού απολογισµού 1υ
εξαµήνου 2015 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Λευκάδας .
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού η επιτροπή διαχείριση και λειτουργίας του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του ∆ήµου εξέτασε τα τηρούµενα βιβλία και παραστατικά
Οµόφωνα αποφασίζει
εγκρίνει την Έκθεση πεπραγµένων και το διαχειριστικό απολογισµό του 1υ εξαµήνου 2015
λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Λευκάδας σύµφωνα µε την εισήγηση.
Η απόφαση θα αποσταλεί στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 2 του ν.4071 (ΦΕΚ 85/11.4.12) και τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 του κανονισµού
λειτουργίας του .»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση της αρ. 20/2015 απόφασης της Επιτροπής ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά µε
την έκθεση πεπραγµένων και του διαχειριστικού απολογισµού 1ου εξαµήνου 2015 λειτουργίας του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Λευκάδας, όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 205/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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