ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 162
Στη Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Ιουλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
15:00, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε
αρ. πρωτ. 15157/15-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Λώλη Γεωργία
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Φίλιππος
Πολίτης Σπυρίδων
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Κοντογεώργης Ηλίας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γράψας Αθανάσιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.

Οι ∆.Σ. κ.κ. Μαργέλης Σπυροπάνος και
Κατωπόδη Ευανθία, προσήλθαν πριν την
ου
συζήτηση του 3 θέµατος Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Πάνος Γαζής, αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση το 4 θέµατος Ε.Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Γληγόρης Κων/νος και
Σταµατέλου ∆ήµητρα, αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Γληγόρης Κων/νος, επέστρεψε
ου
πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7ου
θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. κα Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Γκογκάκης Γρηγόρης, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. κα Λώλη Γεωργία, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
Στη Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βασιλικής, ο οποίος ήταν απών.
ο
ο
Το 6 θέµα της Η.∆. προτάσσεται µετά το 3 θέµα της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 14ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση της αρ. 19/15 απόφασης της Επιτροπής ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά
µε την τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου
Λευκάδας.
Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
Κωνσταντία Μικρώνη, υπάλλ. Αυτ. Τµ. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµ. Συµβούλιο:
«Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας µε την
υπ’ αριθ. 19/2015 απόφασή της, προέβη στην τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας και
∆ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας.
Η ανωτέρω αρ.19/2015 απόφαση, αναφέρει τα εξής:
«Με την υπ’ αριθ. 120/12 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου περί ίδρυσης του Κοινωνικού
Παντοπωλείου και την υπ’ αριθ. 303/12 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου εγκρίθηκε ο
κανονισµός λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου που προηγήθηκε του Ν.4071/2012 άρθρο
2, µε τον οποίο θεσµοθετήθηκε το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των
Κοινωνικών
Παντοπωλείων.
Με την υπ’ αριθ. 51/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του
κανονισµού λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου ως προς την επιτροπή διαχείρισης.
Και λαµβάνοντας υπόψη
• Την µέχρι σήµερα λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, τις διαπιστώσεις τα προβλήµατα
και τα νέα κοινωνικά δεδοµένα
• Την εφαρµογή του Προγράµµατος του Εγγυηµένου Κοινωνικού Εισοδήµατος.
• Την ανάγκη βελτίωσης και επικαιροποίησης του ισχύοντος κανονισµού λειτουργίας του
κοινωνικού παντοπωλείου
Εισηγούµαι
στην επιτροπή το παρακάτω σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας
ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Άρθρο 1
Σκοπός Ίδρυσης
1. Η ίδρυση του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του
∆ήµου Λευκάδας 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 Λευκάδας
Άρθρο 2
Έδρα, Κτήρια, Χώροι
1. Έδρα του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου ορίζεται η έδρα του ∆ήµου και στεγάζεται σε
ειδικά διαµορφωµένο χώρο στην οδό Θ. Στράτου (πρώην γυµνάσιο Θηλέων) .
2. 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.
Άρθρο 3
Παροχές ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. Στο πλαίσιο λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπεται να διανέµονται σε
άπορους κατοίκους του ∆ήµου Λευκάδας:
α) τυποποιηµένα τρόφιµα µακράς διάρκειας.
β) είδη ατοµικής υγιεινής και καθαριότητας.
γ) είδη βρεφικής ανάπτυξης.
δ) 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).
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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, 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 (µοναχικά άτοµα και οικογένειες) εξαρτάται από τα προϊόντα τα οποία θα είναι διαθέσιµα.
5. Στο πλαίσιο λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, είναι δυνατή η λήψη κάθε
άλλου µέτρου υποστήριξης αστέγων και απόρων.
Άρθρο 4
Οργάνωση και Λειτουργία ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. Το ∆ηµοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως πρόγραµµα του Αυτοτελούς Τµήµατος
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα και µε τις διατάξεις
του άρθρου 14 Του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 732/12 τ.β.) 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 Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού 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 Λευκάδας
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.
3. Η λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου πραγµατοποιείται:
α) από προσωπικό (τακτικό ή και έκτακτο), διαφόρων ειδικοτήτων, που υπηρετεί στο ∆ήµο
Λευκάδας. Εφόσον υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη επαρκώς αιτιολογηµένη, από προσωπικό συναφών
ειδικοτήτων που υπηρετεί στα νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου Λευκάδας
β) από εθελοντές οι οποίοι είναι επίσηµα καταγεγραµµένοι στο Μητρώο Εθελοντών του ∆ήµου
Λευκάδας
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,
Βοήθεια στο Σπίτι).
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 της Επιτροπής ∆ιαχείρισης.
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Άρθρο 5
∆ικαιούχοι ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. ∆υνητικοί δικαιούχοι του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:
α) Έλληνες κάτοικοι του ∆ήµου Λευκάδας,
β) Οµογενείς κάτοικοι του ∆ήµου Λευκάδας,
γ) Αλλοδαποί που αποδεδειγµένα κατοικούν µόνιµα στον ∆ήµο Λευκάδας 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) και αντικειµενική αξία ακινήτων.
ii) δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα µε την κατάσταση του υποψηφίου-δυνητικού
δικαιούχου:
-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 µοναχικό άτοµο ή οποιοδήποτε µέλος της αιτούσας οικογένειας λαµβάνει
οποιοδήποτε βοήθηµα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης.
-Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.
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 4.000 χιλιάδες ευρώ, κλιµακούµενο για τα µέλη της
ίδιας οικογένειας ως εξής:

Μέλη Οικογένειας
Ένα (1) άτοµο
∆ύο (2) άτοµα

Εισόδηµα
4.000 ευρώ
5.500 ευρώ
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Τρία (3) άτοµα
Τέσσερα (4) άτοµα
Πέντε (5) άτοµα και άνω

7.000 ευρώ
9.000 ευρώ
12.000 ευρώ

Οικογενειακή Κατάσταση: Ηλικιωµένο άτοµο χωρίς συγγενείς πρώτου βαθµού, Πολυτεκνία,
µονογονεϊκές οικογένειες, κλπ.
Οικονοµική και Περιουσιακή Κατάσταση: Οι πηγές εισοδήµατος και τα περιουσιακά στοιχεία του
µονήρους ατόµου ή των µελών της οικογένειας που αιτούνται παροχές του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου, συνεκτιµώντας την αντικειµενική αξία της περιουσιακής κατάστασης
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
µοναχικό 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
απόφασή της τους τελικούς δικαιούχους του εξαµήνου, των υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου, σύµφωνα µε τα κριτήρια των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.
7.Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου επανεξετάζονται από
την Επιτροπή ∆ιαχείρισης 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. Το εξάµηνο παροχών καθορίζεται ως εξής: εξάµηνο
Ιανουάριος έως Ιούνιος και β΄εξάµηνο από Ιούλιο έως ∆εκέµβριο.
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 µε έκθεση
κοινωνικού λειτουργού στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης την ενίσχυση ωφελούµενων και πέραν των
ανωτέρω τιθέµενων οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων, άµεσα και χωρίς χρονικούς
περιορισµούς επιλογής των ωφελούµενων.
8.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.
Άρθρο 6
Επιτροπή ∆ιαχείρισης ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1. Για την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
συστήνεται 7µελής Επιτροπή ∆ιαχείρισης, µε τους αναπληρωτές τους 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) ∆ύο 2 ∆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) Ένας (1) ∆ηµοτικός Σύµβουλος από την παράταξη της µείζονος µειοψηφίας
δ) ∆ύο (2) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι από τις υπόλοιπες παρατάξεις της µειοψηφίας.
ε) Ο προϊστάµενος του 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 συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, γίνεται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 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) Επιλέγει 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 εκτάκτως αν παραστεί ανάγκη.
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. Με απόφαση ∆ηµάρχου ορίζεται δηµοτικός υπάλληλος για την γραµµατειακή υποστήριξη της
Επιτροπής και την τήρηση του πρακτικού των συνεδριάσεων.
Άρθρο 7
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.

6

Άρθρο 8
∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων
1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται το προσωπικό και τους χώρους του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου και να τηρούν τον παρόντα Κανονισµό.
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 απωλέσει 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 ή απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις
µηνιαίες παραδόσεις .
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.
Άρθρο 9
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 Λευκάδας
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 Λευκάδας
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.
Άρθρο 10
Οικονοµική και Λογιστική ∆ιαχείριση
1. Για τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:
α) Βιβλίο καταγραφής εισερχοµένων ειδών που προέρχονται από προµήθειες του ∆ήµου.
β) Βιβλίο καταγραφής εισερχοµένων ειδών που προέρχονται από δωρεές και χορηγίες.
γ) Βιβλίο καταγραφής εξερχοµένων ειδών
γ) Αναλυτική κατάσταση παραλαβής προϊόντων ανά δικαιούχο.
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 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
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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.
Άρθρο 11
Ακροτελεύτια ∆ιάταξη
Ο παρόν κανονισµός τροποποιείται µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατόπιν εισήγησης της
Επιτροπής ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας.
Με την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού παύει να ισχύει ο κανονισµός του Κοινωνικού
Παντοπωλείου που ψηφίστηκε µε την αρ. 303/12 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι
δύο (22) ψήφους, αποφασίζει:
Την έγκριση της αρ. 19/15 απόφασης της Επιτροπής ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά µε
την τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου
Λευκάδας, και εγκρίνει αυτόν, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 162/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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