ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 28/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 201/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 19η του µήνα
Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 22098/14.8.2014
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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
4. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
5. Καρτάνος Ιωάννης
6. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα (αναπληρωµ.)

Απόντες
1. Πεντεσπίτης Νικόλαος
2. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
3. Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3ο Η.∆. : Απόφαση Ο.Ε. για έκθεση πεπραγµένων και διαχειριστικός απολογισµός
για το Α΄εξάµηνο του 2014 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου
Λευκάδας
Εισηγήτρια κα Ζωή Σκιαδά-Πετούση, Πρόεδρος
της Επιτροπής ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας του
Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Το θέµα εισηγείται η υπάλληλος του ∆ήµου κα Κωνσταντία Μικρώνη, η οποία
διάβασε την σχετική εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
«Η επιτροπή ∆ιαχείρισης και λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, µε την αρ.
18/2014 απόφασή της προέβη στη σύνταξη της παρακάτω έκθεσης πεπραγµένων 1ου
εξαµήνου 2014 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Λευκάδας και στον
διαχειριστικό απολογισµό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον κανονισµό λειτουργίας του,
άρθρο 3 «Οργάνωση και Λειτουργία»
Έκθεση πεπραγµένων και διαχειριστικός απολογισµός για το 1ο εξάµηνο του 2014
λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Λευκάδας.
Στο ∆ήµο Λευκάδας λειτουργεί από τον 12/2012 Κοινωνικό Παντοπωλείο σύµφωνα µε
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006(Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων) όπου προβλέπεται
ότι οι ∆ήµοι µπορούν να ενισχύουν οικονοµικά κατοίκους που αντιµετωπίζουν
σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης(Άρθρο 75 παρ 3 και Άρθρο 202 παρ 2)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4071 (ΦΕΚ 85/11.4.12)
3. Την αρ. 120 / 2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Λευκάδας µε την οποία
εγκρίθηκε η « Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου στο ∆ήµο Λευκάδας»
4. και την αρ.303 /27-8-2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Λευκάδας µε την
οποία εγκρίθηκε ο Κανονισµός Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Στο 1ο εξάµηνο 2014 λειτουργίας του Παντοπωλείου υπεβλήθησαν 63 νέες αιτήσεις
οικογενειών και επανεξετάστηκαν οι 303 αιτήσεις του 2013. Εντάχθηκαν κανονικά σε
µηνιαία βάση 233 οικογένειες που αντιστοιχούν σε 510 άτοµα (215 ανήλικα παιδιά )
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∆ιατέθηκα συνολικά 979 πακέτα που αντιστοιχούν στις παρακάτω ποσότητες ειδών
(πίνακας 1)
Βασικά είδη διατροφής
Γάλα

3.209,0 κιλά
1.584,0 τεµάχια

Λοιπά είδη διατροφής

1.878,0 τεµάχια

Είδη βρεφανάπτυξης

423,0 τεµάχια

Είδη ατοµικής υγιεινής

355,0 τεµάχια

Είδη καθαριότητας

125,0 τεµάχια

Τα είδη που διέθεσε το Κοινωνικό Παντοπωλείο το 1ο εξάµηνο του 2014 λειτουργίας
προήλθαν:
• από την προµήθεια ειδών αξίας 1.342,90 ευρώ, µέσω της υπηρεσίας προµηθειών
του ∆ήµου, µε χρέωση του ΚΑ εξόδων 70/6495.011 «Λειτουργία Κοινωνικού
Παντοπωλείου» του προϋπολογισµού 2014,
• 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. (πίνακας 2 )
Συνοπτική κατάσταση προσφερόµενων ειδών:
Βασικά είδη διατροφής
3.585,0 κιλά
Γάλα
1.800,0 τεµάχια
Λοιπά είδη διατροφής

2.219,0 τεµάχια

Είδη βρεφανάπτυξης

434,0 τεµάχια

Είδη ατοµικής υγιεινής

517,0 τεµάχια

Είδη καθαριότητας

289,0 τεµάχια

Τον Ιανουάριο από το υπόλοιπο της χορηγίας του Συλλόγου Φίλων Ζωγραφικής και
Αγιογραφίας προσφέρθηκε µε κουπόνια νωπό κρέας αξίας 105,00 ευρώ . Το Πάσχα
από την χορηγό Αθηνά Βρεττού & τον Όµιλο Επιχειρήσεων « Αυθεντική Έννοια»
προσφέρθηκαν 96 πακέτα µε παιδικά δώρα τα οποία διατέθηκαν σε ισάριθµές οικογένειες.
Τέλος και για το 1ο εξάµηνο του 2014, το κοινωνικό Παντοπωλείο δεν επιβάρυνε τον
προϋπολογισµό του ∆ήµου και λειτούργησε µόνο µε τις δωρεές και χορηγίες των
συµπολιτών µας
Επισυνάπτονται αναλυτικές καταστάσεις καταγραφής εισερχοµένων - εξερχόµενων ειδών
και πίνακας δικαιούχων οικογενειών
Παρακαλούµε για έγκριση της Έκθεση πεπραγµένων και του διαχειριστικού απολογισµού
1υ εξαµήνου 2014 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Λευκάδας.»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση της Έκθεσης πεπραγµένων και του διαχειριστικού απολογισµού 1ου
εξαµήνου 2014 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Λευκάδας, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 201/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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