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ΑΝΑΤΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 30ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 23-11-2020.
Πράξη 159η
Ιθάκη, σήμερα 23 του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 12:00΄ έως τις 14.30΄
πραγματοποιήθηκε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή και του
Δημάρχου κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 7003/19-11-2020 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΑΜΠΟΛΗ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν με
το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/30.10.2019) και με την εγκύκλιο αρ. 426/77233/13.11.2020
του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ : 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για τις
συνεδριάσεις οργάνων διοίκησης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης.
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν - μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και τα 17 μέλη του και αναλυτικά :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

10.

ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

11.

ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

12.

4.

ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

13.

5.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

14.

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

6.

ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

15.

ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

7.

ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

16.

ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8.

ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ

17.

ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ

9.

ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ

1.

2.

3.

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ
ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΟΥΔΕΙΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Έγκριση
Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιθάκης) και αναφέρεται στην κατωτέρω
εισήγηση του Δημάρχου για το θέμα :
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
«ΑΡΘΡΟ 1
Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθμό 94/2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ιθάκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4071/2012.
ΑΡΘΡΟ 2
Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιθάκης
στο πλαίσιο του Νόμου 4071/12. Ο Κανονισμός εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται από το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιθάκης, εναρμονισμένος με την εκάστοτε νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 3
Βασικές Αρχές – Σκοπός – Παροχές
Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της
κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και έχει ως σκοπό την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την
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καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ευαισθητοποίηση ατόμων και
ομάδων πληθυσμού, αλλά και επιχειρήσεων, με στόχο τη συμμετοχή τους στα προγράμματα στήριξης
των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου
θα διανέμονται δωρεάν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού της Ιθάκης.






Τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας.
Είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας.
Είδη βρεφανάπτυξης.
Νωπά τρόφιμα (εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες)
Είδη ένδυσης – υπόδησης.

Τα παρεχόμενα είδη του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται κυρίως από δωρεές και
χορηγίες και εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προμήθειά τους με δαπάνη του
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Υπουργική Απόφαση 11389/1993, ΦΕΚ Β’ 185)
Τα προϊόντα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα παραχωρούνται δωρεάν από φορείς,
επιχειρηματίες, ιδιώτες, συλλόγους, σχολεία, εκκλησίες κλπ.
Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας, μέσω του
οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου, ώστε να καταστεί
εφικτή η με αξιοπρεπείς όρους επανένταξη και επανασύνδεσή τους με τον κοινωνικό ιστό.
ΑΡΘΡΟ 4
Έδρα Κτήριο και Ωράριο Λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.







Έδρα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προτείνετε να είναι ο ειδικά διαμορφωμένος
χώρος στην μαθητική εστία Ιθάκης. Είναι μέσα στον ιστό της πόλης, διαθέτει ψυγεία, έχει
πρόσβαση για φόρτωση –εκφόρτωση προϊόντων και είναι χώρος προστατευόμενος και με
ασφάλεια.
Επίσης , θα μπορούν και οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ να παραλαμβάνουν από εκεί τα προϊόντα
του προγράμματος, που μέρος του προγράμματος είναι και ο Δήμος Ιθάκης. Έχει μεγάλο χώρο
αποθήκευσης και θα μπορεί το προσωπικό του Κοινωνικού Παντοπωλείου να διανέμει τα
προϊόντα στους ωφελούμενος με ασφάλεια.
Ο Δήμος Ιθάκης μεριμνά για την διάθεση κατάλληλου κτηρίου και χώρου για τις ανάγκες στέγασης
του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και για την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού
εξοπλισμού και των μέσων που καθιστούν εύρυθμη τη λειτουργία του.
Βάσει της υπ’ αριθμού 94/20 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης η λειτουργία του
Δημοτικού κοινωνικού Παντοπωλείου προτείνεται τώρα στην αρχή , και με βάση την επάρκεια
των προϊόντων , 1 ημέρα κάθε 2 εβδομάδες και οι ωφελούμενοι μετά από επικοινωνία με τους
αρμόδιους να προσέρχονται ώστε να παραλαμβάνουν τα προϊόντα. Στην πορεία και με βάση την
επάρκεια των προϊόντων , να λειτουργεί εβδομαδιαία με την προοπτική και έχοντας το κατάλληλο
προσωπικό, να είναι καθημερινά ανοιχτό από 2 έως 4 ώρες.
ΑΡΘΡΟ 5

Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
1. Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο θα λειτουργεί ως Πρόγραμμα του γραφείου
Πρόνοιας του Δήμου Ιθάκης και θα υλοποιείται με τη βοήθεια χορηγών, δωρητών, εθελοντών,
καθώς και με την ενίσχυση από Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που
αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
2. Η λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου πραγματοποιείται:
α. από προσωπικό τακτικό ή και έκτακτο διαφόρων ειδικοτήτων που υπηρετεί στο Δήμο
Ιθάκης και στα νομικά του πρόσωπα (Ν.Π.Δ.Δ.).
β. από προσωπικό που απασχολείται ειδικά για το σκοπό αυτό (πχ. κοινωφελής εργασία),
μετά από τη συμμετοχή του Δήμου σε Εθνικά, Περιφερειακά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα
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γ. από εθελοντές και Δημότες.
3. Στο προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου μπορούν να μετέχουν
διοικητικοί υπάλληλοι, καθώς και το εργατικό προσωπικό τακτικό και έκτακτο.
4. Το ορισθέν προσωπικό λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι
αρμόδιο για την εύρυθμη, ασφαλή και διαφανή λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου με αρμοδιότητες:
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 σύνταξη εκθέσεων Κοινωνικού Λειτουργού, για περιπτώσεις εξακρίβωσης αναγκών
δυνητικών δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, όπου κριθεί απαραίτητο.
δ. την αναζήτηση χορηγών και την επικοινωνία μαζί τους.
ε. την παραλαβή των προϊόντων των δωρητών, χορηγών, την διανομή των προϊόντων, την
τήρηση του μητρώου παραλαβής προϊόντων και διανομής προς τους δικαιούχους.
στ. την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων προς τους προσφέροντες φορείς (χορηγούς και
δωρητές).
ζ. την πληροφόρηση των πολιτών, των φορέων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά
με τους στόχους, απόδοση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
5. Η λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα καθοριστεί συγκεκριμένες
ημέρες και ώρες.
ΑΡΘΡΟ 6
Πόροι Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Οι πόροι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται από:





Δωρεές και χορηγίες πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, συλλόγων, σωματείων και
ιδρυμάτων κάθε νομικής μορφής.
Οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες τρίτων.
Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, που στοχεύουν στην καταπολέμηση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με δικαιούχο τον Δήμο Ιθάκης.
Τον προϋπολογισμό του Δήμου Ιθάκης, εφόσον αυτό είναι οικονομικά εφικτό και έχει
αποφασιστεί.

Οι δωρεές και χορηγίες προς το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, καταχωρούνται στα οικεία
βιβλία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, με έκδοση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, αντίγραφα των
οποίων αποστέλλονται στους δωρητές και χορηγούς.
ΑΡΘΡΟ 7
Επιτροπή Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου –Λογιστική διαχείριση.
1. Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία και εποπτεία του Δημοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου, συστήνεται Επιτροπή Διαχείρισης.
2.

Μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:
 Ο/η Δήμαρχος ή ο/η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής ή δημοτικός σύμβουλος που έχει
οριστεί ως πρόεδρος της επιτροπής με απόφαση δημοτικού συμβουλίου.
 Ένας δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας.
 Ένας δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας.
 Ένας εκπρόσωπος του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιθάκης
 Ένας εκπρόσωπος του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».
 Ένας εκπρόσωπος του Κέντρου Κοινότητας.
 Ένας εκπρόσωπος του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου.
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Σε περίπτωση άρνησης των παρατάξεων της μειοψηφίας να ορίσουν εκπρόσωπο, προτείνεται
σύμβουλος από την παράταξη της πλειοψηφίας.
3.

Η Επιτροπή Διαχείρισης έχεις τις εξής αρμοδιότητες:

α. Εποπτεύει τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
β. καθορίζει τους δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου,
σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού.
γ. Μεριμνά για τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας, της υγιεινής και της καλής κατάστασης των
προϊόντων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
δ. συντάσσει και παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου έκθεση
πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η
Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της τον διαχειριστικό απολογισμό.
Λογιστική Διαχείριση.
Για τη λειτουργία του Παντοπωλείου θα τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:
 Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών, που θα προέρχονται από προμήθειες
του Δήμο
 Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών, από δωρεές και χορηγίες
 Βιβλίο καταγραφής των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου
ΑΡΘΡΟ 8
Δικαιούχοι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
1. Δυνητικοί δικαιούχοι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:
α. Έλληνες δημότες κάτοικοι του Δήμου Ιθάκης.
β. αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Ιθάκης 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 Δημοτικού 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.
ΑΡΘΡΟ 9
Δικαιολογητικά ένταξης .
Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα του Δημοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου είναι:
i.

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψήφιους δικαιούχους:

 Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί
η υπηρεσία του Δήμου.
 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας για όλα τα μέλη του νοικοκυριού.
 Φωτοτυπία διαβατηρίου και άδειας διαμονής σε ισχύ για όλα τα μέλη του νοικοκυριού.
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
 Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα όλων των
ενήλικων μελών του νοικοκυριού.
 Φωτοτυπία πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 για τα εισοδήματα όλων
των ενήλικων μελών του νοικοκυριού.
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 Φωτοτυπία δήλωσης ακινήτων Ε9 ή πρόσφατη βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης
όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού.
ii.












Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου – δυνητικού
δικαιούχου:
Βεβαίωση χρόνου ανεργίας, εφόσον πρόκειται για άνεργο.
Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.),
εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
Αποδεικτικό μονογονεϊκότητας, εφόσον πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια.
Φωτοτυπία τελευταίου ενημερωτικού σημειώματος τράπεζας ενεργού στεγαστικού
δανείου, εφόσον υπάρχει.
Μισθωτήριο συμβόλαιο, εφόσον νοικιάζουν σπίτι.
Απόφαση υπαγωγής στο ΚΕΑ του τελευταίου εξαμήνου, εφόσον είναι δικαιούχοι.
Βεβαίωση φοίτησης για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα που σπουδάζουν.
Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια υπηρεσία, 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.)
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται
μόνο οι ορισθέντες για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου. Πρόσβαση στα
στοιχεία αυτά μπορούν να έχουν τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου, που δεσμεύονται για την εχεμύθειά τους.
Από την εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου,
διαπιστώνεται η κάλυψη ή μη των ακόλουθων κοινωνικών κριτηρίων:
 Απορία: Ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα έως 5.000€, κλιμακούμενο για τα μέλη της ίδιας
οικογένειας ως εξής:
Ένα άτομο 5.000€
Δύο άτομα 7.500€
Τρία άτομα 9.000€
Τέσσερα άτομα και άνω 12.000€.
 Οικογενειακή κατάσταση: Πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ.
 Κατάσταση υγείας: Παθολογικά ή και ψυχιατρικά προβλήματα (συμπεριλαμβανομένων
των ουσιοεξαρτήσεων), καθώς και αναπηρία.
 Ανεργία.
 Συνθήκες στέγασης και διαβίωσης καθώς και οποιαδήποτε έκτακτη περίσταση που
θέτουν άτομα ή οικογένειες ευρισκόμενες σε δυσμενή οικονομική κατάσταση.
Τα δικαιολογητικά:
α. υποβάλλονται από τους δικαιούχους σε προκαθορισμένα από την Επιτροπή Διαχείρισης
χρονικά διαστήματα.
β. συγκεντρώνονται, και
γ. αξιολογούνται από τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης, όπως απαιτείται από τις αρχές
προστασία προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και στη διατήρηση της ανωνυμίας.
Η Επιτροπή Διαχείρισης καθορίζει με απόφασή της τους τελικούς δικαιούχους των
υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με τα κριτήρια των προηγούμενων
παραγράφων.
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ΑΝΑΤΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δικαιούχων.
1.
2.
3.

4.

5.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται το προσωπικό και τους χώρους του Δημοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου και να τηρούν ότι προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό.
Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή
δικαιολογητικό ζητηθεί από τον υπεύθυνο υπάλληλο του προγράμματος.
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 Δημοτικού
Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε πακέτο ή άλλη κατάλληλη συσκευασία.
Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
για ένα εξάμηνο, το οποίο επαναεπιβεβαιώνεται από την Υπηρεσία ανά εξάμηνο έως ένα έτος,
με τη λήξη του οποίου θα κατατίθενται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να επανεγκριθούν.
Δικαιούχος δύναται να απωλέσει το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχών του
Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, εφόσον συντρέχουν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Παραβεί τον παρόντα Κανονισμό.
β. Υποβάλλει ψευδή δήλωση ή αναληθή ως προς την ακρίβειά τους δικαιολογητικά.
γ. Δημιουργήσει πρόβλημα στο προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
δ. Εφόσον παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού και δεν ενημερώσει αμέσως τον υπεύθυνο υπάλληλο του Δήμου, στην περίπτωση
που αλλάξουν οι συνθήκες του δικαιούχου, ώστε να μην πληροί πλέον τα κριτήρια για τη λήψη
των παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. »

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, την υπ΄ αρ. 94/2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ιθάκης για την ίδρυση «Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου» Δήμου Ιθάκης, καθώς και το
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σύμφωνα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει ως έχει τον ανωτέρω κανονισμό Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιθάκης.
Μειοψηφούν οι Δημοτικοί σύμβουλοι της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ (ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ, ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ και ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ)
σύμφωνα με την κατωτέρω δήλωση :
« Σε προηγούμενη συνεδρίαση που είχε συζητηθεί το θέμα, η παράταξή μας είχε καταθέσει τις απόψεις
της, τις διαφωνίες της και είχε κάνει προτάσεις από τις οποίες άλλες καταψηφίστηκαν από την πλειοψηφία
και άλλες έγιναν δεκτές. Κατά δήλωση δε, συναδέλφου της πλειοψηφίας, θα υπήρχε συνεννόηση μεταξύ
αντιπροσώπων των συνδυασμών για τον κανονισμό λειτουργίας. Αντ΄ αυτού κατατέθηκε ένας κανονισμός
προφανώς συντάχθηκε από την υπηρεσία –από κάποιον υπάλληλο- χωρίς την συμμετοχή της
αντιπολίτευσης όπως είχαν δεσμευτεί. Αποκλείστηκε δηλαδή η Λαϊκή Συσπείρωση από το να διατυπώσει
προτάσεις σε ένα θέμα που κατ’ αρχή δεν είχαμε αντιρρήσεις. Με βάση αυτά και για να δηλώσουμε την
αντίθεσή μας σε τέτοιες πρακτικές δηλώνουμε «παρών» στο συγκεκριμένο θέμα του κανονισμού.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

