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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 11-6-2020.
Πράξη 94η
Ιθάκη, σήμερα, 30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ , συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε
τακτική συνεδρίαση ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου
κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 3367/26-6-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΑΜΠΟΛΗ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), καθώς της με αριθ.
40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον από τα 17 μέλη του ήταν παρόντα τα 15 :
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης < Δημιουργία
«Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου» Δήμου Ιθάκης. > σύμφωνα με την από 1-6-2020 εισηγητική
έκθεση του Δημάρχου :
«Προτείνουμε την ίδρυση Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, στα πλαίσια της στρατηγικής του
Δήμου Ιθάκης 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 που δημιούργησε η οικονομική κρίση ταυτόχρονα με την
πανδημία του COVID-19, οι οικονομικές επιπτώσεις της οποίας είναι ήδη εμφανείς αλλά ακόμη δεν έχει
διαπιστωθεί το εύρος τους, την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, καθώς και
επιχειρήσεων, με στόχο τη συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδυνάμων κατοίκων.
Με την ίδρυση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε
πρωτογενείς ανάγκες 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 Δήμου
Ιθάκης. Οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους, καθώς και η συχνότητα
παροχής τους, θα καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου, μετά από εισήγηση των κοινωνικών υπηρεσιών.
Οργάνωση και Λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
Προτείνουμε το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο σε πρώτη φάση να ξεκινήσει τη λειτουργία του σε
δύο στάδια:
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1ο Στάδιο: Κατά το 1ο στάδιο της λειτουργίας του το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο θα
προσφέρει στους δικαιούχους του είδη πρώτης ανάγκης και, κυρίως, τρόφιμα και προϊόντα μη
ευπαθή (όσα δεν χρειάζονται ψυγείο για να συντηρηθούν). Αναλυτικότερα, στην κατηγορία των μη
ευπαθών ειδών πρώτης ανάγκης περιλαμβάνονται τρόφιμα, όπως γάλατα εβαπορέ, ρύζι,
ζυμαρικά, αλεύρι, όσπρια, λάδι, ζάχαρη, καφέ, κονσέρβες, παιδικές κρέμες, παξιμάδια, φρυγανιές,
μπισκότα κτλ., βασικά είδη καθαριότητας, όπως χαρτικά, απορρυπαντικά, σαπούνια/σαμπουάν,
χλωρίνη, σφουγγάρια, σκούπες κτλ., καθώς και βασικά είδη περιποίησης βρεφών, όπως πάνες,
μωρομάντηλα κτλ. Η λειτουργία σε αυτή την πρώτη φάση θα εξαρτηθεί άμεσα από την ανταπόκριση
και προσφορά της τοπικής κοινωνίας και αγοράς.



2ο Στάδιο: Κατά το 2ο στάδιο της λειτουργίας του, θέτουμε ως στόχο το Δημοτικό Κοινωνικό
Παντοπωλείο να αποκτήσει ψυγεία και καταψύκτες για να είναι σε θέση να προσφέρει επιπλέον και
τρόφιμα, τα οποία συντηρούνται μόνο εντός ψυγείου, όπως γάλατα, γιαούρτια, χυμούς κτλ., καθώς
και κατεψυγμένα τρόφιμα, όπως κρέατα, ψάρια, λαχανικά κτλ. Επιπρόσθετος στόχος του δεύτερου
σταδίου είναι και η δημιουργία ενός ανεξάρτητου χώρου εντός του Παντοπωλείου, στον οποίο θα
διατίθενται δωρεάν προϊόντα μεταχειρισμένα, ελεγμένα και σε άριστη κατάσταση. Τα
μεταχειρισμένα προϊόντα θα περιλαμβάνουν κυρίως είδη ένδυσης και υπόδησης, αλλά και
παιχνίδια, είδη οικιακής χρήσης, βιβλία, ηλεκτρικές συσκευές κτλ, ενώ θα προέρχονται κυρίως από
δωρεές συμπολιτών.

Όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό που θα χρειαστεί για την λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου, προτείνουμε να αποτελείται:




Από προσωπικό (τακτικό ή και έκτακτο)
Από εθελοντές
Από προσωπικό που θα απασχολείται ειδικά για το σκοπό αυτό μέσω των Προγραμμάτων
Κοινωφελούς Εργασίας
Πόροι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

Οι πόροι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιθάκης θα προέρχονται από:




Δωρεές και χορηγίες πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, συλλόγων, σωματείων και
ιδρυμάτων κάθε νομικής μορφής, καθώς και της εκκλησίας.
Οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες τρίτων.
Αν υπάρχει η δυνατότητα και εφόσον υπάρχει ανεπάρκεια ειδών, από τον προϋπολογισμό του
Δήμου Ιθάκης.

Οι δωρεές και χορηγίες προς το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, είτε αφορούν σε είδος είτε σε
χρήμα, θα γίνονται αποδεκτές, θα εισπράττονται και θα καταχωρούνται στα οικεία βιβλία του Κοινωνικού
Παντοπωλείου και του Δήμου, με έκδοση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, αντίγραφα των οποίων θα
αποστέλλονται στους δωρητές και χορηγούς. Επιπροσθέτως, θα ανοιχτεί ειδικός τραπεζικός λογαριασμός
από τον Δήμο για την οικονομική ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Δικαιούχοι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
Δυνητικοί δικαιούχοι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιθάκης θα είναι:




Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ιθάκης
Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ιθάκης
Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Ιθάκης και διαθέτουν άδεια
παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης.

Βασικό κριτήριο για την ένταξη μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών στους δικαιούχους των υπηρεσιών
του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα είναι η διαπίστωση της «απορίας», η οποία θα αποδεικνύεται
από το εισόδημα, σύμφωνα με τα κριτήρια του Κ.Ε.Α. – ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων –
Διανομή Τροφίμων και Βασικών Αγαθών) – Παράρτημα, 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. Όλες
οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα συνοδεύονται από κοινωνική έκθεση του Κοινωνικού Λειτουργού του
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Κέντρου Κοινότητας, ώστε η Επιτροπή Διαχείρισης να καθορίσει τους ωφελούμενους βάσει των
οικονομικών κριτηρίων, των κοινωνικών κριτηρίων και των συνθηκών διαβίωσης.
Επίσης, η Επιτροπή θα μπορεί να ορίσει συγκεκριμένο αριθμό ωφελουμένων.
Στους δικαιούχους θα εκδίδεται κάρτα, η οποία θα είναι αυστηρά προσωπική και θα αναγράφει τα
στοιχεία του δικαιούχου. Όταν πρόκειται για οικογένεια που συμβιώνει αρμονικά, θα χορηγείται μόνο μια
κάρτα δικαιούχου και όχι σε κάθε μέλος της ξεχωριστά.
Η κάρτα δικαιούχου θα εκδίδεται με ισχύ ενός εξαμήνου και υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον
κρίνεται απαραίτητο από την Επιτροπή Διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή
της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του δικαιούχου.
Η μεταφορά των προϊόντων σε άτομα που δεν δύναται να μετακινηθούν θα γίνεται μέσω του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Χώρος Αποθήκευσης και Λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
Ως χώρο αποθήκευσης και λειτουργίας προτείνουμε τον χώρο της «Μαθητικής Εστίας». Είναι μέσα
στον ιστό της πόλης, 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 ωφελούμενους
με ασφάλεια.
Ωράριο Λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
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.
Επιτροπή Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
Δήμου Ιθάκης, προτείνουμε την σύσταση επταμελούς Επιτροπής Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου και
του Προέδρου της.
Μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα είναι:








Ο Δήμαρχος ή Δημοτικός Σύμβουλος που ορίζει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής.
Ένας Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας
Ένας Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας
Εκπρόσωπος του ΚΑΠΗ Δήμου Ιθάκης
Εκπρόσωπος του ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Εκπρόσωπος του Κέντρου Κοινότητας Ιθάκης
Εκπρόσωπος του Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου

Σε περίπτωση άρνησης των παρατάξεων να ορίσουν Δημοτικούς συμβούλους εκπροσώπους στην
Επιτροπή, στην θέση τους να ορίζονται απλοί πολίτες. Η συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης , με
την ανωτέρω σύνθεση μελών, γίνεται με απόφαση Δημάρχου.
Η Επιτροπή Διαχείρισης θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Θα εποπτεύει τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιθάκης.
2. Θα καθορίζει τους δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου,
σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του.
3. Θα μεριμνά για τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας, της υγιεινής και της καλής κατάστασης των
προϊόντων.
4. Θα ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που θα αναφέρεται στον Κανονισμό Λειτουργίας.
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5. Δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις δημοτικούς υπαλλήλους, λοιπούς αιρετούς εκπροσώπους του
Δήμου Ιθάκης, δωρητές και χορηγούς του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου ή ιδιώτες για την
παροχή πληροφοριών σχετικά με τα θέματα που συζητούνται.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κριτήρια Ένταξης στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ )
1. Εισοδηματικά κριτήρια :
Το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν
μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού που δικαιούται κάθε νοικοκυριό. Για παράδειγμα
:
Σύνθεση Νοικοκυριού
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη
ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος
ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη
ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη
ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος
ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη
ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη
ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη
ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη

Εξαμηνιαίο
Εισόδημα
1.200€
1.800€
2.100€
2.400€
2.700€
3.000€

Για κάθε επιπλέον μέλος, προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού. Το δηλούμενο
εισόδημα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5.400 €, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.
2. Περιουσιακά κριτήρια
α. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 90.000 € για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό,
προσαυξανόμενη κατά 15.000 € για κάθε πρόσθετο μέλος, και έως 150.000 €.
β. Κινητή περιουσία:
1. Η συνολική αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης
(Μ.Χ.) ή και των δικύκλων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 6.000 €.
2. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ,
όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω
πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 14.400 ευρώ.
Σύνθεση Νοικοκυριού
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες
ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με ένα ανήλικο μέλος
Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες και ένα ανήλικο
μέλος
ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με δύο ανήλικα μέλη
Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες ή
δύο ενήλικες και δύο ανήλικα μέλη

Όρια καταθέσεων/
μετοχών, ομολόγων κτλ.
4.800
7.200
8.400

9.600
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ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τρία ανήλικα μέλη
Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες και ένα
ανήλικο μέλος
ή δύο ενήλικες και τρία ανήλικα μέλη
ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τέσσερα ανήλικα μέλη
Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες
ή δύο ενήλικες και τέσσερα ανήλικα μέλη
ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με πέντε ανήλικα μέλη
Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες και 1
ανήλικο μέλος
ή δύο ενήλικες και πέντε ανήλικα μέλη
ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με έξι ανήλικα μέλη
Νοικοκυριό που αποτελείται από πέντε ενήλικες
ή δύο ενήλικες και έξι ανήλικα μέλη
ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με εφτά ανήλικα μέλη

10.800

12.000

13.200

14.400

γ. Περιουσιακό τεκμήριο:
Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της
χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω
μαθηματικό τύπο:
Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100
Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία
εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
*Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:
- εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας
- δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
- δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
- δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των, δασκάλους και λοιπό προσωπικό,
όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1. »
Ο κ. Ε. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ , επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της Μειοψηφίας ΛΑΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αναφέρει τα εξής :
« Λοιπόν καταρχάς να πούμε ότι δεν είμαστε αντίθετοι στην δημιουργία Δημοτικού Κοινωνικού
Παντοπωλείου, αφού όμως πούμε ότι, όπως και το Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο και το Παντοπωλείο,
είναι δομές που χρειάζονται να δημιουργηθούνε στους Δήμους γιατί από την κεντρική εξουσία η υπηρεσίες
της αρωγής, της υγείας, της φροντίδας, κυρίως των κατώτερων στρωμάτων πάμε από το κακό στο
χειρότερο. Εδώ δεν θέλω να πω ότι η πλειοψηφία με την πρόταση αυτή που κάνει, είναι μέσα στην παροιμία
να σε κάψω Γιάννη να σ’ αλείψω λάδι γιατί προφανώς δεν ευθύνεται για την πολιτική που έχει ακολουθηθεί
από την κεντρική εξουσία τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό, όμως συνάδελφοι θα πρέπει να δούμε τα
εξής, που το τονίζουμε σε κάθε τοποθέτηση μας, ότι δεν μπορούμε κάθε τέσσερα χρόνια να ψηφίζουμε τις
δυνάμεις εκείνες που στο τέλος ερχόμαστε να γιατρέψουμε τις πληγές που αφήνουν, ιδιαίτερα στα λαϊκά
στρώματα. Ξέρουμε ποιους ψηφίζουμε, ξέρουμε που θα καταλήξουμε και ξέρουμε ότι σε μας θα πέσει στο
τέλος η ευθύνη να καλύψουμε ορισμένα πράγματα από αυτά που δημιουργούνται.
Παρόλα αυτά, εμείς διαβάσαμε τον κανονισμό, έχουμε μερικές προσθήκες, μερικές διαφωνίες, τις
οποίες παρακαλώ όπως θα τις λέω να τις σημειώνετε για να πάρετε θέση. »
Συνεχίζοντας ο κ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ προτείνει τα παρακάτω :


Στην πρώτη σελίδα αναφέρει «λειτουργία σ’ αυτήν την πρώτη φάση θα εξαρτηθεί άμεσα από την
ανταπόκριση και την προσφορά της τοπικής κοινωνικής κοινωνίας και αγοράς» Εάν το κάνουμε
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αυτό, νομίζω ότι θα χάσουμε πολύτιμο χρόνο, νομίζω ότι εδώ πρέπει να μπει ότι σε πρώτη φάση
ο Δήμος θα δώσει ό,τι χρειάζεται από τον προϋπολογισμό του για να λειτουργήσει, συγχρόνως με
τα υπόλοιπα που θα ψάξει μετά.


Οσο αφορά τους πόρους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου να προβλέπονται οι
επιδοτήσεις από την πολιτεία.



Οσο αφορά την Επιτροπή Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, αφενός μεν είναι
πολλά τα μέλη της Επιτροπής διαχείρισης, από την άλλη δεν χρειάζεται να είναι εργαζόμενοι των
άλλων νομικών προσώπων του Δήμου διότι θ αυπάρχει αντιπαράθεση των καθηκόντων που έχουν
και σαν Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου και σαν εργαζόμενοι.

 Επίσης για την Επιτροπή διαχείρισης, προτείνουμε να μπει σαν πρώτο, ότι θα φροντίζει για την
λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου διεκδικώντας κονδύλια από τον κρατικό
προϋπολογισμό.
 Οσο αφορά τα κριτήρια ένταξης προτείνουμε 2.700,00€ για το εξάμηνο τουλάχιστον , συν 1.800,00€
για κάθε έναν που θα είναι επιπλέον στο νοικοκυριό.
 Για τα περιουσιακά κριτήρια, προτείνουμε να είναι 10.000,00€ το όριο καταθέσεων, και να
συμπληρώνεται 5.000,00€ για κάθε μέλος που θα προστίθεται στην οικογένεια, δηλαδή διμελής;
15, τριμελής; 20 κ.ο.κ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τα επισυναπτόμενα σ’αυτήν
έγγραφα, καθώς και την διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πρόταση του Δημάρχου Ιθάκης για την ίδρυση και λειτουργία ίδρυση ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ στα πλαίσια της στρατηγικής του Δήμου Ιθάκης 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 που δημιούργησε η οικονομική κρίση ταυτόχρονα με την πανδημία του COVID-19.
Αποφασίζει

κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την πρόταση του Δημάρχου Ιθάκης για τους όρους λειτουργίας του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, όπως αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και επιπλέον
αποδέχεται την πρόταση της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στους πόρους του να περιλαμβάνονται και
επιδοτήσεις από την Πολιτεία.
Επίσης αποδέχεται την πρόταση της κας ΛΟΥΚΑ, για διερεύνηση των κριτηρίων ένταξης ανάλογα με
τα εκάστοτε δεδομένα που θα προκύψουν στην πορεία λειτουργίας του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ (ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ και ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ) μειοψηφούν όσο
αφορά τους όρους λειτουργίας και εμμένουν στις προτάσεις - τροποποιήσεις τους, όπως αυτές
διατυπώθηκαν στο εισηγητικό μέρος.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

