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ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/07/2018 – 31/12/2018                           
  

Σχετικά:  1. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4071/11.4.2012 

 2. Υπ’  αριθµ’ 272/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 3. Υπ΄αριθµ΄185/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 4. Υπ΄αριθµ΄857/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου εντάσσεται στο πλαίσιο της 

στρατηγικής ανάπτυξης της Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου µας σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 2 του Ν. 4071/11.4.2012. Συγκεκριµένα, η ίδρυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου έγινε µε 

την 272/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώ µε την ίδια απόφαση συγκροτήθηκε η 

Επιτροπή ∆ιαχείρισης του και εγκρίθηκε ο Κανονισµός Λειτουργίας του.  

 

 

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπεται στο Άρθρο 3 «Οργάνωση, λειτουργία και 

εποπτεία» του κανονισµού λειτουργίας του. Σύµφωνα µε το παρόν άρθρο το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο ∆ήµου ∆ιονύσου εποπτεύεται από εννεαµελή Επιτροπή ∆ιαχείρισης, ώστε να 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και οµαλή λειτουργία του, η οποία συστήνεται και δρα σύµφωνα µε 

τις κείµενες διατάξεις.   

 

Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Άρθρο 3 «Οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία» τα εισερχόµενα 

και εξερχόµενα είδη του Κοινωνικού Παντοπωλείου καταχωρήθηκαν στα  οικεία βιβλία του (α. 



Βιβλίο καταγραφής εισερχόµενων και εξερχόµενων ειδών που προέρχονται από προµήθειες του 

∆ήµου, β. Βιβλίο καταγραφής εισερχόµενων και εξερχόµενων ειδών από δωρεές), των 

εισερχόµενων ειδών (προµήθειες δήµου και δωρεές) και των εξερχόµενων ειδών (διαθέσεις σε 

δικαιούχους). 

 

Επιπρόσθετα,  στο Άρθρο 9 «Αρµοδιότητες Επιτροπής» προβλέπεται η υποχρέωση της σύνταξης 

ανά εξάµηνο έκθεσης πεπραγµένων και διαχειριστικού απολογισµού του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

του ∆ήµου ∆ιονύσου, από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης του, η οποία υποβάλλεται προς την 

Οικονοµική Επιτροπή. Ενώ, ακόµα, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο η Επιτροπή ∆ιαχείρισης έχει την 

ευθύνη για το λογιστικό έλεγχο και τη γενικότερη εύρυθµη λειτουργία του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου, ελέγχει και εγκρίνει την κατάσταση των αιτούντων για τη συµµετοχή τους στο 

πρόγραµµα.  

 

Η επιλογή των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπεται αναλυτικά στο Άρθρο 5 

«∆ικαιούχοι» και το Άρθρο 6 «Κοινωνικοοικονοµικά Κριτήρια» του κανονισµού λειτουργίας του, 

σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά – προϋποθέσεις που απαιτούνται  στο Άρθρο 7 «∆ιαδικασία – 

∆ικαιολογητικά εγγραφής». Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου είναι: α) 

Έλληνες πολίτες ∆ηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου µας, β) Αλλοδαποί που κατοικούν στο ∆ήµο µας και 

διαθέτουν άδεια παραµονής στη χώρα. Κύριο κριτήριο εγγραφής των ενδιαφεροµένων είναι το 

εισόδηµα ενώ λαµβάνονται υπόψη και παράγοντες όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, τα 

προβλήµατα υγείας, η αναπηρία κ.α. 

 

 

Συγκεκριµένα, από τον Ιούλιο του 2018,  έως και τον ∆εκέµβριο του 2018, ο αριθµός των  

εγκεκριµένων ωφελούµενων οικογενειών του Κοινωνικού Παντοπωλείου ανήλθε από 211 σε 232. 

 

 

Οι πόροι του Κοινωνικού Παντοπωλείου σύµφωνα µε το άρθρο 10ο «Πόροι – Ποσότητες 

παρεχόµενων προϊόντων», προήλθαν: 

1. Επιχορηγήσεις – Χρηµατοδοτήσεις από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου 

2. Προσφορές – ∆ωρεές πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελµατιών, σχολείων και 

κοινωνικών φορέων. 

Αναλυτικά, στην Συγκεντρωτική Κατάσταση 1 «Συγκεντρωτική κατάσταση εισερχόµενων 

ειδών από δωρεές ανά είδος» εµφανίζονται ανά είδος αποθήκης τα εισερχόµενα είδη του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου που προέρχονται από δωρεές το χρονικό διάστηµα 01/07/2018 έως και 

31/12/2018, στην οποία εµφανίζονται 42 κατηγοριοποιηµένα είδη συνολικής ποσότητας 31.156 



µονάδων.  

 

 

Οι χορηγοί που έχουν συνδράµει το Κοινωνικό Παντοπωλείο για την επίτευξη του σκοπού του όπως 

αυτός αναφέρεται στο Άρθρο 2 «Βασικές Αρχές – Σκοπός» του κανονισµού λειτουργίας του,   κατά 

το προαναφερθέν διάστηµα ανήλθαν σε 31. Η αναλυτική κατάσταση των χορηγών και της 

ποσότητας προσφοράς τους εµφανίζεται στην Συγκεντρωτική Κατάσταση 2 «Συγκεντρωτική 

κατάσταση εισερχόµενων ειδών από δωρεές ανά χορηγό» 

 

Στην Συγκεντρωτική Κατάσταση 3 «Συγκεντρωτική κατάσταση εισερχόµενων ειδών από 

προµήθειες του ∆ήµου ανά είδος» εµφανίζονται ανά είδος αποθήκης τα εισερχόµενα είδη του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου που προέρχονται από τις προµήθειες του ∆ήµου το χρονικό διάστηµα                   

από 01/07/2018 έως και 31/12/2018 , στην οποία εµφανίζονται 23 κατηγοριοποιηµένα είδη 

συνολικής ποσότητας 20.056  µονάδων.  

 

 

  Στην Συγκεντρωτική Κατάσταση  4  “Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης  Προµηθειών” 

εµφανίζονται τα παραστατικά και τα χρηµατικά εντάλµατα που αφορούν σε δαπάνες για την 

προµήθεια τροφίµων, ειδών ατοµικής υγιεινής κ.λ.π., από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου για τις 

ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 

 

 

Την περίοδο από 01/07/2018 έως και 31/12/2018 πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 12 διαθέσεις-

διανοµές στους δικαιούχους, εκ των οποίων οι 6 αφορούσαν σε προγραµµατισµένες διανοµές, ενώ 

οι υπόλοιπες 6 ήταν έκτακτες.  

 

 

Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις των δικαιούχων και των διανεµηθέντων ειδών από δωρεές  έχουν 

ελεγχθεί και υπογραφεί από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύµφωνα µε 

το άρθρο 3ο  «Οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία» όπως αναφέρθηκε και παραπάνω και 

διατηρούνται στο αρχείο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου. Οι παρούσες 

καταστάσεις είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµες, αλλά δεν παραδίδονται σε δηµόσια χρήση και δεν 

δηµοσιεύονται επειδή περιλαµβάνουν προσωπικά δεδοµένα των δικαιούχων, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις περί απορρήτου.  

 



 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

1) Το άρθρο 3 «Οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία» του κανονισµού λειτουργίας του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου της αριθ. 272/2012 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

2) Το άρθρο 9ο «Αρµοδιότητες Επιτροπής» του κανονισµού λειτουργίας της αριθ. 272/2012 

απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου   

3) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4071/11.4.2012 

4) Την έκθεση πεπραγµένων –  ∆ιαχειριστικό Απολογισµό της παραπάνω Επιτροπής 

∆ιαχείρισης, του Κοινωνικού Παντοπωλείου, καθώς και τις καταστάσεις που την συνοδεύουν και 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της.  

 

 

Παρακαλούµε πολύ όπως ληφθεί σχετική απόφαση για:  

Την έγκριση του ∆ιαχειριστικού Απολογισµού του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου, 

όπως περιγράφεται παραπάνω για το διάστηµα από 01/07/2018 έως 31/12/2018.  

 

 

 

 

 

 

 

                                             O ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

                          ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 

                                                 

                                       ΤΣΟΥΚΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Συνηµµένα αρχεία: 

1. Συγκεντρωτική Κατάσταση 1 
2. Συγκεντρωτική Κατάσταση 2 
3. Συγκεντρωτική Κατάσταση 3 

       4.    Συγκεντρωτική Κατάσταση 4 


