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ΘΕΜΑ: «Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου και έγκριση του 
Κανονισµού Λειτουργίας του.» 

Η ελληνική κοινωνία βιώνει µε εντεινόµενο ρυθµό τις επιπτώσεις της οικονοµικής 
κρίσης σε όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινής προσωπικής και οικογενειακής ζωής. Μέσα 
σε αυτό το δυσµενές κλίµα και µε δεδοµένη τη συρρίκνωση των κρατικών δοµών 
κοινωνικής φροντίδας, ο ∆ήµος καλείται στα πλαίσια του θεσµικού του ρόλου, των 
δυνατοτήτων του και της προτεραιότητας που οφείλει να δώσει στην Κοινωνική Πολιτική, 
να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες και να αναπτύξει επιπλέον δράσεις προκειµένου 
να διασφαλιστεί ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους δηµότες του ∆ήµου 
∆ιονύσου που το έχουν ανάγκη και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.  ∆ίνεται στους ΟΤΑ 
η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου σύµφωνα µε το (ΦΕΚ 
85/11-4-2012 N.4071 άρθρο 2) στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  

«1. Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη 
σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων. Τα παρεχόµενα είδη προέρχονται από δωρεές 
και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προµήθειά τους 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (υ.α. 11389/1993, Β΄ 185). Στο πλαίσιο των παντοπωλείων οι Ο.Τ.Α. 
πρώτου και δεύτερου βαθµού µπορούν να διοργανώνουν και συσσίτια για τη διανοµή 
φαγητού σε απόρους και αστέγους. Μπορούν επίσης, να λαµβάνουν κάθε άλλο µέτρο 
υποστήριξης αστέγων και απόρων. 
2. Τα κοινωνικά παντοπωλεία ιδρύονται µε απόφαση του δηµοτικού ή περιφερειακού 
συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του. Η λειτουργία 
τους εποπτεύεται από επιτροπή διαχείρισης στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά µε 
τη δύναµή τους, οι δηµοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις και στην οποία συµµετέχει 
επιπλέον και προεδρεύει ο δήµαρχος ή ο περιφερειάρχης αντίστοιχα ή οι οριζόµενοι από 
αυτούς αντιδήµαρχοι ή αντιπεριφερειάρχες. Η επιτροπή διαχείρισης υποχρεούται να 
παρουσιάζει ανά εξάµηνο, στην οικονοµική επιτροπή έκθεση πεπραγµένων και 
διαχειριστικό απολογισµό. Η οικονοµική επιτροπή εγκρίνει µε απόφασή της το 
διαχειριστικό απολογισµό. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήµου ή της 
περιφέρειας. 
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων.» 

 
Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου στο ∆ήµο ∆ιονύσου 

µέσα από τη λειτουργία του οποίου θα γίνει προσπάθεια ενίσχυσης των οικονοµικά 
αδυνάτων πολιτών µας .  



Θέτω υπόψη του Συµβουλίου το συνηµµένο σχέδιο κανονισµού λειτουργίας του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου µε τις παραπάνω προτάσεις και καλώ το συµβούλιο :  

1. να εγκρίνει την ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου 

2. να συγκροτήσει την Επιτροπή λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου (ΦΕΚ 
85/11-4-2012 N.4071 άρθρο 2)  

3. να εγκρίνει το σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1.Κανονισµός Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου 
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              ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

                     ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
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 Συντάκτης Αντιδήµαρχος 

Κοινωνικής Πρόνοιας και Παιδείας 

Ονοµ/µο Ιωσηφίδου Σοφία Σπηλιώτης Σπυριδων 

Υπογραφή   
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