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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..22η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..29/11/2016.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 219/2016.. 
                      
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.∆.: Έγκριση  υποβολής πρότασης µε τίτλο: «∆οµές Παροχής Βασικών 
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και  Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου ∆ιονύσου» στην 
Πρόσκληση ΑΤΤ040, Α/Α ΟΠΣ: 1892 του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 22ης/29-11-2016. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..29η Νοεµβρίου 2016.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. .. 32919/25-11-2016.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε 
Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του 
Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 
96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ),  
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν .. 27.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
3.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
4.   ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
6.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
7.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
8.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
9.   ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
10.   ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
11.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
12.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
13.  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
14.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

15.  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
16.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
17.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
2. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
4. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
5. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
6. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
7. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
8. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
9. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
10. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
12. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
13. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
14. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση  παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ροδόπολής κ. Κόκκαλης Εµανουήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος, Ρηγοπούλου Βασιλική (δικαιολογηµένη απουσία),  
Χρονόπουλος Πέτρος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογηµένη απουσία), 
Στασινοπούλου Αναστασία, Ζώτου Βασιλική (Βάνα), Καγιαλή Ελπίδα, Κοντάκης Κυριάκος, 
Χιώτης ∆ηµήτριος, Ιωαννίδης Χαράλαµπος, Ίσσαρης Γρηγόριος και Αυγέρη-Βουκλαρή 
Αικατερίνη απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Η ∆.Σ. κ. Λουκάτου Ανθή προσήλθε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του 2ου θέµατος της 
Η.∆.  

• Ο ∆.Σ. κ. Κριεµάδης Στέφανος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆. 
 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ.κ. Κοκµοτός Βασίλειος και Γκιζελή Αικατερίνη αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 

4ου θέµατος της Η.∆. 
• Οι ∆.Σ. κ.κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Τσουδερός Ιωάννης και Μπιτάκος Παναγιώτης 
αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 5ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ράικος ∆ηµήτριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆. 
• Ο ∆.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆. 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το  7ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε να συζητηθεί πρώτο, λόγω παρουσίας 
κατοίκων . 

 
..Αριθ. Απόφασης:  ..219/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.∆.: Έγκριση  υποβολής πρότασης µε τίτλο: «∆οµές Παροχής 
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και  Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου 
∆ιονύσου» στην Πρόσκληση ΑΤΤ040, Α/Α ΟΠΣ: 1892 του Ε.Π. «Αττική» 2014-
2020 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του  εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος  ζήτησε από το σώµα 
να ψηφίσει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα  του θέµατος, λόγω των καταληκτικών ηµεροµηνιών 

18.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
19.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
21.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
24.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
26.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
27.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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υποβολής της πρότασης συµµετοχής στο εν λόγω πρόγραµµα (Άρθρο 93 §6 του Ν. 3463/2006 
(Κ∆Κ), 65 § 5 και 67§ 7  του Ν. 3852/2010 του Ν. 3852/2010).  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το κατεπείγον του θέµατος  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο Παιδείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης κ. Κοκµοτό Βασίλειο για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος. 

Ο Αντιδήµαρχος κ. Κοκµοτός Βασίλειος  είπε τα εξής: 
 
Σε συνέχεια της µε αρ. πρωτ. 4860/22/11/2016 Πρόσκλησης, µε Κωδικό: ΑΤΤ040 της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής για την υποβολή προτάσεων στο 
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΟΧΗΣ», του Ε.Π. «Αττική» 2014 - 2020, ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ, ο 
∆ήµος ∆ιονύσου πρόκειται να υποβάλει πρόταση για τη χρηµατοδότηση της πράξης µε τίτλο: 
«∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου 
∆ιονύσου» που αφορά σε εκείνο το µέρος του τοπικού πληθυσµού που δεν µπορεί να καλύψει 
τις ανάγκες του στα βασικά αγαθά που προσφέρουν οι εν λόγω ∆οµές.  
Υπό το πρίσµα αυτό, στόχος της προκηρυσσόµενης δράσης είναι  η αντιµετώπιση του 
φαινοµένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού µέσω της υποστήριξης 
οµάδων του τοπικού πληθυσµού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισµό. 
Ειδικότερα, η υποβολή µας στην παρούσα πρόσκληση αφορά στη λειτουργία των παρακάτω 
προτεινόµενων ∆οµών, για χρονικό διάστηµα 3 ετών.  
Α. Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Αφορά στη διανοµή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίµων, ειδών παντοπωλείου, ειδών 
ατοµικής υγιεινής, κατεψυγµένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, 
παιχνιδιών,cd, κ.λπ., σε ωφελούµενα άτοµα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. 
Β. Κοινωνικό Φαρµακείο 
Αφορά στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρµάκων, υγειονοµικού υλικού και 
παραφαρµακευτικών προϊόντων σε ωφελούµενα άτοµα που τα έχουν ανάγκη. Το σχετικό 
φαρµακευτικό υλικό θα πρέπει να εξασφαλίζεται µέσω συγκεκριµένων συνεργασιών µε 
φαρµακοβιοµηχανίες και τοπικούς φαρµακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συµµετοχή 
και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών. 
Ωφελούµενοι 
Ωφελούµενοι των υπηρεσιών που παρέχει η δοµή είναι άτοµα/νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται 
σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούµενοι του ΤΕΒΑ, 
ανασφάλιστα άτοµα µε πολύ χαµηλό ετήσιο εισόδηµα, άτοµα που διαθέτουν βιβλιάριο 
απορίας, κ.λπ.). 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι για να υποβάλλουν πρόταση στην εν λόγω Πρόσκληση είναι: 
ΟΤΑ α΄ βαθµού / ∆ήµοι της Περιφέρειας Αττικής  
Νοµικά Πρόσωπα των ∆ήµων (∆ηµοτικά ΝΠ∆∆, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ∆ήµων, λοιποί 
∆ηµοτικοί Φορείς)  
ΜΚΟ (συµπράττοντας υποχρεωτικά µε τον οικείο ∆ήµο)  
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) του νόµου 4019/2011 και  
Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) του 2716/1999 (αρ. 12) / 
(συµπράττοντας υποχρεωτικά µε τον οικείο ∆ήµο)  
Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούµενα συνοδευτικά 
έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά µέσω του ΟΠΣ µέχρι την 09/12 /2016 (ηµεροµηνία 
λήξης υποβολής προτάσεων) 
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Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει µε Συγκριτική Αξιολόγηση. 
Σύµφωνα µε τον Ν. 4314 /2014 ΕΣΠΑ 2014-2020, ελέγχεται από την ∆ιαχειριστική Αρχή  πριν 
την ένταξη της πράξης, η ∆ιοικητική, Επιχειρησιακή και  Χρηµατοοικονοµικής ικανότητα του 
φορέα που υποβάλλει πρόταση, η οποία επιβεβαιώνεται µέσω των διαδικασιών 
παρακολούθησης & επαλήθευσης καθ’ όλη την διάρκεια της πράξης.   
Για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα προσληφθούν δύο (2) υπάλληλοι µε σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, και  άλλοι δύο (2) υπάλληλοι µε σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου επίσης για το Κοινωνικό Φαρµακείο, εκ των 
οποίων ο/η ένας/µια  (1) Φαρµακοποιός.  
Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν µε τις διαδικασίες που προβλέπει το θεσµικό πλαίσιο το οποίο 
διέπει τις προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση Ι∆ΟΧ στους ΟΤΑ και τα Νοµικά τους 
πρόσωπα για συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΣΠΑ δράσεις, µε όρους ΑΣΕΠ και σύµφωνα µε  
τα οριζόµενα της Πρόσκλησης.  
Ειδικότερα επιλέξιµες είναι οι δαπάνες λειτουργίας της δοµής για την παροχή συγκεκριµένων 
υπηρεσιών όπως αυτές θα έχουν προσδιοριστεί στην Απόφαση Ένταξης. Οι δαπάνες 
λειτουργίας περιλαµβάνουν:  
τις άµεσες δαπάνες προσωπικού, (δηλαδή συµβάσεις ορισµένου χρόνου πλήρους ή µερικής 
απασχόλησης και συµβάσεις έργου, οι οποίες – συµβάσεις έργου - αφορούν σε φυσικά 
πρόσωπα για την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών και µόνο) και  
τις λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πράξης όπως, προµήθεια αγαθών, γραφική ύλη, 
αναλώσιµα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, π.χ. για 
καθαριότητα ή φύλαξη, δαπάνες δηµοσιότητας, κλπ. Οι λοιπές δαπάνες θα αποζηµιωθούν ως 
κατ΄ αποκοπή ποσοστό 30% επί των επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού, σύµφωνα µε 
το άρθρο 14.2 του Κανονισµού του ΕΚΤ 1304/2013 και την Υ.Α. υπ’ αριθµ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ1822/Β/24.08.2015).  
Κατόπιν των ανωτέρω,  
                                    καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για  
Α. την υποβολή πρότασης από τον ∆ήµο ∆ιονύσου µε τίτλο: «∆οµές Παροχής Βασικών 
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και  Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου ∆ιονύσου» στο πλαίσιο της 
µε αρ. πρωτ. 4860/22/11/2016 Πρόσκλησης, µε Κωδικό: ΑΤΤ040 της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «Αττική» 2014 - 2020, 
ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ. 
Β. την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου κ. ∆ιονυσίου Ζαµάνη για να προβεί σε κάθε ενέργεια που 
απαιτείται και προβλέπεται για τη συµµετοχή και την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων 
υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο (αίτηση, δήλωση, κείµενο, Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης 
Πράξης, Σχέδιο ∆ράσης, κ.λ.π.) που απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης. 
 
Τέλος το λόγο έλαβε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: «Με βάση τις παλαιότερες απόψεις µας και παρόλο 
που βοηθιούνται κάποιοι πολίτες µας, ο ∆ήµος δεν κάνει τίποτα άλλο. Τους κραδασµούς της 
κυβερνητικής πολιτικής της φτώχειας και του ρηµάγµατος του κόσµου, ερχόµαστε εµείς να τους 
εκτονώσουµε τους κραδασµούς αυτούς µόνο και τίποτα άλλο. Θα το καταψηφίσω, όχι γιατί δεν 
είναι αναγκαίο, αλλά γιατί ως δήµος έχουµε µόνον αυτή τη στάση». 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
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� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 
Α΄).  

� Τις διατάξεις του άρθρου 14.2 του Κανονισµού του ΕΚΤ 1304/2013. 
� Την Υ.Α. υπ’ αριθµ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ1822/Β/24.08.2015).  
� Τις διατάξεις του Ν. 4314 /2014 ΕΣΠΑ 2014-2020. 
� Την µε αρ. πρωτ. 4860/22/11/2016 Πρόσκλησης. 
�  Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
 
 
 

    Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α    Π Λ Ε  Ι  Ο Ψ Η Φ Ι Α 
                                         Με ψήφους   26  Υπέρ     και    1    Κατά                                         

                                       
 
Μειοψηφούσης της ∆.Σ. κ.Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και 
αναλυτικά καταγράφηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
                                              

                                 
1)Εγκρίνει την υποβολή πρότασης από τον ∆ήµο ∆ιονύσου µε τίτλο: «∆οµές Παροχής Βασικών 
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και  Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου ∆ιονύσου» στο πλαίσιο της 
µε αρ. πρωτ. 4860/22/11/2016 Πρόσκλησης, µε Κωδικό: ΑΤΤ040 της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «Αττική» 2014 - 2020, 
ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ. 
2)Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο κ. ∆ιονύσιο Ζαµάνη για να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται 
και προβλέπεται για τη συµµετοχή και την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων υπογράφοντας 
κάθε σχετικό έγγραφο (αίτηση, δήλωση, κείµενο, Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης, Σχέδιο 
∆ράσης, κ.λ.π.) που απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης. 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
        ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
        ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
       ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 

ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

       ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
       ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
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                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
       ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
       ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 
 
 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Αυτοτελές τµήµα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας µε την 
ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 


