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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 

ΠΡΟΣ ΤΟN ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

     ΘΕΜΑ : “Λήψη απόφασης για την ίδρυση  Κοινωνικής  Ιµατιοθήκης του ∆ήµου ∆ιονύσου.” 
 
Σύµφωνα µε το  άρθρο 65 παρ.1  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το 

δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από εκείνα που 

ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο 

το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύµφωνα µε το άρθρο 72:  

«1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής 

λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για 

την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από 

εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς 

επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών (…) 

σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων 

συνάγεται ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, έχει γενική 

αρµοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός 

από τα θέµατα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρµοδιότητα των λοιπών οργάνων του 

∆ήµου. 

  

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου στο πλαίσιο της ασκούµενης Κοινωνικής Πολιτικής πρόκειται να συστήσει 

την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ. Η σύσταση της Κοινωνικής Ιµατιοθήκης γίνεται µε στόχο την 

συµπληρωµατική υποστήριξη ευάλωτων οµάδων πληθυσµού της πόλης µας. Η λειτουργία της 

Κοινωνικής  Ιµατιοθήκης αποσκοπεί ειδικότερα στην δωρεάν παροχή ειδών ένδυσης, υπόδησης 

και άλλων χρηστικών αντικειµένων καινούργιων ή µεταχειρισµένων που βρίσκονται σε καλή 

κατάσταση, σε πολίτες, κάτοικους του ∆ήµου ∆ιονύσου που αντιµετωπίζουν σοβαρές 

κοινωνικοοικονοµικές δυσκολίες, και αδυνατούν να ανταποκριθούν σε βασικές ανάγκες 



διαβίωσης. Το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισµού και Αθλητισµού 

έχει την ευθύνη συντονισµού και οργάνωσης της λειτουργίας της Κοινωνικής Ιµατιοθήκης και 

της οµάδας των εθελοντών πολιτών που την πλαισιώνουν υποστηρικτικά. 

  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του  άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, ,την εισήγηση του 

Αντιδηµάρχου Παιδείας Πολιτισµού και Αθλητισµού προς την Επιτροπή ∆ιαχείρισης του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου καθώς και την οµόφωνη απόφαση  επι της εισήγησης, 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκρίνει  την Ίδρυση  Κοινωνικής Ιµατιοθήκης  
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Συνηµµένα: 

  

 
Εισήγηση και απόφαση 
της Επιτροπής ∆ιαχείρισης 
τουΚοινωνικού 
Παντοπωλείου. 

  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


