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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 

ΠΡΟΣ ΤΟN ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

     ΘΕΜΑ : “Λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας της Κοινωνικής 
Ιµατιοθήκης του ∆ήµου ∆ιονύσου.” 
 
 
Με το άρθρο 65, 67 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. 

Τις διατάξεις των άρθρων75 & 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.)(ΦΕΚ 114/8-6-2006 τεύχος Α΄” 

Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση 

Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ”. 

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 Κοινωνικών Υπηρεσιών έχει την ευθύνη συντονισµού και 

οργάνωσης της λειτουργίας της Κοινωνικής Ιµατιοθήκης και της οµάδας των εθελοντών 

πολιτών που την πλαισιώνουν υποστηρικτικά. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω: 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ όπως:  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίσει για την έγκριση του Κανονισµού 

Λειτουργίας της. Επισυνάπτεται κείµενο µε το προτεινόµενο προς έγκριση Κανονισµό 

Λειτουργίας της Ιµατιοθήκης του ∆ήµου ∆ιονύσου.  

 
 
 

0 ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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ΘΕΜΑ: “ Ίδρυση Κοινωνικής Ιµατιοθήκης ∆ήµου ∆ιονύσου” 
Συνεδρίαση Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Εισήγηση του Αντιδηµάρχου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Βασιλείου Κοκµοτού στην 

συνεδρίαση που έγινε την Πέµπτη 10/11/2016. 

ΘΕΜΑ: “ Ίδρυση Κοινωνικής Ιµατιοθήκης ∆ήµου ∆ιονύσου” 

Όπως έχει αναφερθεί και αποφασισθεί σε παλαιότερη συνεδρίαση της Επιτροπής, η Κοινωνική 

Ιµατιοθήκη ∆ήµου ∆ιονύσου θα προστεθεί στις νέες πρωτοβουλίες, που διευρύνουν το δίκτυο 

κοινωνικής προστασίας προς τους οικονοµικά αδύναµους συνδηµότες µας. Σε αναζήτηση του 

χώρου και µετά από έρευνα βρέθηκε ο µοναδικός διαθέσιµος, που ανήκει στο ∆ήµο και καλύπτει 

τις ανάγκες. Αυτός βρίσκεται στο ηµιυπόγειο του Πολιτιστικού Κέντρου Κρυονερίου, αριστερά 

του κτιρίου, έχοντας πρόσβαση µε ράµπα και εµβαδόν περίπου 45 τετραγωνικά µέτρα. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΝΑΠ “ΘΕΣΠΙΣ” µε την υπ΄αριθµ 134/2016 απόφαση, παραχωρεί τον 

χώρο στο Τµήµα Πρόνοιας,Παιδείας,Αθλητισµού & Πολιτισµού και εγκρίνει τη χρήση του για τις 

ανάγκες της Κοινωνικής Ιµατιοθήκης. Ήδη έχουν συλλεχθεί είδη ρουχισµού και η Κοινωνική 

Ιµατιοθήκη θα λειτουργεί αποκλειστικά µε χορηγίες ρούχων (καινούργια και µεταχειρισµένα σε 

πολύ καλή κατάσταση) επιχειρηµατιών, φορέων και συνδηµοτών µας, χωρίς καµιά οικονοµική 

επιβάρυνση του ∆ήµου. Η υποστήριξη της ∆οµής θα γίνεται από υπαλλήλους του Τµήµατος και 

εξειδικευµένους εθελοντές. Στο ξεκίνηµά της θα λειτουργεί µια φορά το µήνα για κάθε 

κατηγορία ωφελουµένων, ηµέρα που θα ορίζεται από την Επιτροπή και θα γνωστοποιείται στους 

δικαιούχους. Σε πρώτη φάση,δικαιούχοι θα είναι αυτοµάτως οι ωφελούµενοι του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου, κάνοντας µια απλή αίτηση καθώς και όσοι επιθυµούν την ένταξή τους και 

καλύπτονται από τα κριτήρια και την διαδικασία του Κανονισµού Λειτουργίας του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου. Λαµβάνοντας υπόψη τα αποθεµατικά και τις δυνατότητες, η ∆οµή µε απόφαση 

της Ε.∆. µπορεί να διευρύνει τις παροχές και σε άλλους συνδηµότες µας µε τη µορφή 

ανταλλαγής ρούχων κ.α. 

Η απόφαση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης, µε µορφή εισήγησης, θα προωθηθεί για έγκριση στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο µε ταυτόχρονη έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας. 

Κατόπιν τούτων καλούµαστε να αποφασίσουµε και να εγκρίνουµε: 

1).Την ίδρυση της Κοινωνικής Ιµατιοθήκης. 

2).Την στέγασή της στον συγκεκριµένο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Κρυονερίου. 

3).Την εισήγηση προς το ∆.Σ. για την έγκριση ίδρυσης, στέγασης και Κανονισµού Κοινωνικής  

Ιµατιοθήκης ∆ήµου ∆ιονύσου. 

Τα µέλη της Επιτροπής αποφασίζουν οµόφωνα θετικά επί της εισήγησης και εξουσιοδοτούν τον 

Αντιδήµαρχο Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις απαιτούµενες ενέργειες.        

                                                                                    ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
                                                                                 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ         
                                                                                       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ 
 
 



 
 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ. 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Γενικά. 
 
Ιδρύεται µε την ονοµασία “ Κοινωνική Ιµατιοθήκη ∆ήµου ∆ιονύσου” µια νέα δοµή µε 
σκοπό να ενισχυθεί το δίκτυο κοινωνικής προστασίας προς τους οικονοµικά 
αδύναµους συνδηµότες µας. 
Το άρθρο 4 του Κανονισµού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου µε την 
υπ΄αριθµ.272/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προβλέπει την παροχή 
ειδών ένδυσης σε άπoρους κατοίκους. 
Η Κοινωνική Ιµατιοθήκη σκοπεύει συντονισµένα και προγραµµατισµένα να καλύψει 
βασικές ανάγκες ένδυσης, υπόδησης και είδη οικιακού εξοπλισµού, ελαφρώς 
µεταχειρισµένα, σε καλή κατάσταση αλλά και καινούργια από προσφορές 
καταστηµάτων, φορέων και δηµοτών, σε όποιους έχουν ανάγκη. Επίσης θα 
διανέµονται βιβλία, σχολικά είδη,γραφική ύλη για παιδιά και παιδικά παιχνίδια. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία. 
 
α. Η Κοινωνική Ιµατιοθήκη θα εποπτεύεται από την εννεαµελή (9 µέλη) Επιτροπή 
∆ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου η οποία συστήνεται και δρα σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις. 
β. Η Κοινωνική Ιµατιοθήκη σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο θα λειτουργεί για τους 
δικαιούχους µε πρόγραµµα που θα καθορίζεται µε απόφαση της Επιτροπής 
∆ιαχείρισης. 
γ. Η υποστήριξη λειτουργίας θα γίνεται από το προσωπικό του Τµήµατος Κοινωνικής 
Προστασίας,Παιδείας,Πολιτισµού και Αθλητισµού συνεπικουρούµενο από οµάδα 
εθελοντών κατάλληλα εκπαιδευµένων. 
δ. Λόγω της ανάγκης διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων των αιτούντων αλλά και της 
τήρησης αρχείου στο οποίο περιλαµβάνονται ευαίσθητα κοινωνικά χαρακτηριστικά, θα 
ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισµό του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου στο άρθρο 3 και θα γίνονται οι ανάλογες διορθώσεις και αλλαγές από 
την Επιτροπή ∆ιαχείρισης. 
στ. Για την λειτουργία της Κοινωνικής Ιµατιοθήκης θα τηρείται βιβλίο καταγραφής 
εισερχόµενων και εξερχόµενων ειδών που θα προέρχονται αποκλειστικά από δωρεές-
χορηγίες καταστηµάτων, επιχειρήσεων, φορέων και δηµοτών, χωρίς καµία οικονοµική 
επιβάρυνση του ∆ήµου. 
ζ. Τα θέµατα που αφορούν την Κοινωνική Ιµατιοθήκη εντάσσονται στις συνεδριάσεις 
της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου και καταγράφονται όπως και 
οι αποφάσεις στο βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων.  
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
∆ικαιούχοι 
 
α. Όλοι οι ωφελούµενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου µε την συµπλήρωση της 



σχετικής αίτησης. 
β. Όσοι καλύπτονται από τα κριτήρια ένταξης του κανονισµού λειτουργίας του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου (άρθρο 6), ακολουθώντας την προβλεπόµενη διαδικασία 
(άρθρο 7) και συµπληρώνοντας σχετική αίτηση. 
γ. Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης µε απόφασή της δύναται να διευρύνει την παροχή 
υπηρεσιών και σε άλλους δηµότες π.χ. µε την µορφή ανταλλαγής ρούχων 
λαµβάνοντας υπόψη τα αποθεµατικά και τις δυνατότητες. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Παροχές – Προϋποθέσεις. 
 
α. Οι υπηρεσίες και τα είδη της Κοινωνικής Ιµατιοθήκης παρέχονται στους δικαιούχους 
δωρεάν. 
β. Οι ποσότητες που θα προσφέρονται στους δικαιούχους θα είναι ανάλογες µε την 
διαθεσιµότητα που θα έχει η Κοινωνική Ιµατιοθήκη, τον αριθµό των µελών των 
δικαιούχων οικογενειών και τις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών που θα αξιολογούνται από 
την Επιτροπή ∆ιαχείρισης µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια.  
                       
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
Κοινωνικοοικονοµικά Κριτήρια. 
 
Ισχύει το άρθρο 6 του Κανονισµού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
  
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Αρµοδιότητες της Επιτροπής ∆ιαχείρισης. 
 
Έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία της Κοινωνικής Ιµατιοθήκης. 
Αξιολογεί µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια τις προϋποθέσεις, το χρόνο ένταξης ενός 
δικαιούχου και την επανένταξή του στο πρόγραµµα. 
Αναλυτικότερα: 
α. Ελέγχει και εγκρίνει την κατάσταση των αιτούντων για τη συµµετοχή στο 
πρόγραµµα. 
β. ∆ιακόπτει την παροχή βοήθειας σε οποιονδήποτε δικαιούχο που : 
- Παραβεί τον παρόντα κανονισµό. 
- Αρνηθεί την επανεξέτασή του. 
- ∆ηµιουργεί προβλήµατα στους υπαλλήλους και στο χώρο της Κοινωνικής 
Ιµατιοθήκης. 
- Αρνηθεί να προσκοµίσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό του ζητηθεί από την αρµόδια 
υπηρεσία. 
 
 

Ακροτελεύτιο. 
 
Ο κανονισµός αυτός εγκρίνεται, συµπληρώνεται και τροποποιείται από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του.  
 


