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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
---------------------------------Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Α̟ό το ̟ρακτικό της 17ης
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Εορδαίας.
Πτολεµαΐδα σήµερα 18 11- 2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα
6 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε
το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο µετά την υ̟. αριθµ. 40723/11-11-2016 ̟ρόσκληση του
Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον
καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ.
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν.
3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω
θέµατα:
………………………………………………………………………………………..

Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικού Παντο̟ωλείου στο
∆ήµου Εορδαίας
……………………………………………………………………………
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Σίσσιος Μιχαήλ
Ιορδανίδης Φώτιο
Καίδης Απόστολος
Κατσίδης Ευστάθιος
Τσοκτουρίδης Ιωάννης
Θεοδοσιάδης Γεώργιος
Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης
Καραφουλίδης Ανέστης
Βύρλιος Μάρκος
Κάλφας Γεώργιος
Σερσέµης Κωνσταντίνος
Σιδηρόπουλος Κοσµάς
Κοκκινίδης Γεώργιος
Σπενδαµίδης Γεώργιος
Χαιτίδης Γεώργιος
Αριστερίδης Ιωάννης
Παπαοικονόµου Παντελής

ΑΠΟΝΤΕΣ
1
2
3
4

Παπάς Ευθύµιος
Κύρκα Μαρία
Βρυζίδου Παρασκευή
Απαζίδου Σοφία.
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Μπίγγας Στέφανος
Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
Τσολακίδης Ισαάκ
Ανδρεάδης Κων/νος
Καραϊσκος Γεώργιος
Ασπράγκαθος Ιωάννης
Μίχος Κωνσταντίνος
Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
Ζαραφίδης ∆ηµήτρης
Ανδρονικίδου Ιωάννα
Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία

O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης ήταν ̟αρών
……………………………………………………………………………
Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,
Αγίου Χριστοφόρου
Βλάστης,
Ανατολικού , Πενταβρύσου,
Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο,
Πύργων, Φούφα , Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας,
Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού,
Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς,
καθώς και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας ,
̟ροσκλήθηκαν και ̟αρίσταντο στη συνεδρίαση .
…………………………………………………………………………………………

Α̟οχωρεί ο ∆Σ Σίσσιος Μιχάλης.
……………………………………………………………………………
Α̟οχωρούν οι ∆Σ Σ̟ενδαµίδης Γεώργιος & Κάλφας Γεώργιος
……………………………………………………………………………
Α̟οχωρούν οι ∆Σ Πα̟αοικονόµου Παντελής & Αριστερίδης
Ιωάννης και Ισαάκ Τσολακίδης.
………………………………………………………………………………………….

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ.
Καίδη Α̟όστολο ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα
ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής :
<< Στα ̟λαίσια της Κοινωνικής ̟ολιτικής του ∆ήµου µας,
ιδιαίτερα την δύσκολη αυτή ̟ερίοδο ̟ου βιώνει η χώρα µας, λόγω
της οικονοµικής κρίσης, θεωρούµε µείζονος σηµασίας την στήριξη
των οικονοµικά αδυνάτων οικογενειών και οικογενειών ̟ου
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βιώνουν τον κοινωνικό α̟οκλεισµό. Η κατα̟ολέµηση της
φτώχειας και η ̟αροχή ̟ροστασίας στις ευ̟αθείς κοινωνικά
οµάδες µέσα α̟ό τη σύσταση και λειτουργία νέων δοµών ̟ου
̟ροσφέρουν ̟αροχές ̟ροσαρµοσµένες στις το̟ικές ιδιαιτερότητες
και ανάγκες κρίνεται, ως αναγκαία.
Με την σύσταση και λειτουργία του «Κοινωνικού Παντο̟ωλείου»
του ∆ήµου Εορδαίας ε̟ιδιώκεται, η το̟ική ̟αρέµβαση στην
̟αροχή ειδών ̟ρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση
α̟όρων κατοίκων-δηµοτών.
Η ̟αροχή αυτή ε̟ιδιώκεται αρχικά, µε τη δηµιουργία ενός
κοινωνικού δικτύου αλληλέγγυας δράσης, µε τη συµµετοχή
φορέων, συλλόγων, σωµατείων, ε̟ιχειρήσεων καθώς και
µεµονωµένων κοινωνικά ευαισθητο̟οιηµένων δηµοτών, µε στόχο
την αντιµετώ̟ιση α̟οσ̟ασµατικών δράσεων δίνοντας σάρκα και
οστά στην έκφραση της κοινωνικής συνείδησης µέσα α̟ό την
̟ροσφορά. Ενώ ο ∆ήµος µας ε̟ικουρικά, θα οργανώνει και θα
στηρίζει την εθελοντική αυτή ̟ροσφορά, καλύ̟τοντας
̟αράλληλα, τα κενά στα ̟αρεχόµενα είδη όταν δια̟ιστώνεται
ανε̟άρκεια α̟ό δωρεές και χορηγίες.
Στο Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
α̟ευθύνονται καθηµερινά, όλο και ̟ερισσότεροι συνδηµότες µας
̟ου ̟λήττονται α̟ό την οικονοµική κρίση και την ανεργία
ζητώντας τόσο υλική όσο και ψυχοκοινωνική υ̟οστήριξη. Η
Το̟ική Αυτοδιοίκηση ̟ρέ̟ει ̟ρώτιστα να µεριµνά για την
̟ροστασία και υ̟οστήριξη των ευ̟αθών κοινωνικά οµάδων. Ο
∆ήµος µας έχει ως σκο̟ό να µην υ̟άρξει συµ̟ολίτης µας ̟ου να
βιώσει την ̟είνα, την ανέχεια και τον κοινωνικό α̟οκλεισµό. Για
όλους τους ανωτέρω λόγους, ̟ροτείνεται η ίδρυση και
λειτουργία του «Κοινωνικού Παντο̟ωλείου» στο ∆ήµο µας.
Έχοντας υ̟όψη τις διατάξεις του άρθρου 96 του
3852/10(ΦΕΚ87/Α/2010) και βάση του άρθρου 75 ̟αρ.5 και 202
̟αρ.2 του ν. 3463/2006 µια τέτοια δοµή εµ̟ί̟τει στην ανάληψη
δράσης το̟ικής εµβέλειας εφαρµογής κοινωνικού ̟ρογράµµατος
̟ρος ενίσχυση των οικονοµικά αδυνάτων.
Ενώ α̟ό τις διατάξεις του άρθρου 2 § 1,2 του Νόµου 4071/12
(ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α΄
Ρυθµίσεις για την το̟ική
ανά̟τυξη, την αυτοδιοίκηση και την α̟οκεντρωµένη διοίκηση
Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ΄ ορίζεται το ̟λαίσιο ίδρυσης,
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λειτουργίας, ̟ροµήθειας και διαχείρισης των Κοινωνικών
Παντο̟ωλείων των ΟΤΑ ̟ρώτου και δεύτερου βαθµού.
1.Τα κοινωνικά ̟αντο̟ωλεία είναι υ̟ηρεσία ̟αροχής ειδών
̟ρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση α̟όρων κατοίκων.
Τα ̟αρεχόµενα είδη ̟ροέρχονται α̟ό δωρεές και χορηγίες και,
εφόσον δια̟ιστώνεται ανε̟άρκεια ειδών, είναι δυνατή η
̟ροµήθειά τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου
Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης
(υ.α.11389/1993, Β' 185). Στο ̟λαίσιο των ̟αντο̟ωλείων οι Ο.Τ.Α.
̟ρώτου και δεύτερου βαθµού µ̟ορούν να διοργανώνουν και
συσσίτια για τη διανοµή φαγητού σε α̟όρους και αστέγους.
Μ̟ορούν ε̟ίσης, να λαµβάνουν κάθε άλλο µέτρο υ̟οστήριξης
αστέγων και α̟όρων.
2.Τα κοινωνικά ̟αντο̟ωλεία ιδρύονται µε α̟όφαση του
δηµοτικού ή ̟εριφερειακού συµβουλίου ̟ου λαµβάνεται µε την
α̟όλυτη ̟λειοψηφία των µελών του. Η λειτουργία τους
ε̟ο̟τεύεται
α̟ό
ε̟ιτρο̟ή
διαχείρισης
στην
ο̟οία
εκ̟ροσω̟ούνται αναλογικά µε τη δύναµή τους, οι δηµοτικές ή
̟εριφερειακές ̟αρατάξεις και στην ο̟οία συµµετέχει ε̟ι̟λέον και
̟ροεδρεύει ο δήµαρχος ή ο ̟εριφερειάρχης αντίστοιχα ή οι
οριζόµενοι α̟ό αυτούς αντιδήµαρχοι ή Αντι̟εριφερειάρχες. Η
ε̟ιτρο̟ή διαχείρισης υ̟οχρεούται να ̟αρουσιάζει ανά εξάµηνο,
στην οικονοµική ε̟ιτρο̟ή έκθεση ̟ε̟ραγµένων και διαχειριστικό
α̟ολογισµό. Η οικονοµική ε̟ιτρο̟ή εγκρίνει µε α̟όφασή της το
διαχειριστικό α̟ολογισµό. Η α̟όφαση αναρτάται στην
ιστοσελίδα του δήµου ή της ̟εριφέρειας».
3. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Εσωτερικών δύναται να
ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια για την οργάνωση
και λειτουργία των κοινωνικών
̟αντο̟ωλείων.»
Βάσει όλων των ανωτέρω ̟ροτείνουµε την λήψη σχετικής
α̟όφασης:
1. Έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας του «Κοινωνικού
Παντο̟ωλείου» του ∆ήµου Εορδαίας το ο̟οίο και θα λειτουργεί
βάσει του κάτωθι οριζόµενου Κανονισµού Λειτουργίας.
2. Ορισµού
Ε̟ιτρο̟ής
∆ιαχείρισης, µε
εκ̟ροσώ̟ους,
αναλογικά της δύναµης των δηµοτικών ̟αρατάξεων και στην
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ο̟οία συµµετέχει ε̟ι̟λέον και ̟ροεδρεύει ο δήµαρχος ή ο
οριζόµενος α̟ό αυτόν αντιδήµαρχος.
3. Στον Προϋ̟ολογισµό έτους 2017 να ̟ροβλεφθεί το ̟οσό
15.000€ και δηµιουργία Κωδικού εξόδων µε τίτλο «Προµήθεια
ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντο̟ωλείου» και
διάθεση της σχετικής ̟ίστωσης. >>
Η ε̟ιτρο̟ή διαχείρισης να είναι 6µελής µε τέσσερα (4) µέλη α̟ό
τη ̟λειοψηφία και δύο (2) µέλη α̟ό τη µειοψηφία. Πρόεδρος της
ανωτέρω ε̟ιτρο̟ής είναι αυτοδίκαια ο ∆ήµαρχος ή κά̟οιος
Αντιδήµαρχος οριζόµενος α̟΄ αυτόν. Προτείνονται για την
ανωτέρω ε̟ιτρο̟ή οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι:
Τακτικά µέλη
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Α̟ό τον Αντιδήµαρχο Α̟όστολο Καίδη
Α̟ό τον ∆Σ της ̟λειοψηφίας Κατσίδη Ευστάθιο
Α̟ό τον ∆Σ της ̟λειοψηφίας Χαιτίδη Γιώργο
Α̟ό τον ∆Σ της ̟λειοψηφίας Σερσέµης Κων/νος
Α̟ό τον ∆Σ της µειοψηφίας Μ̟ίγγα Στέφανο
Α̟ό τον ∆Σ της µειοψηφίας Μίχος Κων/νος.

Ανα̟ληρωµατικά µέλη :
Α̟ό τον Αντιδήµαρχο Τσοκτουρίδη Ιωάννη
Α̟ό τον ∆Σ της ̟λειοψηφίας Πολυχρονίδη ∆ηµήτριο
Α̟ό τον ∆Σ της ̟λειοψηφίας Ιορδανίδη Φώτιο
Α̟ό τον ∆Σ της ̟λειοψηφίας Πα̟άς Ευθύµιος
Α̟ό τον ∆Σ της µειοψηφίας Ασ̟ράγκαθος Ιωάννης
Α̟ό τον ∆Σ της µειοψηφίας Μίχος Κων/νος.
Α̟ό τον ∆Σ της µειοψηφίας Τσολακίδης Ισαάκ

Το µοντέλο Κοινωνικού Παντο̟ωλείου ̟ου φιλοδοξούµε να
δηµιουργήσουµε θα ̟ροσφέρει στις ευ̟αθείς οµάδες ̟ληθυσµού
̟ου θα εξυ̟ηρετούνται α̟ό αυτό:
1. την κάλυψη των βασικών τους αναγκών µε την ̟ροσφορά
ειδών ̟αντο̟ωλείου ό̟ως τρόφιµα, α̟ορρυ̟αντικά,
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ενδύµατα είδη οικιακού εξο̟λισµού, ̟αιχνίδια, βιβλία
κ.λ.̟.
2. υ̟ηρεσίες ψυχοκοινωνικής υ̟οστήριξης
3. ενηµέρωση και ̟αρα̟οµ̟ή για όλες τις υ̟ηρεσίες
κοινωνικής ̟ροστασίας σε το̟ικό και εθνικό ε̟ί̟εδο µέσα
α̟ό µια οργανωµένη δικτύωση µε όλες τις δηµόσιες και µη
υ̟ηρεσίες και φορείς.
4. ανά̟τυξη
βασικών
ατοµικών
δεξιοτήτων
των
εξυ̟ηρετούντων και δικτύωση µε το κοινωνικό ̟εριβάλλον
και την αγορά εργασίας.
Ενώ
̟αράλληλα ̟ροωθεί την ευαισθητο̟οίηση
και
την
ενεργο̟οίηση της το̟ικής κοινωνίας και υ̟οστηρίζεται α̟ό τις
το̟ικές ε̟ιχειρήσεις και δηµότες.
Η ίδρυση ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντο̟ωλείου φιλοδοξεί να
α̟αντήσει στο φάσµα της φτώχειας και της εξαθλίωσης των
συνανθρώ̟ων µας.
Είναι µια ̟ροσ̟άθεια έκφρασης κοινωνικής αλληλεγγύης όλων
των Το̟ικών Αρχών, Κοινωνικών Φορέων, ε̟ιχειρήσεων και
δηµοτών.
Άρθρο 2: Σκο̟ός- Στόχοι
Σκο̟ός του Κοινωνικού Παντο̟ωλείου είναι η δηµιουργία
ενός ̟υλώνα στην κοινότητα ̟ου να αξιο̟οιεί στο µέγιστο την
αλληλέγγυα οικονοµία ενεργο̟οιώντας την κοινωνία των ̟ολιτών
και αναλαµβάνοντας την ευθύνη της το̟ικής αυτοδιοίκησης να
̟αρέχει ένα ̟οιοτικά βελτιωµένο κράτος κοινωνικής ̟ροστασίας
σε το̟ικό ε̟ί̟εδο για την αντιµετώ̟ιση της φτώχειας.
Στόχος του Κοινωνικού Παντο̟ωλείου του ∆ήµου µας είναι
να µην υ̟άρξει ούτε ένας συνδηµότης µας ̟ου να βιώσει
καταστάσεις ένδειας. Να στηριχθούν οι αδύναµοι συνδηµότες µας
τόσο α̟ό ̟λευράς ̟ροϊόντων όσο και υ̟ηρεσιών µε α̟ώτερο
σκο̟ό να ξε̟εράσουν την κρίση και να στηριχθούν στις δικές τους
δυνάµεις ̟αρέχοντάς τους βοήθεια στην ανά̟τυξη βασικών
ατοµικών δεξιοτήτων.
Η ίδρυση του Κοινωνικού Παντο̟ωλείου θα διασφαλίσει
ένα αξιο̟ρε̟ές ε̟ί̟εδο διαβίωσης των συνανθρώ̟ων µας ̟ου
αντιµετω̟ίζουν το φάσµα της φτώχειας θα συµβάλλει στην
̟ροώθηση της κοινωνικής συνοχής, στην κατα̟ολέµηση της
ένδειας και του κοινωνικού α̟οκλεισµού, ̟αράλληλα δε, θα
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ενισχύσει την κοινωνική ευθύνη και αλληλεγγύη των δηµοτών,
το̟ικών αρχών, ε̟ιχειρήσεων και κοινωνικών φορέων.
Άρθρο 3: Οργάνωση και Λειτουργία
Για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντο̟ωλείου, θα ̟αραχωρηθεί ο
χώρος των ̟ρώην συνεργείων του ∆ήµου (δί̟λα α̟ό την
̟υροσβεστική) ̟ου ειδικά θα διαµορφωθεί, ο ο̟οίος λόγω της
θέσης του είναι ̟ροσ̟ελάσιµος στην τροφοδοσία και τη διανοµή
των ̟ροϊόντων. Ε̟ίσης η θέση του κτιρίου ̟αρέχει διακριτικότητα
για τους εξυ̟ηρετούµενους του Κοινωνικού Παντο̟ωλείου.
Για τη διαχείριση του Κοινωνικού Παντο̟ωλείου θα οριστεί
αρµόδιος υ̟άλληλος Κοινωνικός Λειτουργός και ελλείψει αυτού
υ̟άλληλος άλλης ειδικότητας.
Το Κοινωνικό Παντο̟ωλείο θα οργανωθεί και θα λειτουργεί α̟ό
το Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου
µας.
Παράλληλα α̟ό το ίδιο τµήµα θα οργανωθεί και ειδική οµάδα
εθελοντών ̟ου θα εκ̟αιδευτούν για να λειτουργούν
υ̟οστηρικτικά στην λειτουργία και οργάνωση αυτού.
Το Κοινωνικό Παντο̟ωλείο στηριζόµενο στην φιλοσοφίας της
χρηστής διοίκησης θα τηρεί τα κάτωθι ηλεκτρονικά αρχεία:
1. Α̟οθήκης, ό̟ου καταγράφονται τα εισερχόµενα και τα
εξερχόµενα ̟ροϊόντα του Κοινωνικού Παντο̟ωλείου.
2. Αρχείο µε ∆ελτία Α̟οστολής τροφίµων και ειδών του
κοινωνικού ̟αντο̟ωλείου
3. Αναλυτική κατάσταση ̟αραλαβής ̟ροϊόντων ανά δικαιούχο.
Κάθε δικαιούχος θα εφοδιαστεί µε ειδική Κάρτα εξυ̟ηρετούµενου.
Ο κάθε δικαιούχος θα µ̟ορεί να αναγράφει στην Κάρτα του και
ένα δεύτερο άτοµο ̟ου θα µ̟ορεί να ̟αραλαµβάνει αντ’ αυτού τα
̟ροσφερόµενα ̟ροϊόντα σε ̟ερί̟τωση αδυναµίας του ιδίου.
Ε̟ίσης θα δίνεται η δυνατότητα ̟αράδοσης ̟ροϊόντων κατ’ οίκον
σε άτοµα µε ανα̟ηρία ή ηλικιωµένα άτοµα.
Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντο̟ωλείου, θα ε̟ο̟τεύεται, α̟ό
την οριζόµενη µε την α̟όφαση αυτή ε̟ιτρο̟ή διαχείρισης. Η
ε̟ιτρο̟ή διαχείρισης υ̟οχρεούται να ̟αρουσιάζει ανά εξάµηνο,
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στην οικονοµική ε̟ιτρο̟ή έκθεση ̟ε̟ραγµένων και διαχειριστικό
α̟ολογισµό ο ο̟οίος θα εγκρίνεται µε ειδική α̟όφαση της.

Άρθρο 4: ∆ικαιούχοι
∆ικαιούχοι του Κοινωνικού Παντο̟ωλείου είναι οι κάτοχοι της
Κάρτας Κοινωνικών Παροχών.
Οι ∆ικαιούχοι µετά α̟ό αίτησή τους θα ε̟ιλέγονται κατό̟ιν της
εισήγησης των αρµοδίων υ̟αλλήλων του Τµήµατος Κοινωνικής
Προστασίας & Αλληλεγγύης του ∆ήµου και έ̟ειτα α̟ό τη σχετική
α̟όφαση της ε̟ιτρο̟ής διαχείρισης βάσει των κάτωθι
συνδυαστικών κοινωνικοοικονοµικών κριτηρίων:
 Οικονοµική κατάσταση: Ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδηµα
έως 6.000,00€,
̟ροσαυξανόµενο κατά 20% για κάθε ̟ροστατευόµενο µέλος.
 Περιουσιακή κατάσταση
 Οικογενειακή κατάσταση ( Πολυτεκνία, µονογονεϊκές
οικογένειες, κ.λ.̟..
 Εργασιακή κατάσταση (ανεργία)
 Συνθήκες στέγασης
 Προβλήµατα Υγείας
Άρθρο 5: Παροχές
Το Κοινωνικό Παντο̟ωλείο θα ̟ροσφέρει στους δικαιούχους είδη
̟ρώτης ανάγκης, κυρίως τρόφιµα και µη ευ̟αθή ̟ροϊόντα σε
ειδικές κατηγορίες δικαιούχων. Πιο συγκεκριµένα θα ̟αρέχονται
δηλαδή τρόφιµα(ό̟ως γάλα εβα̟ορέ, ρύζι, ζυµαρικά, αλεύρι,
όσ̟ρια, λάδι, ζάχαρη, καφές, ̟αιδικές κρέµες, ̟αξιµάδια,
φρυγανιές,
µ̟ισκότα
κ.λ.̟.), βασικά
είδη
καθαριότητας και ατοµικής υγιεινής (α̟ορρυ̟αντικά, σα̟ούνια,
σαµ̟ουάν, χλωρίνη, σφουγγάρια, σκού̟ες κ.λ.̟.), καθώς και
βασικά είδη ̟ερι̟οίησης για µωρά ό̟ως ̟άνες, µωροµάντιλα.
Παράλληλα θα ̟ροσφέρονται είδη ένδυσης και υ̟όδησης, βιβλία,
̟αιχνίδια, κλ̟
Το κοινωνικό ̟αντο̟ωλείο µ̟ορεί να διαθέτει δωρεάν ̟ροϊόντα
µεταχειρισµένα , τα ο̟οία θα έχουν ελεγχθεί και θα βρίσκονται σε
άριστη κατάσταση. Τα µεταχειρισµένα είδη µ̟ορούν να
̟εριλαµβάνουν είδη ένδυσης και υ̟όδησης, είδη οικιακής χρήσης,
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βιβλία, ηλεκτρικές συσκευές κ.λ.̟. τα ό̟οια θα ̟ροέρχονται α̟ό
δωρεές συµ̟ολιτών.
Το κοινωνικό ̟αντο̟ωλείο µ̟ορεί να οργανώνει ̟αζάρια
ανταλλαγής ̟ροϊόντων και µεταχειρισµένων ειδών ένδυσης
οικιακών συσκευών κ.λ.̟.
Το Κοινωνικό Παντο̟ωλείο ε̟ίσης µ̟ορεί να διανέµει και φρέσκα
̟ροϊόντα λαϊκής αγοράς και να ̟ροχωρήσει στην λειτουργία
συσσιτίου εάν αυτό κριθεί α̟αραίτητο.
Οι ̟οσότητες των ̟ροϊόντων ̟ου θα ̟ροσφέρονται στους
δικαιούχους θα είναι ανάλογες µε τη διαθεσιµότητα ̟ου θα έχει το
Παντο̟ωλείο τόσο στα είδη ̟ου θα ̟ροµηθεύεται ο ∆ήµος, όσο
και σε αυτά ̟ου θα ̟ροέρχονται α̟ό δωρεές.
Ε̟ίσης, η ̟οσότητα των ̟ροϊόντων ̟ου θα χορηγείται ανά
δικαιούχο , θα καθορίζεται κλιµακωτά, ανάλογα µε την
κοινωνικοοικονοµική τους κατάσταση και τον αριθµό των µελών
της οικογένειας.
Τέλος το Κοινωνικό Παντο̟ωλείο µε την κάρτα δικαιούχου
µ̟ορεί να ̟αρέχει δωρεάν ̟ρόσβαση στα ̟ολιτιστικά, αθλητικά
̟ρογράµµατα ή άλλα ̟ρογράµµατα και υ̟ηρεσίες του ∆ήµου,
µετά α̟ό σχετική α̟όφαση.
Η ειδική κάρτα δικαιούχου Κοινωνικών ̟αροχών θα ισχύει για
ένα χρόνο. Στην λήξη της ισχύος της ε̟αναξιολογείται α̟ό
µηδενική βάση.
Παράλληλα
θα
̟αρέχονται υ̟ηρεσίες
ψυχοκοινωνικής
υ̟οστήριξης , ενηµέρωση και ̟αρα̟οµ̟ή για όλες τις υ̟ηρεσίες
κοινωνικής ̟ροστασίας σε το̟ικό και εθνικό ε̟ί̟εδο µέσα α̟ό µια
οργανωµένη δικτύωση µε όλες τις δηµόσιες και µη υ̟ηρεσίες και
φορείς και ανά̟τυξη βασικών ατοµικών δεξιοτήτων των
εξυ̟ηρετούντων και δικτύωση µε το κοινωνικό ̟εριβάλλον και
την αγορά εργασίας.
Ενώ ̟αράλληλα θα ̟ροωθείται η ευαισθητο̟οίηση και
η ενεργο̟οίηση της το̟ικής κοινωνίας και η ̟ροώθηση του
εθελοντισµού.
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Άρθρο 6: Κοινωνικά Κριτήρια Ε̟ιλογής ∆ικαιούχων
Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφεροµένων στο ̟ρόγραµµα
είναι το εισόδηµα, ενώ ̟αράλληλα θα λαµβάνονται υ̟όψη
̟αράγοντες ό̟ως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά
̟ροβλήµατα, η ανεργία, ̟ροβλήµατα υγείας και ανα̟ηρίες κ.λ.̟.
̟ου θα δια̟ιστώνονται µε την υ̟οβολή των α̟αραίτητων
δικαιολογητικών αλλά και µε την διενέργεια Κοινωνικής Έρευνας.
Ως ετήσιο καθαρό εισόδηµα για την έκδοση κάρτας Κοινωνικών
Παροχών ορίζεται έως το εισόδηµα ό̟ως αυτό αναφέρεται στο
ΦΕΚ 1747 τ. Β΄ / 2006, το ο̟οίο διαµορφώνεται ως ακολούθως,
ανάλογα µε τον αριθµό των µελών της οικογένειας:
Μέλη Οικογένειας Εισόδηµα
1 άτοµο

6000 ευρώ

2 άτοµα

7.200 ευρώ

3 άτοµα

8.400 ευρώ

4 άτοµα

9.600 ευρώ

Και για κάθε ένα ε̟ι̟λέον άτοµο, θα υ̟άρχει ̟ροσαύξηση στο
οικονοµικό όριο κατά 20%, ενώ για τις ̟ερι̟τώσεις µε ανα̟ηρία
67% και άνω το ανωτέρω καθορισθέν εισόδηµα θα αυξάνεται κατά
̟ενήντα τοις εκατό (50%).

Άρθρο 7: ∆ικαιολογητικά ∆ικαιούχων
Α̟αιτούµενα ∆ικαιολογητικά ορίζονται τα κάτωθι:
1. Αίτηση µε τα στοιχεία του ενδιαφεροµένου ̟ρος την κοινωνική
υ̟ηρεσία
του ∆ήµου
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2. Φωτοτυ̟ία αστυνοµικής ταυτότητας
3. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας
4. Πιστο̟οιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υ̟εύθυνη δήλωση ̟ερί µη
υ̟οχρεωτικής υ̟οβολής φορολογικής δηλώσεως θεωρούµενη α̟ό
τη αρµόδια ∆.Ο.Υ.
6. Ε9
8. Κάρτα Ανεργίας
9. Γνωµάτευση α̟ό Υγειονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ερί ̟οσοστού
ανα̟ηρίας
10. Άλλα δικαιολογητικά ̟ου δηλώνουν ιδιαίτερες συνθήκες ό̟ως
(διαζευκτήριο, βεβαίωση α̟ό σύλλογο ̟ολυτέκνων κ.λ.̟.)
11. Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας α̟ό Κοινωνικό Λειτουργό (του
∆ήµου ή άλλης υ̟ηρεσίας).

Άρθρο 8: Πόροι Κοινωνικού Παντο̟ωλείου
Πόροι του Παντο̟ωλείου θα είναι:
1. Χορηγίες/δωρεές ̟ολιτών εθελοντών, συλλόγων, σχολείων,
ιδρυµάτων κ.α.
2. ∆ωρεές και χορηγίες Ε̟ιχειρήσεων και ιδιωτών µε ̟ροσφορά
̟ροϊόντων
3. Ευρω̟αϊκά ή εθνικά ̟ρογράµµατα για την κατα̟ολέµηση της
φτώχειας
4. Ίδιοι ̟όροι του ∆ήµου
5. Χορηγίες α̟ό φορείς του ∆ηµοσίου Τοµέα, Νοµικά Πρόσω̟α
Ιδιωτικού ∆ικαίου, Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Εκκλησίες κ.λ.̟.
Άρθρο 9: Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης
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Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντο̟ωλείου θα ε̟ο̟τεύεται α̟ό
την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης στην ο̟οία εκ̟ροσω̟ούνται αναλογικά
µε τη δύναµή τους, οι δηµοτικές ̟αρατάξεις και στην ο̟οία
συµµετέχει ε̟ι̟λέον και ̟ροεδρεύει ο ∆ήµαρχος ή ο οριζόµενος
Αντιδήµαρχος. Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαχείρισης υ̟οχρεούται να
̟αρουσιάζει ανά εξάµηνο, στην οικονοµική ε̟ιτρο̟ή, έκθεση
̟ε̟ραγµένων και διαχειριστικό α̟ολογισµό.
4. Για τη ̟ροµήθεια ειδών, ̟ου θα καλύψουν τις ανάγκες του
Κοινωνικού Παντο̟ωλείου, θα ̟ροβλεφτεί σχετική ̟ίστωση µε
νεότερη α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Παρακαλώ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει την ίδρυση
και λειτουργία Κοινωνικού Παντο̟ωλείου και τον ορισµό
ε̟ιτρο̟ής διαχείρισης.
Έ̟ειτα α̟ό τις το̟οθετήσεις των ∆ηµοτικών συµβούλων οι ο̟οίες
καταγράφονται αναλυτικά στα α̟οµαγνητωφωνηµένα ̟ρακτικά
της ̟αρούσας συνεδρίασης ο ̟ρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να
α̟οφασίσει σχετικά.
Αριθµ. α̟όφ. 316/2016
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την ο̟οία εκφράσθηκαν οι
α̟όψεις των Συµβούλων ό̟ως αυτές αναλυτικότερα
αναγράφονται στα α̟οµαγνητοφωνηµένα ̟ρακτικά της
̟αρούσας συνεδρίασης
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά ̟λειοψηφία

1 Εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού
Παντο̟ωλείου στο ∆ήµου Εορδαίας το ο̟οίο θα λειτουργεί
βάσει του ανωτέρω κανονισµού ̟ου αναγράφεται στο
εισηγητικό της α̟όφασης.
2. Ορίζει ε̟ιτρο̟ή διαχείρισης η ο̟οία α̟οτελείται :
• Α̟ό τον ∆ήµαρχο Σάββα Ζαµανίδη
• Α̟ό τον Αντιδήµαρχο Α̟όστολο Καίδη
• Α̟ό τον ∆Σ της ̟λειοψηφίας Κατσίδη Ευστάθιο
• Α̟ό τον ∆Σ της ̟λειοψηφίας Χαιτίδη Γιώργο
• Α̟ό τον ∆Σ της ̟λειοψηφίας Σερσέµης Κων/νος
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• Α̟ό τον ∆Σ της µειοψηφίας Μ̟ίγγα Στέφανο
• Α̟ό τον ∆Σ της µειοψηφίας Μίχος Κων/νος.

•
•
•
•
•
•
•

Ανα̟ληρωµατικά µέλη :
Α̟ό τον Αντιδήµαρχο Τσοκτουρίδη Ιωάννη
Α̟ό τον ∆Σ της ̟λειοψηφίας Πολυχρονίδη ∆ηµήτριο
Α̟ό τον ∆Σ της ̟λειοψηφίας Ιορδανίδη Φώτιο
Α̟ό τον ∆Σ της ̟λειοψηφίας Πα̟άς Ευθύµιος
Α̟ό τον ∆Σ της µειοψηφίας Ασ̟ράγκαθος Ιωάννης
Α̟ό τον ∆Σ της µειοψηφίας Μίχος Κων/νος.
Α̟ό τον ∆Σ της µειοψηφίας Τσολακίδης Ισαάκ

3. Στον Προϋ̟ολογισµό οικονοµικού Έτους 2017 στο σκέλος
των εξόδων θα ̟ροβλεφθεί ̟ίστωση 15.000 € ̟ροµήθεια
ειδών για τις ανάγκες κοινωνικού ̟αντο̟ωλείου
Οι ∆Σ Ιωάννα Ανδρονικίδου , Αντωνία Χόλµ̟α και ∆ηµήτρης
Ζαραφίδης ψήφησαν λευκό.

Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.316 /2016
……………………………………………………………………………
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται
Ο ∆ήµαρχος
Σάββας Ζαµανίδης

Τα Μέλη
1. Σίσσιος Μιχαήλ
2. Ιορδανίδης Φώτιο
3. Καίδης Απόστολος
4. Κατσίδης Ευστάθιος
5. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
6. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
7. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
8.Καραφουλίδης Ανέστης
9. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης
10. Βύρλιος Μάρκος
11. Σιδηρόπουλος Κοσµάς
12. Κάλφας Γεώργιος
13. Σερσέµης Κωνσταντίνος

ΑΔΑ: ΩΕΧΕΩΡ6-ΒΘΙ

Πτολεµαΐδα
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Συµβουλίου
Θεοδοσιάδης Γεώργιος

14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Σπενδαµίδης Γεώργιος
Κοκκινίδης Γεώργιος
Χαιτίδης Γεώργιος
Αριστερίδης Ιωάννης
Παπαιοικονόµου Παντελής
Μπίγγας Στέφανος
Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
Τσολακίδης Ισαάκ
Ανδρεάδης Κων/νος
Ασπράγκαθος Ιωάννης
Καραϊσκος Γεώργιος
Μίχος Κωνσταντίνος
Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
Ζαραφίδης ∆ηµήτρης
Ανδρονικίδου Ιωάννα
Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία

