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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  12ης/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  201/2017 
 
«Περί τροποποιήσεως του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Δήμου Μονεμβασίας». 
 
    Στους  Μολάους  σήμερα  στις  24  Ιουλίου  2017, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 18,00, 
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με 
αριθμό 12/20-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα  20, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Βελιώτης Ευστάθιος      Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
 2. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  2. Χαραμή Αλεξάνδρα           Γραμ/τέας Δ.Σ. 
 3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  3. Λεκάκης Δημήτριος 
 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  4. Παπούλη Δέσποινα 
 5. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  5. Κόκκορης Παναγιώτης 
 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος  6. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 7. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος  7. Σταθάκης Νεκτάριος 
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα   
 9. Βουνελάκης Γεώργιος   
10. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Μαρούσης Χαράλαμπος   
13. Νερατντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή   
14. Παπαδάκης Πιερρής   
15. Πετράκης Χρήστος   
16. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
17. Τσαφατίνου Κατερίνα               
18. Δουμάνη  Σοφία   
19. Κουλουβάκος Βασίλειος   
20. Αναγνωστοπούλου Ελένη   

   
   Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, 
Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Αρτινιός 
Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
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   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

  Η  Οικονομική  Επιτροπή  με  την αριθ. 186/2017 απόφασή της, εισηγείται την 
τροποποίηση του  Κανονισμού Λειτουργίας  Κοινωνικού  Παντοπωλείου  Δήμου Μονεμβασίας ως 
προς τα άρθρα 2, 5 και 6 που αφορούν Βασικές Αρχές – Σκοπός και Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις 
τον τρόπο διανομής και  τα κριτήρια ένταξης. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την αριθ. 20/2013 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
 Την αριθ. 167/2013 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εκδόθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας 

Κοινωνικού Παντοπωλείου, όπως διορθώθηκε με την αριθ. 226/2013 όμοια. 

 Την αριθ. 186/2017 Α.Ο.Ε. περί τροποποίησης του Κανονισμού. 
 Το άρθρο 72 παρ. ια του Ν. Ν.3852/2010. 
 Την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006. 
 Το άρθρο 2 του Ν. 4071/2012 και μετά από διαλογική συζήτηση 

 Αποφασίζει ομόφωνα  
    1. Τροποποιεί  τον  Κανονισμό  Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ο οποίος 

εκδόθηκε με την αριθ. 167/2013  απόφαση του Δ.Σ. και  διορθώθηκε  με  την  αριθ. 226/2013 
όμοια, ως προς τα άρθρα 2, 5 και 6, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής: 

  
ΑΡΘΡΟ 2ο  Βασικές Αρχές - Σκοπός 

Ο σκοπός της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της 
στρατηγικής ανάπτυξης της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας και έχει ως στόχο την 
προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, αλλά και την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού αλλά και εταιρειών 
με τη συμμετοχή τους στα προγράμματα στήριξης οικονομικά αδυνάτων και ευπαθών 
κατηγοριών του κοινωνικού ιστού του Δήμου μας . 
            Στο πλαίσιο της λειτουργίας του  Κοινωνικού Παντοπωλείου θα διανέμονται δωρεάν σε 
συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού: 

 Τυποποιημένα τρόφιμα  
 Είδη Ατομικής Υγιεινής και καθαριότητας 
 Είδη βρεφανάπτυξης  
 Είδη ένδυσης  
 Είδη υπόδησης 

Διανομές μπορούν να πραγματοποιούνται και με την διαδικασία χορήγησης  κουπονιώv, 
σε συνεργαζόμενα για το σκοπό αυτό καταστήματα, για τυποποιημένα τρόφιμα, είδη ατομικής 
υγιεινής και καθαριότητας, είδη βρεφανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων νωπών και 
κατεψυγμένων ειδών.  

Απώτερος σκοπός της δράσης μας είναι η δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής 
προστασίας μέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των κατοίκων του 
δήμου μας, οι οποίοι αδυνατούν να τις καλύψουν με ίδιους πόρους. 

ΑΡΘΡΟ 5ο Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις  
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: 
1. Έλληνες πολίτες κάτοικοι του Δήμου μας         
2. Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου μας 
3. Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής 
Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα ενώ θα 

λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η 
ανεργία , προβλήματα υγείας και αναπηρίες.  

Τα οικονομικά  κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής :  
α) για μοναχικά άτομα  το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 6000,00 €,  
β) για ζευγάρια ή οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, ανεργία, τρίτεκνες ή 

πολύτεκνες οικογένειες το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται αθροιστικά  κατά 1200,00 € για τα 
προστατευόμενα μέλη, σύζυγο ή τέκνα.  

γ) για Άτομα με Ειδικές ανάγκες, ή με αναπηρία 67% και άνω το ποσό να μην υπερβαίνει 
τις 9000,00 €.  
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            Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι ενοικιαστές τότε θα αφαιρείται από το εισόδημά 
τους το ποσό που καταβάλουν ως ενοίκιο της κατοικίας τους. 
 Να μην συμμετέχουν σε άλλα ανάλογα κοινωνικά προγράμματα διανομής τροφίμων ή 
καταβολής χρηματικού ποσού εκτός και αν ιδιαίτερες συνθήκες το επιτρέπουν.  
 Οι αιτήσεις που υποβάλλονται θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και να είναι πλήρως αιτιολογημένες σε διαφορετική περίπτωση θα απορρίπτονται.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
Με βάση τα παραπάνω οικονομικά  κριτήρια οι δικαιούχοι θα χωριστούν στις παρακάτω 

κατηγορίες: 
1.      Μοναχικά άτομα 
2.      Ζευγάρια (δύο άτομα που διαμένουν μαζί)  
3.      Οικογένειες που έχουν έως 2 παιδιά 
4.      Οικογένειες που έχουν 3-4 παιδιά 
5.      Οικογένειες που έχουν 5 παιδιά και άνω 
6.      Μονογονεϊκές οικογένειες   που έχουν έως 2 παιδιά 
7.      Μονογονεϊκές οικογένειες   που έχουν 3-4 παιδιά 
8.      Μονογονεϊκές οικογένειες   που έχουν 5 παιδιά και άνω 
9.      Τρείς και περισσότεροι ενήλικοι που κατοικούν μαζί 
Τα παιδιά σε μία οικογένεια μπορεί να είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή προστατευόμενα λόγω 

αναπηρίας. 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους θα είναι ανάλογες 
με τη διαθεσιμότητα που θα έχει το Παντοπωλείο τόσο στα είδη που θα προμηθεύεται ο Δήμος, 
όσο και σε αυτά που θα προέρχονται από δωρεές.  

Για κάθε μία από τις κατηγορίες ωφελουμένων που αναφέρουμε  θα καθορίζεται 
κλιμακωτά, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και τον αριθμό των ατόμων,   η 
ποσότητα των προϊόντων που θα τους χορηγείται, με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης.  

ΑΡΘΡΟ 6ο Διαδικασία – Δικαιολογητικά εγγραφής 
             Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα με την επανεξέταση 

των καταστάσεων, όπως ανωτέρω περιγράφεται, θα απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα  
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και  Πολιτισμού του Δήμου και θα υποβάλουν αίτηση 
συμμετοχής προσκομίζοντας τα παρακάτω, κατά περίπτωση  δικαιολογητικά:  
1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  
3. Φωτοτυπία Ε1 και εκκαθαριστικού σημειώματος  
4. Φωτοτυπία Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι υπόχρεος/η σε δήλωση Ε9  
5. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Υγειονομικής Επιτροπής εφόσον είναι εφόρου ζωής και έχει εκδοθεί 
πριν την έναρξή λειτουργίας των ΚΕΠΑ  
6. Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας    
7. Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω του οποίου θα 
βεβαιώνεται η διεύθυνση της κατοικίας του (εφόσον δεν προκύπτει από το εκκαθαριστικό ) 
8. Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω του οποίου θα αφαιρείται από το εισόδημα τους το ποσό που 
καταβάλουν ως ενοίκιο κύριας κατοικίας 
9. Άδεια παραμονής  
10. Βεβαίωση σπουδών 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ένταξη των αιτούντων στο πρόγραμμα, θα 
παραδίδεται σε αυτούς βεβαίωση της υπηρεσίας με την οποία θα εξυπηρετούνται από το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η βεβαίωση εκτός από πρόσβαση στα προϊόντα του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου εξασφαλίζει και την ανωνυμία των δικαιούχων. Για το σκοπό αυτό θα αναγράφετε 
ο κωδικός αριθμός του δικαιούχου που θα αντιστοιχεί στο ηλεκτρονικό αρχείο που θα τηρεί το 
Αυτοτελές Τμήμα  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και  Πολιτισμού με τα στοιχεία του 
δικαιούχου και του εκπρόσωπού του (εφόσον υπάρχει).  

Η διάρκεια ισχύος της θα είναι 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης μετά από την 
προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών 
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Για τους δικαιούχους που δεν είναι σε θέση να παραβρίσκονται οι ίδιοι στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, λόγω ηλικίας ή άλλων ιδιαίτερων προβλημάτων, τα προϊόντα θα παραδίνονται 
στον ορισμένο από αυτούς εκπρόσωπό τους ή  ο Δήμος Μονεμβασιάς θα αναλαμβάνει τη 
μεταφορά των προϊόντων στο σπίτι τους μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ή άλλου ανάλογου προγράμματος.   

2. Ως προς τα λοιπά ισχύει η αριθ. 167/2013 Α.Δ.Σ. όπως διορθώθηκε με την αριθ. 
226/2013 όμοια. 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  201/2017. 

 
   Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας          Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

     Απούσα 
 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Χριστάκος Σταύρος  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα   
Δουμάνη Σοφία 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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