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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ:       30-04-2020 
  
    ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                            

           Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                            ΑΡ. ΠΡΩΤ:                5840 
        

                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμόν 4ης/29-04-2020 συνεδριάσεως του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 

 

 

   Αριθμ. Απoφ.  83/2020                                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Λήψη απόφασης για έγκριση 
παράτασης των δομών παροχής 
βασικών αναγκών Κοινωνικού 

Παντοπωλείου και Κοινωνικού 
Φαρμακείου, του Δήμου 

Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 
 

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός 

Απριλίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε 

δια περιφοράς συνεδρίαση, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020) με τίτλο “Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3  του 

Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου  67 

του Ν.3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα 

και από την υπ’ αριθμόν 5677/24-04-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, 

που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους και στον κ. Δήμαρχο. 

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοφινάς Κων/νος, επιβεβαίωσε τον 

κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών (27) 

ευρέθησαν παρόντα (27). 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, 2) Μπισιώτης Χρήστος 3) Δημητρίου 

Ευάγγελος, 4) Μαντάλα Καλή, 5) Δράκου Δήμητρα, 6) Δρίτσας Δημήτριος, 7) 

Αϊδινιώτης Ιωάννης, 8) Βαμποράκη Μελπομένη, 9) Κορωνιάς Νικόλαος, 10) Μαντάλα 

Μαρία, 11) Νέρας Ευάγγελος, 12) Πίντζου Ελισάβετ, 13) Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, 

14) Χρυσάφης Σταύρος,  15) Γιαννάκης Γεώργιος, 16) Αδάμος Γεώργιος, 17) 

Στρατουδάκης Ιωάννης, 18) Κοφινάς Κων/νος, 19) Κουβέλης Αλέξανδρος, 20) Πολίτης 

Ιωάννης, 21) Λαδά Γιαννούλα, 22) Σταμπέλος Θεοφάνης, 23) Μπρίτσας Χρήστος, 24) 

Δρίτσας Χρήστος, 25) Νάσσου Φωτεινή, 26) Πανουργιάς Νικόλαος, 27) Συλλελόγλου 

Ανδρέας.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.  

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. 

 Και εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα  εξής: 

Η Προϊσταμένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου με το από 

27-3-2020 έγγραφό της, εισηγείται τα εξής: «…Στα πλαίσια της Κοινωνικής πολιτικής 

του Δήμου μας, ιδιαίτερα την δύσκολη αυτή περίοδο που βιώνει η χώρα μας, λόγω της 

οικονομικής κρίσης και της υγειονομικής κρίσης του COVID-19, θεωρούμε 

μείζονος σημασίας την στήριξη των οικονομικά αδυνάτων οικογενειών και 

οικογενειών που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η καταπολέμηση της φτώχειας και 

η παροχή προστασίας στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες μέσα από την παράταση της  

λειτουργίας των Δομών  Παροχής Βασικών Αναγκών οι οποίες προσφέρουν παροχές 

προσαρμοσμένες στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες κρίνεται, ως αναγκαία, 

στις μέρες μας πρωτοβουλία.   

Με την παράταση της λειτουργίας του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» και του 

«Κοινωνικού Φαρμακείου» του Δήμου Μαρκοπούλου επιδιώκεται από το δήμο μας, η 

τοπική παρέμβαση στην παροχή φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση με 

τρόφιμα μακράς διάρκειας. Μάλιστα η δημιουργία αυτή των δομών προβλέφθηκε σε 

κεντρικό πολιτικό επίπεδο και υποστηρίχθηκε οικονομικά μέσω της επιχορήγησης από 

επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ), με φορέα υλοποίησης την ΜΚΟ «ΦΑΡΟΣ 

ΕΛΠΙΔΑΣ».  

Η παροχή αυτή επιδιώκεται αρχικά, με την συνέχιση ενός κοινωνικού δικτύου 

αλληλέγγυας δράσης, με τη συμμετοχή φορέων, συλλόγων, σωματείων, επιχειρήσεων 

καθώς και μεμονωμένων κοινωνικά ευαισθητοποιημένων δημοτών, με στόχο την 

αντιμετώπιση αποσπασματικών δράσεων δίνοντας σάρκα και οστά στην έκφραση της 
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κοινωνικής συνείδησης μέσα από την προσφορά. Ενώ ο Δήμος μας σε συνεργασία με 

την ΜΚΟ «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ», θα  συνεχίσει να οργανώνει και να στηρίζει την 

εθελοντική αυτή προσφορά, καλύπτοντας παράλληλα, τα κενά στα παρεχόμενα είδη 

όταν διαπιστώνεται ανεπάρκεια από δωρεές και χορηγίες. 

Στο τμήμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας απευθύνονται καθημερινά, όλο και 

περισσότεροι συνδημότες μας που πλήττονται από την οικονομική κρίση και την 

ανεργία ζητώντας τόσο υλική όσο και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Η τοπική 

αυτοδιοίκηση πρέπει πρώτιστα να μεριμνά για την προστασία και υποστήριξη των 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Ο Δήμος μας έχει ως σκοπό να μην υπάρξει συμπολίτης 

μας που να βιώσει την πείνα, την ανέχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.  

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, προτείνεται η παράταση του 

προγράμματος του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» και του «Κοινωνικού 

Φαρμακείου» στο Δήμο μας, υπό την αιγίδα της ΜΚΟ «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ».  

Έχοντας υπόψη την Απόφαση Ένταξης με α.π. 5500/29-06-17 όπου η ΜΚΟ 

«Φάρος Ελπίδας» σε συνεργασία με τον Δήμο Μαρκοπούλου λειτουργεί το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο, καλούμεθα να υποβάλλουμε άμεσα αίτημα 

τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης ως προς το χρονοδιάγραμμα και τον 

προϋπολογισμό.  

Κατόπιν γραπτής ενημερώσεως από την Περιφέρεια Αττικής με το έγγραφο της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος με αρ.πρωτ. 510/2020 

σχετικά με την πρόθεση τους για παράταση ισχύος των αποφάσεων ένταξης και 

της δυνατότητας συνέχισης χρηματοδότησης των Δομών Παροχής Βασικών 

Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακεία και Δομές Σίτισης) 

από το ΠΕΠ : 

 Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του υποέργου προσδιορίζεται λαμβάνοντας 

υπόψη ως καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2022. 

 Ορίζεται ως νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης (λήξης φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου) τίθενται η 31/12/2023. 

 Ο συνολικός Π/Υ της Πράξης προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη: 

τις άμεσες επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού για τους μήνες λειτουργίας των 

δομών, για το διάστημα από την έναρξη λειτουργίας των δομών, για το διάστημα από 

την έναρξη λειτουργίας  των, όπως αυτό αποτυπώνεται στην Βεβαίωση Έναρξης 

Λειτουργίας, μέχρι και τις 31/12/2022, συν κατ’αποκοπή ποσό 30% επί των δαπανών 

αυτών. Ο συνολικός Π/Υ των άμεσων δαπανών θα πρέπει να προσαρμοστεί στο 

πραγματικό κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού κάθε δομής.    
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Ενώ από τις διατάξεις του άρθρου 2 § 1,2 του Νόμου 4071/12 (ΦΕΚ 

85/11.04.2012 τεύχος Α «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» έχει οριστεί το πλαίσιο 

ίδρυσης, λειτουργίας, προμήθειας και διαχείρισης των Κοινωνικών Παντοπωλείων των 

ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού.  

1.Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για 

τη σίτιση με τρόφιμα μακράς διάρκειας και την ένδυση απόρων κατοίκων. Τα 

παρεχόμενα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται 

ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προμήθειά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου 

Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (υ.α.11389/1993, Β' 

185).  

2.Τα κοινωνικά παντοπωλεία και κοινωνικά φαρμακεία έχουν ιδρυθεί με απόφαση 

του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 

μελών του. Η λειτουργία τους εποπτεύεται από επιτροπή διαχείρισης στην οποία 

εκπροσωπούνται αναλογικά με τη δύναμή τους, οι δημοτικές ή περιφερειακές 

παρατάξεις και στην οποία συμμετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο 

περιφερειάρχης αντίστοιχα ή οι οριζόμενοι από αυτούς αντιδήμαρχοι ή 

Αντιπεριφερειάρχες.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών 

παντοπωλείων.»  

Βάσει όλων των ανωτέρω προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης για έγκριση 

της παράτασης  λειτουργίας του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» και του «Κοινωνικού 

Φαρμακείου» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας τα οποία θα λειτουργούν βάσει του 

ήδη οριζόμενου Κανονισμού Λειτουργίας…». 

Η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ» κα Μαντάλα 

Μαρία, ανέφερε ότι: «…Εκφράζουμε την διαμαρτυρία μας για τον τρόπο διεξαγωγής των 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και την άρνηση των καθ΄ύλην αρμοδίων να 

υλοποιούν τις συνεδριάσεις μέσω τηλεδιασκέψεων, κατά την διάρκεια των οποίων,  

μπορούν να υποβάλλονται ερωτήματα, να εκφράζονται απόψεις και να τίθενται 

ζητήματα προ ημερησίας διατάξεως. Δυστυχώς η  διοίκηση του Δήμου έχει επιλέξει να 

απέχει προκλητικά  από την  ψηφιακή εποχή, η οποία οργανώθηκε σε χρόνο  ρεκόρ από 

την Κεντρική Εξουσία, επικαλούμενη ανυπόστατες αιτιολογίες…». 

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

ΑΔΑ: 622ΛΩΛΝ-ΗΛΤ



5 

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ’ όψιν και 

τις κείμενες διατάξεις του Ν. 3463/06, του Ν.3852/2010, την από 27-3-2020 

εισήγηση της Προϊσταμένης της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την παράταση των δομών παροχής βασικών αναγκών Κοινωνικού 

Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, υπό 

την αιγίδα της ΜΚΟ «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ», σύμφωνα με την εισήγηση της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας.  

      Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 83/2020.  

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.  

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:  

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
          ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ 

 

 

ΔΗΜΗ 

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   
  ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
  ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
 ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ    
           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ        
 ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
  ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
  ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
  ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
  ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
  ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
  ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
         ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
  ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 
   
  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
   

 

ΑΔΑ: 622ΛΩΛΝ-ΗΛΤ


		2020-05-04T09:07:04+0300
	Athens




