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           Σαο γλσξίδνπκε όηη ε νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία καζηίδεη ηελ παηξίδα καο ηα 

ηειεπηαία ρξόληα έρεη νδεγήζεη εθαηνληάδεο ζπκπνιίηεο καο ζηελ αλεξγία, ηελ 

θηώρηα, θαη ηελ αλέρεηα. 

         Η ζηήξημε όισλ απηώλ ησλ αλαμηνπαζνύλησλ ζπκπνιηηώλ καο από ην θεληξηθό 

θξάηνο είλαη αλεπαξθήο θαη ε θνηλσληθή πνιηηηθή ρακεινύ επηπέδνπ 

         Σηα  γξαθεία ηεο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο θάζε κέξα έξρνληαη ζπκπνιίηεο καο 

ρσξίο δνπιεηά, αζθάιεηα πνπ δελ έρνπλ λα ζξέςνπλ ηα παηδηά ηνπο, λα ηνπο θάλνπλ 

εκβόιην θ.η.ι.  

         Μεηά ηα παξαπάλσ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ελεξγνπνίεζε ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, σο δσληαλό θύηηαξν ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κε ζηόρν ηελ πνηνηηθή 

βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο θαη ηελ αληηκεησπίζεη  ηεο θηώρηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. Θδηαίηεξα ζήκεξα θαη κεηά ηελ εθαξκνγή  ηνπ Ν.3463/2006 

(Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων) όπνπ πξνβιέπεηαη  όηη νη Δήκνη κπνξνύλ λα 

εληζρύζνπλ νηθνλνκηθά θαηνίθνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα 

δηαβίσζεο (άξζξν  75 παξ 3 θαη άξζξν 202 παξ. 2), ππάξρεη δπλαηόηεηα νξγάλσζεο 

ππνζηεξηθηηθώλ δξάζεσλ γηα ηνπο παξαπάλσ δεκόηεο. 

         Σην πιαίζην απηό πξνηείλεηαη ε ίδξπζε Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ  κέζα από 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ νηθνλνκηθώλ 

αδπλάησλ πνιηηώλ καο. 

         Τν θνηλσληθό παληνπσιείν ζα ζηεγαζηεί ζε ρώξν θαηάιιειν πνπ ζα επηιεγεί 

κεηά από έξεπλα πνπ ζα γίλεη θαη ζα παξέρεη ζηνπο δηθαηνύρνπο ηππνπνηεκέλα 

ηξόθηκα, είδε βξεθαλάπηπμεο, είδε πγηεηλήο, θαζαξηόηεηαο, ξνπρηζκό θ.η.ι. 

       Οη πξνκήζεηεο ησλ παξαπάλσ πξντόλησλ ζα γίλνπλ από δσξεέο ησλ δεκνηώλ ηηο 

νπνίεο ζα θαηαζέηνπλ ζηνλ ινγαξηαζκό Α΄ Κνηλσληθώλ βνεζεηώλ 448/540496-71 

Ε.Τ.Ε., δσξεέο πξντόλησλ πνπ ζα δώζνπλ  ζπκπνιίηεο, πξνκεζεπηέο, ζύιινγνη  θ.η.ι. 

       Ο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ παληνπσιείνπ ζα γίλεηαη  από επηηξνπή πνπ ζα 

απνηειείηαη από ηνλ  αξκόδην αληηδήκαξρν, έλα δεκνηηθό ζύκβνπιν, ηελ 

πξντζηακέλε ηεο Κνηλσληθήο  Πξόλνηαο, ηελ ππεύζπλε  ηνπ γξαθείνπ εζεινληηζκνύ. 

      Η ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο ηεο παξαπάλσ δνκήο ζα γίλεηαη από ην πξνζσπηθό ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο, ηνπ ΚΑΠΗ θαη ζα ζπλεπηθνπξείηαη από ηελ  

νκάδα εζεινληώλ ε νπνία ζα ζπζηαζεί γηα ηνλ ζθνπό απηό. 

      Οη θαηάινγνη ησλ δηθαηνύρσλ ζα θαηαξηίδνληαη από ην Τκήκα Κνηλσληθήο 

πξόλνηαο θαη ζα εγθξίλνληαη από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή. 
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      Ο θαζνξηζκόο  ησλ ιεπηνκεξεηώλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ παληνπσιείνπ ζα γίλεη 

κέζα από ηνλ « Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο» ν όπνηνο ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ίδξπζεο 

πνπ ζα δνζεί ζα θαηαηεζεί ζηελ παξαπάλσ νηθνλνκηθή επηηξνπή γηα ζπδήηεζε θαη ε 

νπνία ζα ηνλ εηζαγάγεη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε. 

      Μεηά ηα παξαπάλσ ην Δεκνηηθό ζπκβνύιην θαιείηαη λα ςεθίζεη ηελ ίδξπζε 

Κνηλσληθνύ παληνπσιείνπ ζηνλ Δήκν Πξέβεδαο ώζηε λα πξνρσξήζνπκε ζηηο 

δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηνπ παξαπάλσ εγρεηξήκαηνο. 

        

                                                                                                        Η πξντζηακέλε 
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