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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  29/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  515/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η Οκτωβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 29η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 24-10-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος,  
15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18)  
Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος,  21) Σπίνος 
Γεώργιος (απών στην υπ’ αριθµ. 514 απόφαση) και 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Λαγανάκος 
Γεώργιος,   2)  Μπάκας ∆ηµήτριος,   3)  Νταγιόπουλος Γεώργιος,  4)  Ράλλης Γεώργιος   και   
5) Τσερώνης Κων/νος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) 
Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8)  Αλαγονίας κ. Μέλιος 
Ιωάννης, 9) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, καθώς 
επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – 
Τσαούση Παναγιώτα, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  
Σπερχογείας  κ. Περρωτής Παναγιώτης και 2) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και σύσταση επιτροπής υποστήριξης της 
λειτουργίας του. 

Εισηγούµενη το θέµα η Αντιδήµαρχος και Πρόεδρος του Κοινωνικού Φορέα του ∆ήµου, κα 
Οικονοµάκου Μαρία, λέει τα εξής: 

 
Η ∆ηµοτική Αρχή προτείνει τη σύσταση ∆ηµοτικού Παντοπωλείου, το οποίο 
θα στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου διοίκησης του ΒΙΟ.ΠΑ., στη Νέα 

Είσοδο. 
Ο σκοπός είναι η παροχή βασικών καταναλωτικών αγαθών σε άτοµα που τα στερούνται, για 
λόγους κοινωνικής υποστήριξης και άρσης του κοινωνικού αποκλεισµού. Τα αγαθά θα 
προσφέρονται δωρεάν και θα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η προµήθειά τους να γίνεται 
δωρεάν. Το κατάστηµα θα υποστηρίζεται οικονοµικά από τον Κοινωνικό Φορέα ή το διάδοχο 
σχήµα. 
Η λειτουργία του καταστήµατος θα υποστηρίζεται από εντεκαµελή οµάδα εθελοντών, η οποία 
θα ονοµάζεται «Επιτροπή Συντονισµού». Η εντεκαµελής οµάδα θα συνεργάζεται µε τον 
Κοινωνικό Φορέα ή το διάδοχο σχήµα και θα έχει ως έργο την ευαισθητοποίηση ατόµων, 
φορέων και επιχειρήσεων για τη στήριξη της προσπάθειας. 
Ο Κοινωνικός Φορέας, και στη συνέχεια το διάδοχο σχήµα, θα αναλάβει τη διαχείριση, τον 
οικονοµικό έλεγχο και τον τρόπο επιλογής των ωφελουµένων, όπως και τα διαδικαστικά 
θέµατα που αφορούν τη λειτουργία του καταστήµατος. 
Η αδειοδότηση και τα λοιπά θέµατα θα ρυθµιστούν σύµφωνα µε το Νόµο. 

 
Ευχαριστώ.  
Ερωτήσεις. 

Ο κ. Αλευράς. 
 
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Καταρχάς έχουµε τοποθετηθεί θετικά, υπέρ της 
λειτουργίας αυτού του χαρακτήρα του Παντοπωλείου, θέλουµε όµως να 

συζητήσουµε και να διευκρινίσουµε µε ποια κριτήρια και πως θα καθίστανται δικαιούχοι της 
προµήθειας των υλικών συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες, ποια είδη θα παρέχονται, για αυτές 
τις λεπτοµέρειες αν από σήµερα προκύπτει ή αυτά θα καθοριστούν στη πορεία.  

 
Μέχρι στιγµής η επιλογή των ατόµων, εντάξει είναι κάποια άτοµα που ήδη 
έχουµε βρει από την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή, είναι αρκετές οικογένειες 

τις οποίες µε την κοινωνική λειτουργό που υπάρχει στον Κοινωνικό Φορέα και µε την βοήθεια 
κάποιων άλλων ατόµων έχουµε επισκεφτεί σχεδόν όλες τις οικογένειες και πλέον είµαστε σε 
θέση, θέλω να πιστεύω ότι µπορούµε να ξέρουµε ποιοι ακριβώς έχουνε ανάγκη ή όχι.  Άλλοι 
έχουν περισσότερη ανάγκη και άλλοι λιγότερη, είναι το πλέον σίγουρο. Βέβαια τα στοιχεία που 
µας προσκοµίζουν  είναι το εκκαθαριστικό τους …. 
 
Φωνή: … (δεν ακούγεται) 

 
Ακριβώς αλλά µπορώ και είµαι σε θέση, πραγµατικά κάνουµε έναν 
εξονυχιστικό  έλεγχο. Εντάξει µπορεί σε σφάλµα να πέσουµε αλλά τα δύο 

χρόνια αυτά τουλάχιστον που βρίσκοµαι σε αυτήν τη θέση έχω περάσει σχεδόν απ΄ όλες τις 
οικογένειες οι οποίες είναι γραµµένες µέσα στα αρχεία µας και είµαστε σε θέση να κρίνουµε 
ποιοι πραγµατικά έχουν ανάγκη ή όχι. Βέβαια θα υπάρχει και ένας έλεγχος διότι θα έρθουν και 
καινούριες οικογένειες, θα προστεθούν, και πάντα δεν µένουµε στα στοιχεία που µας δίνουν 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ:   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 
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αυτοί, µπορούµε πλέον και κάποια πράγµατα και την εµπειρία πλέον εγώ προσωπικά και µπορώ 
να κρίνω.  

 
Μια κουβέντα µόνο κ. Πρόεδρε.  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι κ. Αλευρά. 
 
Είναι πολύ σηµαντικό πράγµα ο προσδιορισµός των, µε την καλή έννοια της 
λέξεως, αναξιοπαθούντων συµπολιτών µας.  Να προκύπτει από στοιχεία και µην 

αρκεστείτε κα Αντιδήµαρχε στην παρότρυνση του συναδέλφου του κ. Μπάκα για υπεύθυνη 
δήλωση διότι φοβούµαι µήπως τύχουν της ιδίας µεταχείρισης που η κυβέρνηση Καραµανλή  
έκανε για τα τριχίλιαρα, τους πήγε κατηγορούµενους. Να το προσέξετε αυτό. 
 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Να διευκρινίσω κάτι. Όταν λέµε υπεύθυνη δήλωση, αυτός … 
 
ΑΛΕΥΡΑΣ: Θέλει µία προσοχή. 

 
… αυτός που έχει ένα εισόδηµα χαµηλό και ουσιαστικά δεν υποβάλλει 
φορολογική δήλωση κατά συνέπεια δεν του έρχεται εκκαθαριστικό 

σηµείωµα, πάει στην εφορία και σε µία υπεύθυνη δήλωση  του βάζουνε επάνω µία θεώρηση. 
Αυτό εννοώ. Αυτό λοιπόν κάναµε και εµείς τότε µαζί µε πιστοποιητικά οικογενειακής 
κατάστασης και άλλα έγγραφα όπου πιστοποιούσαν ότι όντως είναι στην κατηγορία των 
αναξιοπαθούντων.  

 
Γιατί συµπολίτες µας παραπέµφθησαν  για απάτη κατά του ελληνικού δηµοσίου µε 
τα 3 χιλιάρικα. 

 
Τώρα είναι άλλο αυτό.  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση;  
 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Νοµίζω ότι συνεννοηθήκαµε τώρα, πως γινόταν και πως γίνεται.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ορίστε κα Τσακαλάκου. 

 
Ήθελα να ρωτήσω, στα ∆ιοικητικά Συµβούλια του Κοινωνικού Φορέα 
συζητούσαµε κάθε φορά ότι, επειδή είχανε µαζευτεί πάρα παρά πολλές 

οικογένειες, είχαµε ψηφίσει για µια επιτροπή που θα µαζευόµαστε κατά διαστήµατα και θα 
κάναµε έναν έλεγχο των αιτήσεων µε κάποια κριτήρια, φορολογική δήλωση κ.λ.π.  Αυτή η 
επιτροπή εδώ και ενάµιση χρόνο δεν, τουλάχιστον η  κα Αντιδήµαρχος δεν µας ζήτησε ποτέ να 
µαζευτούµε να τα πούµε.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, δεν είναι στο θέµα όµως αυτό.   
 
ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: ∆εν είναι στο θέµα, πώς δεν είναι στο θέµα  κ. Πρόεδρε;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάντε ερώτηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 
 Οι οικογένειες από 110 στην Καλαµάτα γίνανε ξαφνικά το 1ο  δίµηνο που 
αναλάβατε 350. ∆ηλαδή µε το που αναλάβατε εσείς ανοίξαν οι κάνουλες … 

∆εν µπορώ να το καταλάβω, γιατί; 
 

ΑΛΕΥΡΑΣ:      

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ:  

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι για να αποφορτίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε 
θέµατα που µπορούν να λυθούνε εκεί.  

 
ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: Μιλάµε τώρα για ένα Κοινωνικό Παντοπωλείο, κάτι αντίστοιχο αυτού που 
λειτουργούσε στον Κοινωνικό Φορέα από την ηµέρα που ξεκίνησε, δηλαδή να δίνουµε τρόφιµα 
στον κόσµο Χριστούγεννα – Πάσχα και σε κάποιους που το ΄χουν άµεση ανάγκη κάθε µήνα, 
δίναµε ρούχα σε συνεργασία µε τον Εµπορικό Σύλλογο Καλαµάτας, µας δίναν τα καταστήµατα 
δωρεάν ρούχα, παπούτσια, σεντόνια, πετσέτες, σε όσους το΄ χαν ανάγκη, κάτι αντίστοιχο 
φαντάζοµαι θέλετε να κάνετε και του βάζετε µια ετικέτα ¨Κοινωνικό Παντοπωλείο¨.  Κάτι 
τέτοιο φαντάζοµαι. Άλλα πράγµατα θα τα αγοράζει ο Κοινωνικός Φορέας, θα τα πληρώνει ή ότι 
θα είναι αυτό και άλλα πράγµατα θα δίνονται δωρεάν από τους εµπόρους της Καλαµάτας. Αυτό 
λέω, µε τι… Η ερώτηση που έκανε ο κ. Αλευράς και δεν πήρε τελικά καµία απάντηση, πάνω σε 
αυτό ρωτάω κ. Πρόεδρε. Έχει µεγάλη βάση το θέµα µας. ∆ηλαδή τι θα γίνει µε αυτό το 
¨Κοινωνικό Παντοπωλείο¨, θα πηγαίνει όποιος περνάει από το ∆ηµαρχείο … 

 
Έχετε ενδείξεις κα Τσακαλάκου ότι δίνουµε τρόφιµα και γενικά βοηθάµε 
ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη; Αν θέλετε … 

 
Εγώ κα Οικονοµάκου ξέρω ότι σε κάθε ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κοινωνικού 
Φορέα λέγατε, 10 – 15 – 20 - 25…. 

 
Έρχεστε;  Τον τελευταίο καιρό έχετε να φανείτε κάποιους µήνες κα 
Τσακαλάκου. 

 
 Βεβαίως, έχω να φανώ 3 ∆ιοικητικά Συµβούλια γιατί σας λέω δεν µπορώ αυτή 
τη µέρα, εσείς τη βάζετε την ηµέρα που εγώ δεν µπορώ.  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Όταν µπορεί η πλειοψηφία τι να κάνουµε;  
 
ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: Και την ώρα που δεν µπορώ.   
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: ∆εν µπορεί ο ένας τη ∆ευτέρα.  

   
Ποια πλειοψηφία κα Οικονοµάκου; Κανείς δεν έρχεται. Στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Κοινωνικού Φορέα … 

 
∆εν κατάλαβα το ύφος σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ δεν έρχεστε 
στα ∆ιοικητικά Συµβούλια, θα έρθετε στην επιτροπή;  

 
ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: Γιατί έρχεται η πλειοψηφία σας στα ∆ιοικητικά Συµβούλια κα Οικονοµάκου;  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Τι είπατε;  
 
ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: Εν πάση περιπτώσει, δεν έχω κάτι µαζί σας … 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Τι είπατε; Πως το είπατε, δεν σας άκουσα. Τι είπατε για την πλειοψηφία; 
 
ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: Το παίρνετε προσωπικά το θέµα κάθε φορά.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Γιατί έχετε ένα ύφος, τι να σας πω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Τσακαλάκου … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ:  

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ:  
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ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: Αυτό είναι το ύφος µου εµένα. 

 
 … αυτό λύνεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν είναι θέµα ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Και να έχετε κάποιες αµφιβολίες πολύ ευχαρίστως … 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Οικονοµάκου… 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε σας παρακαλώ. 

 
 Και εγώ σας παρακαλώ, είναι εκτός θέµατος, συζητήσετε τα στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Κοινωνικού Φορέα µήπως  τα λύσετε αυτά.    

 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να µιλήσω εγώ;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση, για να κλείσει ο ∆ήµαρχος. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θα βοηθήσω λίγο συνάδελφοι. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ορίστε κ. ∆ήµαρχε. 

 
Αυτή η προσπάθεια η οποία ξεκινάει, η ∆ηµοτική Αρχή επιθυµεί, να το 
αξιολογήστε εσείς αυτό, να ξεκινήσει µέσα σε ένα κλίµα ενότητος διότι υπηρετεί 

πράγµατι έναν ιερό σκοπό.  
∆εν έχει καµία σχέση µε ότι γινόταν µέχρι τώρα στον Κοινωνικό Φορέα. Καµία απολύτως. Είναι 
µία προσπάθεια η οποία θα στηριχθεί σε εθελοντές και γι΄ αυτό να συνεννοηθούµε να 
συγκλίνοµε σ΄ ένα ενδεκαµελές σχήµα όπως προβλέπεται από το άρθρο εδώ και του 
Κανονισµού και του Κώδικα, ένα ενδεκαµελές σχήµα εθελοντών οι οποίοι εθελοντές θα 
ξοδέψουν χρόνο, θα προσπαθήσουν  ώστε να µαζέψουν πράγµατα και να τα διαθέσουν µα τη 
λογική του δωρεάν λάβατε δωρεάν δότε. Αυτή θα είναι η λογική και θα µιµηθούµε αντίστοιχα 
παραδείγµατα στην Αθήνα που εµφανίζονται δειλά τελευταία και στην Ευρώπη. Με εθελοντές 
πάντοτε οι οποίοι θα δουλεύουν, η εποπτεία όµως, η ∆ιοίκηση, ο έλεγχος, η πρόσβαση, όλα 
αυτά θα ρυθµίζονται από τον Κοινωνικό Φορέα ή το διάδοχο σχήµα του. Και να ρυθµίζονται µε 
τρόπο όπου να µην υπάρχει καµία αµφιβολία και καµία αντίρρηση από κανέναν. Και κανείς δεν 
θα ήθελε να µην ρυθµίζονται µε τέτοιο τρόπο, αλλά είναι δουλειά του Κοινωνικού Φορέα 
καταρχήν και αµέσως της Κοινωφελούς.   
Το πρόγραµµα αυτό το εθελοντικό, δυο κουβέντες θα πω και θα σταµατήσω, απευθύνεται 
στους ανθρώπους που µετά τις 12 η ώρα το βράδυ πηγαίνουν στους κάδους. Είναι 
µετανάστες, αθίγγανοι, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν χρήµατα να πάνε στο µπακάλικο, στο 
περίπτερο ή στο σούπερ µάρκετ, στερούνται τα χρειώδη και επισκέπτονται διαφόρους φορείς, 
γίνονται κάποιες προσπάθειες, είναι αλήθεια, τώρα και από τον Ερυθρό Σταυρό και από την 
εκκλησία για να υποστηριχτούν. Μια πιο οργανωµένη προσπάθεια στην οποία θα 
συµµετάσχουν όλοι οι φορείς της πόλης και ο Ερυθρός και η εκκλησία µε συντονιστικό ρόλο το 
∆ήµο. Σ΄ αυτούς τους ανθρώπους απευθύνονται. Αυτό το ¨Κοινωνικό Παντοπωλείο¨ που θα 
είναι   κατ΄ ουσίαν µία αποθήκη η οποία θα ανοίγει µία φορά τη βδοµάδα, θα δίνει δύο 
πράγµατα, πρώτον τρόφιµα συσκευασµένα και δεύτερον ρούχα από δεύτερο χέρι ή και από 
πρώτο ενδεχοµένως, τακτοποιηµένα, να έχουν απολυµανθεί, να έχουν περάσει από 
καθαριστήριο, να είναι χωρισµένα κατά µεγέθη, παιχνίδια που περισσεύουν από τα παιδιά µας, 
ρούχα των παιδιών µας που µεγαλώνουν, µε τις εθελόντριες εκεί, απ΄ όλους µας, που να 
απολαµβάνουν την εµπιστοσύνη όλων µας. Και είναι η δεύτερη προσπάθεια σε εθελοντικό 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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επίπεδο µετά την προσπάθεια που έχει γίνει µε τα πυροσβεστικά οχήµατα. Βεβαίως θα υπάρχει 
πρόγραµµα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, από ποιον πήραµε και τι πήραµε και που το δώσαµε, 
θα υπάρχει αποθήκη. Και είναι δουλειά λοιπόν του Φορέα και του διαδόχου σχήµατος, καµία 
µα καµία αντίρρηση δεν υπάρχει και αλίµονο, να υπάρξει εκεί µία επιτροπή από ανθρώπους 
που πράγµατι έχουν ανάγκη. Ποιοι είναι αυτοί, τους ονοµατίζω για να γραφτεί στα πρακτικά: 
Κατά προτεραιότητα, µετανάστες, αθίγγανοι, πτωχοί, νεόπτωχοι, µια κατηγορία ανθρώπων που 
δεν έχουν που την κεφαλή κλίναι. Αυτούς να τους αξιολογήσουµε και να τους στηρίξουµε   σ΄ 
αυτά τα δύσκολα χρόνια και µε τη λογική του δωρεάν λάβατε δωρεάν δότε. Και αν υπάρχει 
κάποιο ζήτηµα πάλι θα συνεδριάσει το σχήµα το δικό µας. Χρειάζεται κάποια µακαρόνια, λίγο 
αλεύρι λίγο φακές… Ο Σωτήρης ο Μιχαλόπουλος - είναι εδώ;- µου λέει έχω περισσεύµατα που 
θέλω να τα δώσω. Και κάποιοι από εµάς είµαι βέβαιος αυτό το παράδειγµα  και κάποιοι άλλοι 
που είναι επαγγελµατίες ή κινούνται σε κάποιους χώρους, διότι αυτή η προσπάθεια των 
εθελοντών, προσέξτε τις σας λέω, έχει την ανάγκη όλων. ∆ε σηµαίνει ότι ο κ. Αλευράς ή ο κ. 
Κοσµόπουλος όταν αντιληφθούν µία περίπτωση δεν θα την εισηγηθούν και δεν θα γίνει 
αµέσως και δεν θα υποστηριχτεί αµέσως. Και ο οποιοσδήποτε δηµοτικός σύµβουλος. Αλλά 
αυτό είναι, µε έναν οργανωµένο τρόπο, µιλάµε για εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι κάθε 
βράδυ ψάχνουν στους σκουπιδοντενεκέδες. Αυτούς πρέπει να στηρίξουµε και πρέπει να γίνει 
µε οµοθυµία και η προσπάθεια αυτή πρέπει πάλι να στηριχτεί µε οµοθυµία. Τι πιστεύετε, ότι 
εµείς θέλοµε όλον αυτόν τον κόσµο να τον βάλοµε σε κανένα  µαγκανοπήγαδο ψηφοθηρίας; 
Για όνοµα του Θεού! ∆εν έχει περάσει από κανενός το µυαλό τέτοια διαδικασία και σας το λέω 
ευθέως.  Έντεκα ανθρώπους, σας παρακαλώ αν νοµίζετε προτείνετε και εσείς κάποιον για την 
εθελοντική οµάδα απ΄ όλους σας, να κάνουµε ένα σχήµα να βάλουµε έναν εθελοντή 
επικεφαλής, που θα τον ελέγχοµε ασφαλώς και θα είµαστε και πολιτικά υπεύθυνοι ενώπιόν 
σας, - έτσι; - γιατί οι εθελοντές θα υπακούσουν σε κάποιους κανόνες. Ποιους κανόνες; Του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, του 3463, της Κινωφελούς και του Κοινωνικού Φορέα και βεβαίως 
είναι η Αντιδήµαρχος επικεφαλής του Κοινωνικού Φορέα. 

 
Ευχαριστώ κ. ∆ήµαρχε. 
Ορίστε κ. Μπάκα.  

 
Προσωπικά συγχαίρω την Μαρία την Οικονοµάκου για αυτές τις 
πρωτοποριακές ιδέες που έχει. Θεωρώ ότι αυτή η κίνηση είναι συνέχεια της 

προσπάθειας του Κοινωνικού Φορέα που ξεκίνησε όταν είχα την τιµή να είµαι Πρόεδρος του 
Νοµικού Προσώπου το 2001 – 2002 όταν διένεµε ο Κοινωνικός Φορέας τσάντες αγάπης κάθε 
Χριστούγεννα και Πάσχα που το περιεχόµενό τους ήταν µια ευγενική χορηγία τοπικών 
πολυκαταστηµάτων και δεν χρεωνότανε σε τίποτε, άλλωστε ήταν τόσο δύσκολα εκείνη την 
περίοδο τα οικονοµικά του ∆ήµου που δεν υπήρχαν περιθώρια.  
Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε και ευτυχώς συνεχίζεται µε τη δηµιουργία ενός ξεχωριστού 
χώρου που στοχεύει ή πρέπει να στοχεύει όχι µόνο στο να απαλύνει  εν µέρει εκείνες τις 
εορταστικές ηµέρες τον πόνο κάποιων συνανθρώπων µας αλλά κυρίως να προδιαθέσει την 
αλληλεγγύη σε συµπολίτες µας προς τους πάσχοντες συνανθρώπους µας, δηλαδή την ώρα που 
πάει ο άλλος στο σούπερ µάρκετ να θυµηθεί τη γερόντισσα ή το µοναχικό γέροντα, τον 
πάσχοντα, την οικογένεια που λείπει ο άντρας για χίλιους δυο λόγους και υπάρχουν πολλές 
κατηγορίες τέτοιες,  να βάλει µέσα σε µια τσάντα κάποια προϊόντα και να τα πάει, είτε είναι 
γνωστός είτε είναι άγνωστος είτε είναι φίλος είτε είναι συγγενής. ∆ηλαδή όλες αυτές οι 
προσπάθειες του Κοινωνικού Φορέα δεν στοχεύουν µόνο στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, 
στοχεύουν στο να ξυπνήσουν συναισθήµατα, συναισθήµατα αγάπης και αλληλεγγύης προς τον 
πλησίον και τον συνάνθρωπο. 
¨Εθελοντική οµάδα¨. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κοινωνικού Φορέα που είναι 
σήµερα τα οποία έχουν οριστεί απ΄ όλους τους συνδυασµούς. ∆ιαφωνώ όµως, ακούστε τώρα 
και πρέπει να το προσέξετε αυτό, µε το συγκεκριµένο χώρο αφού για να µεταβεί κάποιος εκεί 
από τους δικαιούχους… Και ποιος είναι ο δικαιούχος, θα καταθέσει κάποια χαρτιά… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  
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Φωνή: Όπως;  

 
Όπως τα είπαµε, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.λ.π. κ.λ.π. Εσείς 
σαν ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή σαν εθελοντική οµάδα  θα τα βάλετε κάτω αυτά 

τα πράγµατα και θα τα δείτε. ¨όπως λειτουργούσε κατά το παρελθόν σ΄ αυτόν τον τοµέα θα 
συνεχίσετε να  λειτουργείτε. 
 ∆ιαφωνώ όµως µε το συγκεκριµένο χώρο και πρόσεξέ το Μαρία, ο άλλος που βρίσκεται στην 
κατάσταση που βρίσκεται δεν να έχει ούτε ποδήλατο, το να πάει στο Βιοτεχνικό Πάρκο θα 
χρειαστεί να µετακινηθεί και αφού θα έχει τσάντες θα πάει να πάρει κανένα ΤΑΞΙ, δηλαδή ότι 
θα ¨κερδίσει¨, θα κερδίσει σε εισαγωγικά, από το περιεχόµενο  που θα του δώσετε … 

 
 Έχει συγκοινωνία µε το πρόγραµµα που έχει ο ∆ήµαρχος και έχουµε ψηφίσει 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 
Ακούστε µε σας παρακαλώ πολύ, ακούστε µε τώρα. Εδώ είναι να βρεθεί ένας 
χώρος κάπου κέντρο παράκεντρα σε κάποιο δρόµο στενό να µην τον 

βλέπουνε κιόλας γιατί δεν θέλει να τον βλέπουνε. Πρέπει να το καταλάβουµε αυτό το πράγµα, 
πρέπει να τον προφυλάξουµε τον συµπολίτη µας. ∆εν θέλει, ντρέπεται και ορθώς. Και δεν είναι 
κ. ∆ήµαρχε όλοι αυτοί που έχουν την ανάγκη που ψάχνουν στα σκουπίδια. Εντάξει ελάχιστοι 
ψάχνουν από αυτούς, δεν είναι όµως όλοι σ΄ αυτήν την κατηγορία αλλά όλοι όµως έχουν 
πρόβληµα. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεχάσουµε αυτόν τον χώρο αν θέλουµε να διευκολύνουµε το 
ρόλο µας και την αποστολή µας.  Μπορεί να είναι ένας µεγάλος χώρος, να µας βολεύει... 
Μπορείτε να πάτε ξέρω και εγώ στο ∆υτικό Εµπορικό Κέντρο, στο Ανατολικό, κάποιος άλλος 
χώρος, µια αποθήκη, κάπου µέσα εδώ, κάπου εδώ στα στενά, από πίσω … Για σκεφτείτε το. 
Μην καταλήγουµε από τώρα στον συγκεκριµένο χώρο.   Για σκέψου το Μαρία.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κοσµόπουλε.  

 
Μπορούµε να υπερηφανευθούµε σε ένα βαθµό  ότι σαν ιδέα τη βρήκαµε 
κάπου και τη δώσαµε, δώσαµε ένα έναυσµα µάλλον για να γίνει στην κα 

Αντιδήµαρχο η οποία προς τιµήν της προχώρησε αυτή την ιδέα.  
 
Φωνή: Συγχαρητήρια σε εσένα.  

 
Όχι δεν θέλω συγχαρητήρια. Έχω στο µυαλό µου όµως ότι µε βάση και 
αυτό που διάβασα και αυτό που ενηµερώθηκα από αυτά που συµβαίνουν 

στο εξωτερικό ότι άλλος είναι ο ρόλος του κοινωνικού παντοπωλείου και άλλο είναι αυτό που 
µας περιέγραψε ο κ. ∆ήµαρχος. Το κοινωνικό παντοπωλείο στόχο έχει να εντάξει σε ένα 
διαφορετικό τρόπο σκέψης αυτούς που έχουν ανάγκη, που σηµαίνει δηλαδή τους βάζει σε µία 
διαδικασία εξυπηρέτησης αντίστοιχη µε αυτή που έχουν οι άλλοι συνάνθρωποί τους και 
µάλιστα µε τρόπο ώστε και οι ίδιοι να µπορούν να διευθετούν την καθηµερινότητά τους και µε 
συγκεκριµένο κόστος. Το παντοπωλείο όπως εγώ το φανταζόµουνα και το είχα διαβάσει δεν το 
φαντάστηκα εγώ, πως έχει λειτουργήσει, σηµαίνει χώρο αντίστοιχο παντοπωλείου σηµαίνει 
ράφια σηµαίνει µε ενδεικτικές τιµές επάνω και σηµαίνει κάρτα στο δικαιούχο µηνιαία 
συγκεκριµένου ποσού που θα αντιστοιχεί στα συγκεκριµένα προϊόντα. Κατά συνέπεια 
περνώντας από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή κάθε φορά που θα περνούσε, ανοιχτό όλες τις 
µέρες, θα έπαιρνε αυτά τα πράγµατα που θα τον οδηγούσαν να µην εξαντλήσει το ποσό το 
µηνιαίο που θα του έδινε η κάρτα αυτή. Έτσι εντασσόταν µε µία άλλη διαδικασία στο 
κοινωνικό σύστηµα. Αυτό αισθάνθηκα και πραγµατικά ήµουνα ιδιαίτερα προβληµατισµένος 
διαβάζοντας την εισήγηση η οποία δεν έλεγε τίποτα, ήταν µια έκθεση ιδεών, και διαβάζοντας 
ότι δεν προβλέπεται προϋπολογισµός. ∆εν µπορεί να υποστηριχτεί µια τέτοια προσπάθεια 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:   

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:    

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:   
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χωρίς προϋπολογισµό, δεν µπορεί να συµβεί. ∆εν µπορεί µια τέτοια προσπάθεια να στηρίζεται 
αποκλειστικά και µόνο στην εθελοντική προσφορά. Να υπάρχουν εθελοντές, να βρίσκουν 
προϊόντα, να κάνουν, αλλά δεν µπορεί να στηριχτεί. Αυτό που άκουσα όµως στη διευκρίνιση 
που έδωσε ο κ. ∆ήµαρχος είναι εντελώς διαφορετικό. Σηµαίνει σ΄ ένα χώρο, µια φορά τη 
βδοµάδα, ο ίδιος πιθανόν που είχε πάει και την προηγούµενη βδοµάδα να ξαναπάει και την 
επόµενη και την µεθεπόµενη… Να πάρει πόσα; Όσα θέλει; Όσα έχει ανάγκη; Να τα δώσει σε 
κάποιον άλλον; Θα τα χειριστεί όπως αυτός νοµίζει; Πως κρίνουµε την επάρκειά του, ότι πήρε 
αυτά ή δεν πήρε αυτά; Θα την καθορίζουµε εµείς ή οι εθελοντές µε κάποιον τρόπο; Και ποιόν 
τρόπο; Είναι θέµατα τα οποία δεν έχουν λυθεί. 
Νοµίζω ότι αν µιλήσουµε για κοινωνικό παντοπωλείο πρέπει να δούµε αυτό στη µορφή που το 
περιέγραψα. Αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι κοινωνικό παντοπωλείο, είναι µια εξαιρετική 
προσπάθεια στην οποία δεν έχουµε λόγο να µην συνδράµουµε αλλά είναι µια προσπάθεια που 
εκεί που δινόταν η ¨τσάντα της αγάπης¨ κάθε Χριστούγεννα επεκτείνεται και γίνεται µία φορά 
τη βδοµάδα. Αυτό είναι. ∆εν βάζει τον άλλον στην λογική της διαχείρισης της καθηµερινότητάς 
του, στη λογική η οποία θα µπορούσε να τον διευκολύνει να εντάσσεται σιγά – σιγά από εκεί 
που έχει αποκοπεί.  
Θα το ψηφίσουµε θετικά αλλά δεν είναι αυτό κοινωνικό παντοπωλείο.  

 
Ευχαριστώ.  
Κάποιος άλλος µήπως θέλει κάτι;     

 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω δυο κουβέντες Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Ναι κ. ∆ήµαρχε. 

 
Είναι δηµιουργική συζήτηση και νοµίζω αξίζει η προσπάθεια αυτή.  
Από το διαδίκτυο κατέβασαν αρκετά πράγµατα. Αυτό το οποίο λέτε πράγµατι 

ισχύει σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, είναι και το ξεκίνηµα το οποίο έχει γίνει στην Αθήνα µε 
το Carrefour. Ο γερο Βασιλόπουλος όλα αυτά τα προσέγγιζε µε µία διαφορετική λογική. Η 
λογική σας είναι να ανοίξουµε µαγαζί κατ΄ ουσίαν, να ανοίξουµε παντοπωλείο το οποίο θα δίνει 
τρόφιµα έναντι συµβολικού τιµήµατος ... 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Με ποια τιµή; ..… (δεν ακούγεται)  

 
Ναι, καλώς, καλώς. 
¨όλα αυτά δεν έχουµε τη δυνατότητα ξεκινώντας τώρα όλα αυτά τα οποία λέτε 

εσείς. Όµως να αναγνωρίσουµε το εξής, ότι το πρώτο βήµα, το πρώτο το σκαλί σ΄ αυτή την 
προσπάθεια είναι κάτι το εξαιρετικά ουσιαστικό και θετικό. Είναι βέβαιο ότι προχωρώντας θα 
βλέποµε τις δυνάµεις µας και τα προβλήµατα τα οποία υπάρχουν και θα τα λύνοµε αυτά τα 
προβλήµατα.  Όταν λοιπόν σας λέµε  υπάρχει ένας κόσµος εδώ στην πόλη ο οποίος θέλει να 
προσφέρει και το ξέρετε και εσείς αυτό, έρχονται και σε εσάς όπως έρχονται και σε εµένα, θα 
δώσοµε διέξοδο σ΄ αυτόν τον κόσµο. Όχι µε την έννοια της φιλανθρωπίας αλλά µε την έννοια 
της αλληλεγγύης και να το πάρει απάνω του, µε τη δική µας συµβολή τη διοικητική, την 
εµπειρία, αν χρειαστεί και την οικονοµική, αν χρειαστεί διότι η λογική αυτού του καταστήµατος 
θα είναι δωρεάν λάβατε δωρεάν δότε, αυτή θα είναι η λογική. Βεβαίως ο Κοινωνικός Φορέας ή 
η Κοινωφελής θα δει διάφορα προβλήµατα που θα παρουσιάζονται. Θα πάει και ο έχων και θα 
ανέβει τη σκάλα ακόµα και για µεταχειρισµένο ρούχο, τα ζήσαµε αυτά στους σεισµούς, τα 
ζήσαµε, χρειάζεται όµως ευελιξία, ο καλός ο τρόπος, εδώ σε µια πόλη ζούµε, µικρή πόλη είναι 
γνωριζόµαστε περίπου µεταξύ µας, το τι συµβαίνει, αλλά ξέρετε και εσείς  είναι εκατοντάδες οι 
µη έχοντες πλέον δυστυχώς και συνεχώς αυξάνονται. Πρέπει να έχοµε ένα χώρο να µαζέψοµε 
συσκευασµένα τρόφιµα και ρούχα σε άριστη κατάσταση καθαρά και απολυµασµένα και να τα 
µοιράσουµε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:   
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Ένα λεπτό, να πω κάτι στον κύριο … 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έκλεισε ο ∆ήµαρχος γιατί δεν το λέγατε πιο πριν, εγώ ρώτησα.    

 
Σε πάρα πολλά από ότι είπε ο κ. Κοσµόπουλος πραγµατικά έχει δίκιο αλλά 
όπως είπε και ο κ. ∆ήµαρχος είµαστε στην αρχή, σίγουρα θα 

αντιµετωπίσουµε κάποιες δυσκολίες αλλά θα πρέπει να ξέρεις Βασίλη ότι και σ΄ αυτή την 
περίπτωση έτσι όπως είµαστε και τώρα όπως λειτουργούµε σαν Κοινωνικός Φορέας ξέρουµε 
πλέον, δίνουµε κάποια τρόφιµα σε ορισµένες οικογένειες και φυσικό είναι όταν ξανάρχονται 
ξέρουµε πλέον αυτά που δίνουµε για πόσο καιρό τα δίνουµε, τις ανάγκες της κάθε οικογένειας 
πλέον και όταν θα ξανάρθουν είναι φυσικό ότι δεν θα ξαναδώσουµε µέσα σε 4-5 ηµέρες, 
έχουµε πλέον ένα µέτρο σύγκρισης κάνουµε έναν  σχετικό έλεγχο και µ΄ αυτό θα ξεκινήσουµε 
και σαν αρχή. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε ∆ικαιουλάκο ορίστε. 

 
Εγώ κ. Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι δεν θα ψηφίσω την πρόταση, µε 
το σκεπτικό ότι διαφωνώ µε τις ¨τσάντες αγάπης¨ και µε το παντοπωλείο 

έτσι όπως το περιγράψατε. Πιστεύω ότι ο θεσµός της τοπικής αυτοδιοίκησης για να 
αναβαθµιστεί χρειάζεται πολιτικές και µε τις πολιτικές αυτές τις οποίες περιγράψατε δεν 
συµφωνώ. Η αλληλεγγύη στους συνανθρώπους µας  χρειάζεται πολιτικές πιο πρωτοπόρες. ∆εν 
είναι πρωτοπόρες οι ιδέες να δίνουµε τρόφιµα. ∆εν είναι πρωτοπόρες  ιδέες να τους 
θυµόµαστε µια φορά τη βδοµάδα µε τρόφιµα.  
Όσον αφορά για τους µετανάστες και τους αθίγγανους, ποιες είναι οι πολιτικές αυτές που έχει 
η εκάστοτε κυβέρνηση; Καµία πολιτική. Και κάποιες προσπάθειες που γίνονται είπε ο κ. 
∆ήµαρχος  από την εκκλησία. Μα η εκκλησία συνέχεια δίνει τρόφιµα στους ανθρώπους, στους 
δηµότες που δεν έχουνε, που έχουνε σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα.   
Επαναλαµβάνω ότι δεν συµφωνώ και ότι δεν θα ψηφίσω την πρόταση διότι πίστευα και 
πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση για να αναβαθµιστεί ο ρόλος της χρειάζεται καλλίτερες και 
πιο σωστές πολιτικές.     

 
Ευχαριστώ.  
Ο δηµοτικός σύµβουλος µιλάει και ψηφίζει κατά συνείδηση.  

Όλοι πλην του κ. ∆ικαιουλάκου για τους λόγους που προανέφερε. 
 

Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα ένα λεπτό, ένα λεπτό. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το ψηφίσαµε Γιώργο. 
 
Μισό λεπτό Πρόεδρε.  
Εγώ ειλικρινά δεν ήθελα να πάρω το λόγο αλλά θα ήθελα και εγώ να τονίσω στο 

τέλος της συζήτησης την πολύ σωστή παρατήρηση του κ. Κοσµόπουλου ότι εκεί πρέπει να 
είναι ο απώτερός µας χώρος, δηλαδή ποιο, την ένταξή του στην κοινωνία µε αυτή την κάρτα, 
εγώ θα µείνω σ΄ αυτό, έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν είναι µόνο το 
απλό ¨να παίρνω¨ αλλά να συµµετέχουν κι αυτοί ότι υπάρχει ένα αντίτιµο το ενδεικτικό που 
δεν θα είναι αντίτιµο, ότι πια βάσει των αναγκών τους θα παίρνουν τα απαραίτητα αντικείµενα. 
Ήταν µια πολύ σωστή παρατήρηση που πιστεύω ότι και λογικό είναι, τώρα είναι το πρώτο 
στάδιο αλλά πρέπει να µετεξελιχθεί σ΄ αυτό όσο µπορεί πιο … Ήταν πολύ σωστή παρατήρηση. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ:  

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ:     

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ:  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. Λοιπόν, όλοι πλην του κ. ∆ικαιουλάκου για τους λόγους που είπε.     
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης έχοντας υπόψη, 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 75 παρ. (ε) και 101 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/06). 
2. Τον κανονισµό λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας (άρθρο 22). 
3. Την ανάγκη υποστήριξης οικογενειών ή ατόµων που στερούνται βασικών καταναλωτικών 

αγαθών. 
µειοψηφούντος του κ. ∆ικαιουλάκου ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,    

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 

Ι.  Τη σύσταση «∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ) ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» - Κατάστηµα, µε 
έδρα την Καλαµάτα, το οποίο θα στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου διοίκησης 
του ΒΙΟ.ΠΑ. στη Νέα Είσοδο. 

-  Σκοπός του είναι να παρέχει βασικά καταναλωτικά αγαθά σε οικογένειες ή 
άτοµα που τα στερούνται, ώστε, σε συνδυασµό µε ένα συνολικό πρόγραµµα 
υποστήριξης που θα καταρτίζεται για κάθε οικογένεια, να αποµακρύνεται ο 
κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισµού.  

-  Τα αγαθά θα προσφέρονται δωρεάν. 

-  Η προµήθεια των αγαθών θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, ώστε να γίνεται 
δωρεάν. Σε ειδικές περιπτώσεις και προκειµένου να διευκολυνθεί η εύρυθµη 
λειτουργία του καταστήµατος θα στηρίζεται οικονοµικά από τον Κοινωνικό 
Φορέα ή το διάδοχο σχήµα. 

-  Η λειτουργία του καταστήµατος θα στηρίζεται σε εθελοντική προσφορά.  

 
ΙΙ. Τη συγκρότηση Επιτροπής Συντονισµού από εντεκαµελή οµάδα εθελοντών (τα 

τρία µέλη θα προτείνονται από την µειοψηφία) για τη λειτουργία του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου, αποτελούµενη από τους:   

• ως εκπρόσωποι της πλειοψηφίας:  

1) Αλµπάνη Τζίνα 

2) Κοµπόκη – Καστόρα Μαρίνα 

3) Καλογεροπούλου Όλγα 

4) Παπαδοπούλου Μαρία 

5) Εξακουστίδου Φεβρωνία 

6) Παναγιωτοπούλου Όλγα 

7) Φοίβα Τασία 

8) Ψυχίδου Βιβή 

• ως εκπρόσωπος της Μείζονος Μειοψηφίας ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ: 

9) Τσακαλάκου Σταυρούλα  
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• ως εκπρόσωπος της Α΄ Ελάσσονος Μειοψηφίας ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ 
ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨: 

10) Μαρκοπούλου Βούλα 

• ως εκπρόσωπος της Β΄ Ελάσσονος Μειοψηφίας ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨: 

11) Μηλίτση Γιώτα 

- Επικεφαλής της παραπάνω εθελοντικής συντονιστικής οµάδας θα ορίζεται 
εθελοντής µε απόφαση του κ. ∆ηµάρχου, ύστερα από εισήγηση της οµάδας. 

-  Έργο της Επιτροπής Συντονισµού θα είναι η ευαισθητοποίηση ατόµων, 
φορέων και επιχειρήσεων µε την ουσιαστική στήριξη της προσπάθειας και 
την προώθηση του πνεύµατος κοινωνικής αλληλεγγύης. 

-  Παρέχεται η δυνατότητα στη συντονιστική οµάδα να εντάσσει επιπλέον 
εθελοντές στη συγκεκριµένη δράση και να αναθέτει κάθε είδους καθήκοντα 
στα µέλη της ή στους εντασσόµενους εθελοντές. 

-  Η οριζόµενη παραπάνω εντεκαµελής συντονιστική οµάδα θα συνεδριάζει κατά 
τακτά χρονικά διαστήµατα. Θα  συνεργάζεται µε τον Κοινωνικό Φορέα ή το 
διάδοχο σχήµα του κα θα λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο για την εύρυθµη 
λειτουργία του ∆ηµοτικού (Κοινωνικού) Παντοπωλείου. 

 

ΙΙΙ.  Η διαχείριση, ο οικονοµικός έλεγχος και ο τρόπος επιλογής των ωφελουµένων 
ατόµων ή οικογενειών θα γίνεται από τον Κοινωνικό Φορέα και στη συνέχεια 
από τον καθολικό του διάδοχο την Κοινωφελή Επιχείρηση «ΦΑΡΙΣ». 

 

ΙV.  Τα διαδικαστικά θέµατα που θα αφορούν  στον τρόπο λειτουργίας του 
καταστήµατος, όπως οι ηµέρες & ώρες λειτουργίας του, το σύστηµα 
µηχανογράφησης και µηχανοργάνωσης, η διοικητική υποστήριξη και η 
σύνταξη απολογισµού και προϋπολογισµού, σε ετήσια βάση, θα αποφασίζεται 
από τον Κοινωνικό Φορέα του ∆ήµου Καλαµάτας και στη συνέχεια από το 
διάδοχο σχήµα. Επίσης κατά τον ίδιο τρόπο θα τακτοποιείται  και κάθε θέµα 
που δεν θα ρυθµίζεται µε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

 

V.   Η αδειοδότηση και τα λοιπά θέµατα του Καταστήµατος θα ρυθµίζονται 
σύµφωνα µε το Νόµο. 

 
 

VI.  Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας, κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, για τις 
παραπέρα νόµιµες ενέργειες.    

 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία 

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα    
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  24 Νοεµβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 


