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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18.04.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 100/2022 

 
ΘΕΜΑ: Δωρεά τροφίμων προς το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η του μήνα Απριλίου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 8726/14-04-2022 

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος 4) Γυμνόπουλος 

Κοσμάς  5) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 6) Σιδηρόπουλος Σάββας 7)Αρπατζάνη-Τσομπάνογλου Μαρία 8) Τσομπανοπούλου 

Μελίσα . 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Κυριλλίδης Γεώργιος  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση δύο (2) έκτακτων 

θεμάτων με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους ως έκτακτα . 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 6
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Αρμοδιότητες – Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων» το οποίο 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων»  

 Το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 

 Τον  Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

 

παρακαλούμε να εισηγηθείτε τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετική του θέματος του παρόντος αφού λάβετε 

υπόψη τα παρακάτω: 

α) Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης λόγω και των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης πανδημίας έκρινε ως επιτακτική 

ανάγκη την προμήθεια βασικών ειδών διατροφής για ευπαθείς ομάδες πολιτών, με βάση το άρθρο 202, παρ.2 του Ν. 

3463/2006, το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 58, παρ. 2 του Ν. 4795/2021, σύμφωνα με το οποίο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους 

οικονομικά αδύνατους κατοίκους, τους τρίτεκνους και πολύτεκνους είδη διαβίωσης ή περίθαλψης, κυρίως 
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ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Με βάση την αριθμ.114/8-11-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η προμήθεια ειδών διαβίωσης 

για τους άπορους κατοίκους του Δήμου μας  και υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 25983/2021 σύμβαση 

(21SYMV009704686 2021-12-09). 

Οι δικαιούχοι προέκυψαν κατόπιν αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους κατοίκους του Δήμου που δεν είναι 

δικαιούχοι του ΚΕΑ και του Κοινωνικού Παντοπωλείου και διαθέτουν κάρτα ανεργίας και βάσει εξέτασης των 

εισοδηματικών, περιουσιακών και κοινωνικών δεδομένων τους.  

 

 

 

Από τις αιτήσεις που κατατέθηκαν στο Δήμο καλύφθηκαν οι ανάγκες των ωφελουμένων που πληρούσαν τα κριτήρια 

για τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, και Απρίλιο 2022. Από τις συνολικά 320 σακούλες με προϊόντα που 

παραλήφθηκαν από τον ανάδοχο, έως και σήμερα έγινε διανομή 64 σακουλών καθώς κάποιοι δικαιούχοι δεν 

παρέλαβαν ή δεν πληρούσαν πλέον τα κριτήρια, ενώ το υπόλοιπο παραμένει σε χώρο αποθήκευσης του Δήμου. 

 

 

β) Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 212/27-6-2016 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση υποβολής της πρότασης στο πλαίσιο της πράξης «Δομές 

Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης: «Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο» 

(κωδ. ΟΠΣ 5001351) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 με την υπ’ αριθμ. 

6888/10-10-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85).  

Με την υπ’αριθ 1125/20-2-2020 απόφαση του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας τροποποιήθηκε η ως άνω 

πράξη και πλέον ως νέα ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 31/12/2023.  

Στο χρονικό διάστημα Ιούλιος – Δεκέμβριος 2021 το κοινωνικό παντοπωλείο εξυπηρέτησε ωφελούμενους που 

διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας οι οποίοι επιλέχθηκαν τον Ιούνιο 2021. Κατά το χρονικό διάστημα 

υποβολής αιτήσεων Μαΐου – Ιουνίου 2021 υποβλήθηκαν 183 αιτήσεις. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, 

εντάχθηκαν στο κοινωνικό παντοπωλείο 175 νοικοκυριά για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο 2021 έως και τον 

Μάιο 2022. 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του, το κοινωνικό παντοπωλείο διασφαλίζει τη διανομή συσκευασμένων τροφίμων και 

ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής και κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, ειδών 

οικιακού εξοπλισμού, παιχνιδιών  κ.λπ. 

Τα προϊόντα προέρχονται από χορηγίες και δωρεές επιχειρήσεων και πολιτών, καθώς και από τη σύμβαση ανάθεσης 

προμήθειας 1) με αρ.πρωτ. 21743/27-11-2020 (20SYMV007733035 2020-11-27) του Δήμου Αμπελοκήπων 

Μενεμένης με την εταιρία ΣΙΤΙΣΗ Α.Ε. και 2) με αρ. πρωτ. 21744/20/27-11-2020 (20SYMV007733039 2020-11-27) με 

την εταιρία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο.Ε. 

Με την από 30-3-2022 επιστολή της, η εταιρεία ΣΙΤΙΣΗ Α.Ε. αιτήθηκε την αναπροσαρμογή  του κόστους προμήθειας 

τροφίμων και γνωστοποίησε στο Δήμο την πρόθεση διακοπής τροφοδοσίας σε δύο εβδομάδες σε περίπτωση μη 

εύρεσης βιώσιμης λύσης. 

Η παραγγελία που πραγματοποιήθηκε στις 31-3-2022 από το Κοινωνικό Παντοπωλείο δεν έχει παραδοθεί ακόμα ενώ 

η διανομή στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου έχει προγραμματιστεί να γίνει εντός της Μεγάλης 

Εβδομάδας. 
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Για να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και η εξυπηρέτηση των 

ευπαθών ομάδων που είναι δικαιούχοι του και καθώς ο σκοπός της αρχικής προμήθειας των τροφίμων αφορούσε 

επίσης ευάλωτες ομάδες και συνάδει με το σκοπό λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, παρακαλούμε όπως 

εγκρίνεται τη δωρεά του υπολοίπου των τροφίμων της με αρ. πρωτ. 25983/2021 σύμβασης του Δήμου (υπόλοιπο 

256 σακούλες) προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση της 

προέδρου 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

                                                                           

Α) Εγκρίνει τη δωρεά του υπολοίπου των τροφίμων της με αρ. πρωτ. 25983/2021 σύμβασης του Δήμου (υπόλοιπο 

256 σακούλες) προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 100/2022. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 19.04.2022 

 

 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 
Αποστολίδου Μαρία 


