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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της αριθ. 39
ης

09.11.2021 

Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θερµαϊκού 

 

Αριθ. Απόφασης : 305/2021           

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση έκθεσης πεπραγµένων και 

διαχειριστικού απολογισµού του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου ∆ήµου Θερµαϊκού, για το 

εξάµηνο Φεβρουάριος 2021-Ιούλιος 2021. 

 

Στην Περαία, και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 09
η 

Νοεµβρίου 2021, ηµέρα 

Τρίτη και ώρα 12:00΄, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Θερµαϊκού συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση, µέσω τηλεδιάσκεψης, µετά την υπ’ αριθ. Πρωτ. 

18.521/05.11.2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Κούτουκα, 

που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε τηλετυπικά (email), νόµιµα µε αποδεικτικό σε 

κάθε µέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67, 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και σύµφωνα τις υπ’ αριθ. 18318/13.03.2020 

(Α.∆.Α.:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.∆.Α.:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) 

και 33282/29.05.2020 (Α∆Α:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιους του Υπουργείου 

Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 9 µέλη 

βρέθηκαν παρόντα τα 9, δηλαδή : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. Κούτουκας Κωνσταντίνος    

2. Καψάλας Συµεών   

3. Πασχαλιάς ∆ηµήτριος   

4. Ζαριφέ Ευτυχία   

5. Βογιατζής Ιωάννης   

6. Μαυροµάτης Ιωάννης   

7. Πασχαλίδου Παρθένα Αποχώρησε 

από τη συνεδρίαση µετά τη συζήτηση 

και ψήφιση του 7
ου

 θέµατος της 

Ηµερήσιας ∆ιάταξης  

  

8. Χατζηβαλάσης Γεώργιος   

9. Τζέκος Θεόδωρος   

 

 Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου της Οικονοµικής 

Επιτροπής κ. Κωνσταντίνου Κούτουκα. 

 Την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Μαρία 

∆ρακάκη. 
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Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας, ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών και 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. 

Κωνσταντίνος Κούτουκας, εισηγούµενος το 1
ο
 θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση του Τµήµατος 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών 

Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής : 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν 4071/2012 σύµφωνα µε τις οποίες «Τα 

κοινωνικά παντοπωλεία ιδρύονται µε απόφαση του δηµοτικού ή περιφερειακού 

συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη 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. Η επιτροπή 

διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάµηνο, στην οικονοµική επιτροπή 

έκθεση πεπραγµένων και διαχειριστικό απολογισµό. Η οικονοµική επιτροπή εγκρίνει 

µε απόφασή της το διαχειριστικό απολογισµό. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα 

του δήµου ή της περιφέρειας». 

3. Την Απόφαση Υπ. Οικ., Υποδ., Ναυτ. & Τουρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 

(ΦΕΚ1822/τ.Β'/24.08.2015) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών για τα 

προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 -2020 - Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων 

συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και 

Ενδιάµεσους Φορείς - ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης 

πράξεων» 

4.  Την µε αρ. πρωτ. 3612/02-06-2016 πρόσκληση (κωδ. Πρόσκλησης 024.9iv, A/A 

ΟΠΣ: 1524) της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Κεντρική 

Μακεδονία” , Άξονα Προτεραιότητας  

ΑΞ09Β “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας- ΕΚΤ” 

µε τίτλο : “∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή 

Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο”. 

5. Τον Οδηγό Εφαρµογής και Λειτουργίας ∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών 

6. Την µε αρ. 280/2016 απόφαση ∆.Σ. µε θέµα : Υποβολής Πρότασης στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Κεντρική Μακεδονία”, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ098 

«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας – ΕΚΤ»,  µε 

τίτλο "∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών  : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή 

Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο" , η οποία εστάλη στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 

Μακεδονίας – Θράκης µε το µε αρ. πρωτ. 13709/15-7-2016 έγγραφό µας. 

7. Την µε αρ. πρωτ. 6886/10-10-2016  Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας µε θέµα : “Ένταξη της πράξης “∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών : 

Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείου ∆ήµου 

Θερµαϊκού” µε Κωδικό ΟΠΣ 5001394 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Κεντρική 

Μακεδονία 2014-2020”. 

8. Την µε αρ. 499/2016 απόφαση ∆.Σ µε θέµα : Αποδοχή της υπ’ αριθµ. 6886/10-10-

2016 απόφασης Ένταξης της Πράξης “∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Θερµαϊκού”, ποσού 
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341.640,00 € µε κωδικό ΟΠΣ 5001394 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Κεντρική 

Μακεδονία 2014-2020”. 

9. Την υπ΄ αριθµ. 500/2016 απόφαση ∆.Σ για έγκριση υλοποίησης µε ίδια µέσα του 

Υποέργου (1) :“Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή Συσσιτίου» της Πράξης : 

“Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου και Κοινωνικού Φαρµακείου ∆ήµου 

Θερµαϊκού” µε κωδικό ΟΠΣ 5001394 

10. Την υπ’ αριθµ. 30/2017 απόφαση ∆.Σ. για προγραµµατισµό προσλήψεων 

προσωπικού στο πλαίσιο της εντεταγµένης Πράξης «∆οµή Παροχής Βασικών 

Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου 

Θερµαϊκού, για το έτος 2017» 

11. Την υπ’ αριθµ. 79/2017 απόφαση ∆.Σ. για τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 30/2017 

απόφασης του ∆.Σ. µε θέµα «Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού στο 

πλαίσιο της εντεταγµένης Πράξης «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείου ∆ήµου Θερµαϊκού , για το 

έτος 2017». 

12.   Την υπ’ αριθµ. 442/2017 απόφαση ∆.Σ για έγκριση εσωτερικού κανονισµού 

Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

13.  Την µε αρ. πρωτ. 2831/23-05-2019  Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας µε θέµα : “Τροποποίηση της πράξης “∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών : 

Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείου ∆ήµου 

Θερµαϊκού” µε Κωδικό ΟΠΣ 5001394 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Κεντρική 

Μακεδονία 2014-2020”. 

14.  Την υπ΄ αριθµ. 186/2019 απόφαση ∆.Σ για έγκριση τροποποίησης της απόφασης 

υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (1) :“Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή 

Συσσιτίου»  της Πράξης : “Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου και 

Κοινωνικού Φαρµακείου ∆ήµου Θερµαϊκού” µε κωδικό ΟΠΣ 5001394. 

15. Την υπ’ αριθ. 93/2021 απόφαση του ∆.Σ. για έγκριση τροποποίησης της 

απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (1) : «Κοινωνικό Παντοπωλείο- 

Παροχή Συσσιτίου» της Πράξης : «Κοινωνικό Παντοπωλείο- Παροχή Συσσιτίου και 

Κοινωνικού Φαρµακείου ∆ήµου Θερµαϊκού» µε κωδικό ΟΠΣ 5001394. 

16. Την µε αριθµό 2
η
/12-10-2021 εισηγητική απόφαση, της Επιτροπής ∆ιαχείρισης 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου, υποβολής της έκθεσης πεπραγµένων και του 

διαχειριστικού απολογισµού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Θερµαϊκού.  

 

Καλείσθε να αποφασίσετε 

 

Την έγκριση έκθεσης πεπραγµένων και τον διαχειριστικό απολογισµό του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου ∆ήµου Θερµαϊκού για το εξάµηνο Φεβρουάριος 2021 - Ιούλιος 2021, 

σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις  

 

Η έκθεση πεπραγµένων και ο διαχειριστικός απολογισµός του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του ∆ήµου Θερµαϊκού, αποτελούν συνηµµένο τµήµα της εισήγησης. 

     

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

1. Την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και 
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ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν 4071/2012. 

4. Την µε αριθµό 2
η
 /12.10.2021 εισηγητική απόφαση, της Επιτροπής ∆ιαχείρισης 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει την έκθεση πεπραγµένων και τον διαχειριστικό απολογισµό του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου ∆ήµου Θερµαϊκού για το εξάµηνο Φεβρουάριος 2021 - Ιούλιος 2021, 

σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

 

Η έκθεση πεπραγµένων και ο διαχειριστικός απολογισµός του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του ∆ήµου Θερµαϊκού, αποτελούν συνηµµένο τµήµα της παρούσας. 

 

Τα µέλη της Ο.Ε. κ.κ. Ι. Μαυροµάτης, Π. Πασχαλίδου, Θ. Τζέκος και Γ. 

Χατζηβαλάσης, ψηφίζουν υπέρ, µε τις παρατηρήσεις όπως καταγράφονται 

ηλεκτρονικά, σχετικά µε το κτίριο του Κοινωνικού Παντοπωλείου και ότι η 

λειτουργία της δοµής δεν είναι σωστή.  

 

     Η  απόφαση αυτή πήρε αριθµό 305/2021.        

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ            ΤΙΘΕΝΤΑΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
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