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Α∆Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 27 /2017
Α̟όσ̟ασµα α̟ό το ̟ρακτικό της 1ης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Θ Ε Μ Α : «ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘∆ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ’».
Σήµερα την 25η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην
οδό Αινιάνων 6, ύστερα α̟ό την αριθµ. 2684-20/1/2017 ̟ρόσκληση του Προέδρου, ̟ου δηµοσιεύθηκε και
ε̟ιδόθηκε µε α̟οδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν α̟ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια̟ίστωσε ότι α̟ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου :
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Μαντζάνας ∆ηµήτριος
2) Ρούλιας Ιωάννης
3) Ζήσιµος Γεώργιος
4) Ριζάκος Παναγιώτης
5) Αρναούτογλου Θεόδωρος
6) Μώρης ∆ηµήτριος
7) Κορέντζελος ∆ηµήτρ.
8) Αργύρη Παρασκευή
9) Κερ̟ινιώτης Κων/νος
10) Τσακµάκης ∆ηµήτριος
11) Αδάµ-Μ̟αλταδούρου ∆έσ̟οινα
12) Μ̟ολοκούτας Κων/νος
13) Μ̟ούκας Αθανάσιος
14) Κυρίτσης ∆ηµήτριος

15) Τσιτσίας Μάρκος
16) Τσεκούρας ∆ηµήτριος
17) Νταφλούκας Βασίλ.
18) Χαλβαντζής Ζαχαρίας
19) ∆ιαµαντάρας Αλέξανδρος
20) Λάµ̟ρου Γεώργιος
21) Ζαγκανάς Γεώργιος
22) Τελώνης ∆ηµήτριος
23) Καραθάνος Κων/νος
24) Κοτρωνιάς Γεώργιος
25) Μητσό̟ουλος ∆ηµήτριος
26) Ραφτο̟ούλου Μαρία
27) Συλεούνης ∆ηµήτριος
28) Φώσκολος Παναγιώτης

29) Ανδρικό̟ουλος Ανδρέας
30) Σταυρογιάννης Κων/νος
31) Αντωνίου-Σιούτα Μαρία
32) Σαγιάς Γεώργιος
33) Στασινός Παναγιώτης
34) Χρονάς Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ :
1) Καραγιάννης Στυλιανός
2) Κουτσοβέλης Σωτήριος
3) Κούτρας ∆ηµήτριος
4) Μουστάκας Κων/νος
5) Αργύρης Αθανάσιος
Σηµειώνεται ότι η ∆ηµοτική Σύµβουλος της ∆ηµοτικής Παράταξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΑΜΙΑ», κα Αντωνίου Αικατερίνη, υ̟έβαλε την υ̟’ αριθµ. 69557/05-12-2016 αίτηση ̟αραίτησης α̟ό το αξίωµα της, η
ο̟οία έγινε α̟οδεκτή µε την υ̟’ αριθµ. 965/10-01-2017 α̟όφαση κ. ∆ηµάρχου Λαµιέων και δεν έχει ολοκληρωθεί
ακόµη η διαδικασία αντικατάστασης της.

Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, Πρόεδροι Το̟ικών Κοινοτήτων & Εκ̟ρόσω̟οι
Το̟ικών Κοινοτήτων εκ των ο̟οίων ̟αραβρέθηκαν οι ̟αρακάτω :
1) Λαγός Παντελής
2) Μ̟εσλεµές ∆ηµήτριος
3) Ρωµαίος Ηλίας
4) Ζούκας Κων/νος
5) Σιαµ̟άνης Νικόλαος
6) Φούρλας Γεώργιος
7) Καραγιάννης Ιωάννης
8) Αλεξανδρής Νικόλαος
9) Ρούσκας Ιωάννης

Τ.Κ. Ανθήλης
Τ.Κ. ∆αµάστας
Τ.Κ. Ηράκλειας
Τ.Κ. Φραντζή
Τ.Κ. ∆άφνης
Τ.Κ. ∆έλφινου
Τ.Κ. Λυχνού
Τ.Κ. Περιστερίου
Τ.Κ. Πύργου
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Ο ∆ήµαρχος Νικόλαος Σταυρογιάννης ̟ροσκλήθηκε και ̟αρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση ̟αρευρίσκεται και ο Νιάνιος Σ̟υρίδων, υ̟άλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των ̟ρακτικών.
Αφού δια̟ιστώθηκε α̟αρτία – καθώς α̟ό το σύνολο 41 µελών ήταν ̟αρόντα 35 µέλη, ο ̟ρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 25ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, θέτει υ̟όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
εισήγηση της ΑΝΤ/ΡΧΟΥ κα ΑΡΓΥΡΗ, ̟ου έχει ως εξής:

Τίθεται υ̟όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατ’ εφαρµογή του άρθρου 8 και 9 του Κανονισµού Λειτουργίας
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
1.

Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»

2.

Τον Οδηγό Εφαρµογής και Λειτουργίας ∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών του Υ̟ουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

3.

Τη µε αρ. ̟ρωτ. 2131/29-06-2016 (έκδοση 1/0) (Α.∆.Α.: Ω8ΨΞ7ΛΗ-ΑΟΜ) ̟ρόσκληση για την
υ̟οβολή ̟ροτάσεων στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, στον ΑΠ 10 «Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και κατα̟ολέµηση της φτώχειας-ΕΚΤ», ο ο̟οίος χρηµατοδοτείται α̟ό το ΕΚΤ, µε τίτλο
«∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντο̟ωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό
Φαρµακείο», ̟ου εξέδωσε η ΕΥ∆ΕΠ ΠΣτΕ.

4.

Την µε αρ.̟ρωτ. 2821/29-08-2016 (έκδοση 2/0) (Α.∆.Α:ΨΕΘΡ7ΛΗ-Ν62) τρο̟ο̟οίηση της
̟ρόσκλησης για την υ̟οβολή ̟ροτάσεων στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, στον ΑΠ 10
«Προώθηση

της

κοινωνικής

ένταξης

και

κατα̟ολέµηση

της

φτώχειας-ΕΚΤ»,

ο

ο̟οίος

χρηµατοδοτείται α̟ό το ΕΚΤ, µε τίτλο «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντο̟ωλείο,
Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο», ̟ου εξέδωσε η ΕΥ∆ΕΠ ΠΣτΕ.
5.

Την υ̟ αριθ. 359/2016 (Α.∆.Α.: 61 Α2ΩΛΚ-∆ΡΗ) Α∆Σ ̟ερί «Υ̟οβολής ̟ρότασης για
χρηµατοδότηση Πράξης στο ̟λαίσιο του Προγράµµατος µε τίτλο: «∆οµές Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντο̟ωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο» του ΕΣΠΑ.

6.

Το µε αρ. ̟ρωτ. 48664/31-08-2016 αίτηµα (αίτηση χρηµατοδότησης) του ∆ήµου Λαµιέων για την
ένταξη της Πράξης µε τίτλο «∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντο̟ωλείο και
Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Λαµιέων», MIS 5002102, συνολικής δηµόσιας δα̟άνης 243.360,00€ και
ε̟ιλέξιµης δηµόσιας δα̟άνης 243.360,00€ στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020

7.

Το µε αρ. ̟ρωτ. 69903/07-12-2016 έγγραφο του ∆ήµου Λαµιέων για την υ̟οβολή συµ̟ληρωµατικών
στοιχείων για την ̟ράξη

8.

Τον µε αρ.̟ρωτ.31/05-01-2017 Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Αξιολογηµένων Προτάσεων

9.

Την µε αρ. ̟ρωτ. 54/09-01-2017 (Α.∆.Α.: ΩΒ027ΛΗ-ΘΩΟ) Α̟όφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας µε θέµα: Ένταξη της Πράξης «∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντο̟ωλείο
και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Λαµιέων» µε κωδικό ΟΠΣ 5002102

στο Ε̟ιχειρησιακό

Πρόγραµµα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Ό̟ως είναι γνωστόν µε την υ̟΄ αριθµ. 359/2016 (Α.∆.Α.: 61Α2ΩΛΚ-∆ΡΗ) Α̟όφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Λαµιέων, εγκρίθηκε η υ̟οβολή ̟ρότασης χρηµατοδότησης µε τίτλο «∆οµές Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντο̟ωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Λαµιέων» στο Ε̟ιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Στερεά Ελλάδα» και στον Άξονα Προτεραιότητας 10: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
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κατα̟ολέµηση της φτώχειας -ΕΚΤ» µε ̟ροϋ̟ολογισµό 243.360,00€. Στη συνέχεια υ̟οβλήθηκε το µε αρ.
̟ρωτ. 48664/31-08-2016 αίτηµα (αίτηση χρηµατοδότησης) του ∆ήµου Λαµιέων για την ένταξη της Πράξης µε
τίτλο «∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντο̟ωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου
Λαµιέων», MIS 5002102, συνολικής δηµόσιας δα̟άνης 243.360,00€ και ε̟ιλέξιµης δηµόσιας δα̟άνης
243.360,00€ στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020. Με την µε αρ. ̟ρωτ. 54/09-01-2017 (Α.∆.Α.: ΩΒ027ΛΗΘΩΟ) Α̟όφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε η ̟ράξη «∆οµές Παροχής Βασικών

Αγαθών : Κοινωνικό Παντο̟ωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Λαµιέων» µε κωδικό ΟΠΣ 5002102
στο Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
Η Πράξη θα υλο̟οιηθεί µε ίδια µέσα, ̟εριλαµβάνει 2 Υ̟οέργα και αναφέρεται στη χρηµατοδότηση
για τη λειτουργία της ∆οµής του Κοινωνικού Παντο̟ωλείου (Υ̟οέργο 1) και του Κοινωνικού Φαρµακείου
(Υ̟οέργου 2) στο ∆ήµο Λαµιέων για τρία έτη. Η ∆οµή του Κοινωνικού Παντο̟ωλείου θα συγκεντρώνει,
α̟οθηκεύει, διανέµει βασικά αγαθά διαβίωσης .Παρέχει σε τουλάχιστον 150 οικογένειες του ∆ήµου Λαµιέων
(άτοµα/νοικοκυριά ̟ου διαµένουν στον ∆ήµο ̟ου λειτουργεί η δοµή, συµ̟εριλαµβανοµένων των νόµιµα
διαµενόντων 3ων χωρών και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς ̟ροστασίας) ̟ου
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή α̟ειλούνται α̟ό φτώχεια, σταθερά σε τακτά διαστήµατα τρόφιµα και
είδη ̟αντο̟ωλείου συσκευασµένα, είδη ατοµικής υγιεινής, κατεψυγµένα ̟ροϊόντα, είδη ένδυσης και
υ̟όδησης, οικιακού εξο̟λισµού, ̟αιχνίδια κλ̟ καινούρια ή µη, είδη ψυχαγωγίας. Οι ̟ροµήθειες των
τροφίµων και των ειδών ̟αντο̟ωλείου θα καλύ̟τονται α̟ό ̟ολλα̟λές ̟ηγές χορηγιών και δωρεών (ό̟ως
εισφορές ̟ολιτών σε είδος, α̟ό εταιρείες στο ̟λαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους, ̟λεονάζοντα
τρόφιµα κ.α.).
Η δοµή του Kοινωνικού Παντο̟ωλείου ̟ρόκειται να λειτουργήσει στη Λαµία, ̟λησίον της κεντρικής
Πλατείας Λαού και συγκεκριµένα στο δηµοτικό ακίνητο της ̟ρώην «∆ηµοτικής Αγοράς» ̟ου ̟ερικλείεται
α̟ό τις οδούς Όθωνος, Αγ. Νικολάου, Λυκούργου και Αιόλου. . Θα στελεχώνεται α̟ό 1 Κοινωνικό
Λειτουργό και 1 άτοµο βοηθητικό ̟ροσω̟ικό ενώ θα ε̟ο̟τεύεται α̟ό την Κοινωνική Υ̟ηρεσία του ∆ήµου.
Ε̟ίσης θα συνεργάζεται µε άλλες κοινωνικές υ̟ηρεσίες του ∆ήµου, ώστε οι ενέργειες ̟ου αφορούν στην
οµάδα στόχου να είναι συντονισµένες στη βάση της ολιστική ̟ροσέγγισης αναγκών. Στο ̟λαίσιο
λειτουργίας της δοµής ̟ροβλέ̟εται η υλο̟οίηση ̟αρεµβάσεων ό̟ου α̟αιτηθεί ̟ροκειµένου οι χώροι να
αναβαθµιστούν µε α̟ώτερο στόχο την ικανότητα εξυ̟ηρέτησης µεγαλύτερου αριθµού ωφελούµενων αλλά
και να είναι α̟ολύτως ̟ροσβάσιµο σε ΑµεΑ και άτοµα τρίτης ηλικίας.
Η δοµή του Κοινωνικού Φαρµακείου έχει ως στόχο την ̟αροχή σε ωφελούµενα άτοµα, δωρεάν
φαρµάκων, υγειονοµικού υλικού και ̟αραφαρµακευτικών ̟ροϊόντων, τα ο̟οία εξασφαλίζει µέσω
συγκεκριµένων συνεργασιών µε φαρµακοβιοµηχανίες και το̟ικούς φαρµακευτικούς συλλόγους, καθώς και
α̟ό τη συµµετοχή και κινητο̟οίηση συλλογικών φορέων, ε̟ιχειρήσεων και ̟ολιτών. Ε̟ίσης θα ̟αρέχονται
α̟ό τον/την Κοινωνικό/ή Λειτουργό του Φαρµακείου δωρεάν υ̟ηρεσίες ψυχοκοινωνικής υ̟οστήριξης και
συµβουλευτικής. Σε αυτό το ̟λαίσιο θα ̟ραγµατο̟οιείται ενηµέρωση για θέµατα ̟ου α̟ασχολούν τους
ωφελούµενους του Προγράµµατος, ό̟ως θέµατα ιατροφαρµακευτικής ̟ερίθαλψης, και ̟αρα̟οµ̟ή τους σε
φορείς και υ̟ηρεσίες του ∆ήµου Λαµιέων για την άµεση και α̟οτελεσµατική εξυ̟ηρέτησή των κοινωνικών
τους αναγκών. Η δοµή του Κοινωνικού Φαρµακείου ∆ήµου θα στεγαστεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις του
∆ηµαρχείου ε̟ί των οδών Φλέµιγκ και Ερυθρού Σταυρού στη Λαµία.
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Ωφελούµενοι των υ̟ηρεσιών ̟ου ̟αρέχει το κοινωνικό φαρµακείο είναι άτοµα ̟ου διαµένουν στον ∆ήµο
̟ου λειτουργεί η δοµή και τα εξαρτώµενα µέλη των οικογενειών τους, συµ̟εριλαµβανοµένων των νόµιµα
διαµενόντων ̟ολιτών 3ων χωρών ή ανιθαγενών, τα ο̟οία βάσει κριτηρίων και σχετικών α̟οδεικτικών
στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή α̟ειλούνται α̟ό φτώχεια (̟.χ. ωφελούµενοι του
Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης και του ΤΕΒΑ κλ̟), ή στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και
οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνή ̟ροστασία. Εξυ̟ηρετεί δηλαδή άτοµα τα ο̟οία έχουν ̟ροβλήµατα υγείας
και δεν έχουν ̟ρόσβαση στο σύστηµα ιατροφαρµακευτικής ̟ερίθαλψης.
Το Κοινωνικό Φαρµακείο

του ∆ήµου Λαµιέων θα ̟αρέχει δωρεάν φάρµακα, υγειονοµικό υλικό και

̟αραφαρµακευτικά ̟ροϊόντα σε τουλάχιστον 100 ωφελούµενους κάθε µήνα. Στα ̟λαίσια του
̟ρογράµµατος ο ∆ήµος θα είναι υ̟εύθυνος για την λειτουργία της ∆οµής και θα ̟ροβεί στην ̟ρόσληψη
δύο (2) ατόµων: 1 Φαρµακο̟οιό και 1 Κοινωνικό Λειτουργό.
Η ηµεροµηνία έναρξης της Πράξης είναι η 01/01/2017 και η ηµεροµηνία λήξης της Πράξης η 31/12/2019
και η ε̟ιλέξιµη δηµόσια δα̟άνη ̟ου εγγράφεται στο Π∆Ε ανέρχεται σε 243.360,00€.
Μετά τα ̟αρα̟άνω
Εισηγούµαι
1.

Την α̟οδοχή ή µη της χρηµατοδότησης του ∆ήµου για την υλο̟οίηση της ̟ράξης µε τίτλο «∆οµές
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντο̟ωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Λαµιέων»,
MIS 5002102, συνολικής δηµόσιας δα̟άνης 243.360,00€ και ε̟ιλέξιµης δηµόσιας δα̟άνης
243.360,00€ στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αρ.̟ρωτ.54/0901-2017 α̟όφαση ένταξης της ΕΥ∆ΕΠ ΠΣτΕ.

2.

Την ̟αροχή εξουσιοδότησης στο κ. ∆ήµαρχο για την υ̟ογραφή κάθε εγγράφου ̟ου θα αφορά στην
υλο̟οίηση της ̟ράξης.
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδηµάρχου,
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση
Α ̟ ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα

1.

Α̟οδέχεται την χρηµατοδότηση του ∆ήµου για την υλο̟οίηση της ̟ράξης µε τίτλο «∆οµές
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντο̟ωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου
Λαµιέων», MIS 5002102, συνολικής δηµόσιας δα̟άνης 243.360,00€ και ε̟ιλέξιµης δηµόσιας
δα̟άνης 243.360,00€ στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε
αρ.̟ρωτ.54/09-01-2017 α̟όφαση ένταξης της ΕΥ∆ΕΠ ΠΣτΕ.

2.

Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υ̟ογραφή κάθε εγγράφου ̟ου θα αφορά στην υλο̟οίηση
της ̟ράξης.

Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το ̟αρόν και υ̟ογράφεται :
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
Ακριβές α̟όσ̟ασµα ̟ρακτικών
Λαµία 31 Ιανουαρίου 2017
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ

ΑΔΑ: 6ΚΧΡΩΛΚ-Ν6Ψ

