ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.6/28-5-2012 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. απόφασης 180

Περίληψη
Εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή
Αλληλεγγύης, σχεδιασμού και δράσης για τους συμπολίτες
μας που σήμερα βρίσκονται σε δεινή οικονομική
κατάσταση

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 28 Μαΐου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.32325/24-5-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες
26 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1. Αγκόρτσας Απόστολος
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Βορίδης Δημήτριος
3. Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
3. Μαζαράκης Σπύρος
4. Βασιλούδης Ηλίας
4. Ξυνίδης Αθανάσιος
5. Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
5. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
6. Δρεμσίζης Ιωάννης
6. Τοπ Ισμέτ
7. Ηλιάδης Θωμάς
7. Φιλίππου Φίλίππος
8. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
που δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση
9. Καλογερής Κρίτων
αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
10. Καραγιαννίδου Πατσατζή Σοφία
11. Κολλάρος Γεώργιος
12. Κυριακίδης Αλέξανδρος
13. Μούρκας Χρήστος
14. Μπεκτές Σαμπρή
15. Μπένης Δημήτριος
21. Ταρενίδης Παναγιώτης
16. Παναγιωτίδης Γρηγόρης
22. Τσεγγελίδης Ιωάννης
17. Παπασταματίου Γεώργιος
23. Τσέπελης Εμμανουήλ
18. Πούλιος Χρίστος
24. Φανουράκης Εμμανουήλ
19. Πατσίδου Δέσποινα
25. Φωτιάδης Νικόλαος
20. Παπαδόπουλος Κυριάκος
26. Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της
Τοπικής Κοινότητας Σταυρούπολης Σαρόγλου Κωνσταντίνος, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος,
Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Καρυοφύτου Σεραφιάς Διαμαντής
Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Φανουράκης Εμμανουήλ αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά το 13 ο θέμα, ο
δ.σ. Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ μετά τη συζήτηση του 14 ου θέματος, ενώ ο δ.σ. Τσεγγελίδης Ιωάννης μετά
το 19 ο Θέμα
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου
εισήγηση της Επιτροπής Αλληλεγγύης, σχεδιασμού και δράσης για τους συμπολίτες μας που σήμερα
βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση η οποία έχει ως εξής:
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτέλεσαν και αποτελούν τους κύριους μοχλούς άσκησης
της κοινωνικής πολιτικής και σίγουρα θα αποτελέσουν κυρίαρχο μέσο και για τα επόμενα χρόνια.
Ιδιαίτερα οι Δήμοι μέσω του ισχυρού πλεονεκτήματος να βρίσκονται πολύ κοντά στο Δημότη, θα
αποτελέσουν τον πυλώνα της εφαρμογής της. Έτσι ο Δήμος, μέσα από τις υπηρεσίες του πρέπει να
οργανώσει ένα ολοκληρωμένο τοπικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, το οποίο θα φροντίζει για την
κοινωνική αλληλεγγύη, την προστασία των ευπαθών ομάδων και κοινωνικών στρωμάτων και θα
αναπτύσσει δράσεις για την αντιμετώπιση της ολοένα αυξανόμενης ανεργίας. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η συνεργασία του Δήμου με όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα.

Έτσι, προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό θα πρέπει να συναφθεί κοινωνική χάρτα με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς, η οποία θα λειτουργεί σαν ένα είδος κοινωνικού συμβολαίου, αλλά παράλληλα
θα θέτει και τις διαχωριστικές γραμμές των δραστηριοτήτων και ενεργειών που θα αναλαμβάνονται από
τον καθένα. Η κοινωνική πολιτική του Δήμου για να επιτύχει πρέπει να έχει και τη βοήθεια εθελοντών.
Πρέπει έτσι να δημιουργηθεί ένα μητρώο εθελοντών με καταγραφή προϊόντων και υπηρεσιών που
θέλει να προφέρει ο καθένας. Το σημαντικότερο κομμάτι επιτυχίας του προγράμματος είναι να
καταφέρει ο Δήμος την αφύπνιση της εθελοντικής συνείδησης των συνδημοτών μας.
Για την οργάνωση του τοπικού δικτύου κοινωνικής προστασίας απαιτείται να προσδιορίσουμε τις
παραμέτρους λειτουργίας του:
1. Τίτλος λειτουργίας.
Δ.Ι.Κ.Ο.Π.Α.Ξ.
Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης.
2. Χώροι ανάπτυξης δραστηριοτήτων.
α) Αίθουσα Κολυμβητηρίου «Αρίων»
β) Κτίριο Μαθητικής Εστίας αφού πρώτα διερευνηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
γ) Γυμναστήρια και αίθουσες σχολείων για διάφορες εκδηλώσεις.
δ) Δημοτικά γήπεδα και αμφιθέατρα για εκδηλώσεις.
3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Κοινωνικής Πολιτικής.
Τουλάχιστον τρία χρόνια (2012-2014).
Επιμέρους χρόνοι θα ορισθούν για τις διαφορετικές δράσεις ανάλογα με την επιτυχία και αποδοχή
των δράσεων αυτών, τόσο σε επίπεδο δικαιούχων όσο και σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Αξιολόγηση
της κάθε δραστηριότητας θα γίνεται ανά εξάμηνο.
4. Εμπλεκόμενοι φορείς συνεργασίας.
 Μητρόπολη: Συνεργασία για παρασκευή φαγητών που προορίζονται για συσσίτια. Επίσης
εθελοντική προσφορά κληρικών προκειμένου να παράσχουν ψυχολογική στήριξη σε ανθρώπους
και οικογένειες με προβλήματα που δημιουργεί η φτώχεια και η εξαθλίωση.
 Επιμελητήριο: Με καμπάνια προς όλα τα μέλη του μπορεί να βοηθήσει με τη προσφορά
υλικών αγαθών αλλά παράλληλα μαζί με το τμήμα υποστήριξης απασχόλησης που θα
δημιουργήσει ο Δήμος, μπορεί να κατευθύνει τους ανέργους σε παραγωγικούς τομείς που
μπορούν να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας.
Σε συνεργασία με το Δήμο μπορεί να υλοποιεί προγράμματα Ευρωπαϊκά για την αντιμετώπιση
της ανεργίας. Στην κοινή αυτή προσπάθεια μπορούν να συμβάλλουν ΟΑΕΔ και Εργατικό Κέντρο.
 Εμπορικός Σύλλογος: Υποστήριξη κοινωνικού παντοπωλείου με αγαθά από δωρεές μελών ,
αλλά και με συνεισφορά τεχνογνωσίας που θα βοηθήσει στην σωστή λειτουργία του κοινωνικού
παντοπωλείου.
 Δικηγορικός Σύλλογος: Στήριξη ενηλίκων και ανηλίκων που προβαίνουν σε παραβατική
συμπεριφορά εξαιτίας της φτώχειας και σε συνεργασία με Κοινωνικούς Λειτουργούς του Δήμου
κρίνεται ότι μπορεί και πρέπει να τους παρασχεθεί βοήθεια για την αντιμετώπιση ένδικης
διαδικασίας από μέλη του δικηγορικού συλλόγου.
 Ιατρικός Σύλλογος: Μέλη του συλλόγου μπορούν να συνεργασθούν με υπηρεσίες του Δήμου
για δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε ανήμπορους συνδημότες μας. Παράλληλα μέλη του συλλόγου
μπορούν να στελεχώσουν το Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου.
 Φαρμακευτικός Σύλλογος: Δωρεάν παροχή φαρμάκων, κατόπιν ιατρικής συνταγής , σε
φτωχούς συνδημότες μας που θα υποδεικνύονται από Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου (άνεργοι,
ανασφάλιστοι) . Επίσης ο σύλλογος μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία και λειτουργία
φαρμακαποθήκης . Στην προσπάθεια αυτή μπορούν να βοηθήσουν και συμπολίτες μας, με δωρεά
φαρμάκων.
 Πολυκαταστήματα - Σούπερ Μάρκετ: Συνεργασία με Δήμο για δωρεάν παροχή ειδών
Κοινωνικού Παντοπωλείου αλλά και συνεργασία για ανάπτυξη δικτύου ανταλλαγής εργασίας και
ειδών με εθελοντές που θα καταγράφει ο Δήμος.
Εδώ να σημειώσουμε ότι στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που προωθείται
διεθνώς αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι επιχειρήσεις είναι σεβαστές όχι μόνο για την
παραγωγή κερδών αλλά και για τη σωστή συνεισφορά τους και την ανταπόκρισή τους στις
κοινωνικές προκλήσεις του σήμερα και του αύριο.
 Στρατός: Δωρεάν προσφορά εργασίας από στρατευμένους αλλά και μόνιμο προσωπικό
(Ιατρούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, κ.λπ.) αλλά και προσφορά υλικοτεχνικών μέσων (π.χ.
σκαπτικά μηχανήματα κ.λπ.). Οι φούρνοι, επίσης, του στρατού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
παρασκευή άρτου και διαφόρων εδεσμάτων με πρώτες ύλες που θα παρέχονται από το Δήμο.
 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Διάθεση των τοπικών προϊόντων από τους ίδιους τους παραγωγούς
σε χαμηλές τιμές.
 Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης:
Ενισχυτικές διδασκαλίες μαθημάτων σε παιδιά ανήμπορων οικογενειών από δασκάλους,

καθηγητές και φοιτητές . Επίσης στις αίθουσες αυτές να τοποθετηθούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές
που θα προέρχονται από δωρεές προκειμένου να εξυπηρετούνται παιδιά από υπηρεσίες του
Διαδικτύου. Διοργάνωση αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σε ενήλικες και παιδιά
ανήμπορων οικογενειών για τόνωση ψυχικής υγείας των ατόμων αυτών σε χώρους που θα
παραχωρούνται από το Δήμο.
Σε συνεννόηση με σύλλογο ιδιοκτητών φροντιστηρίων να παραδίδονται δωρεάν μαθήματα σε
παιδιά δικαιούχων κοινωνικού παντοπωλείου.
 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Προβολή δωρεάν δραστηριοτήτων που αναπτύσσει ο Δήμος με
στόχο την ενημέρωση για τους δικαιούχους (δικαιολογητικά, ημερομηνίες έναρξης
προγραμμάτων, κ.λπ.) αλλά παράλληλα και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και την
προτροπή για εθελοντισμό.
 Εισαγγελία: Συνεργασία με Δήμο για υπόδειξη ατόμων που χρειάζονται παροχή βοήθειας και
ψυχολογικής στήριξης από Κοινωνικούς Λειτουργούς του Δήμου, της Πρόνοιας και του Κέντρου
Ψυχικής Μέριμνας. Με υπόδειξη της Εισαγγελίας μπορεί να εξυπηρετούνται άστεγοι, με την
παραχώρηση στέγης από τον Δήμο, ή από συμπολίτες μας.
 Πολιτιστικοί Κοινωνικοί Σύλλογοι: Οι Σύλλογοι λειτουργούν κάτω από το καθεστώς της
κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού και επομένως με την οργάνωσή τους μπορούν να
βοηθήσουν τον Δήμο οργανωτικά αλλά και με την ποσοτική και ποιοτική δουλειά των μελών
τους και παράλληλα οικονομικά, μέσα από τις γιορτές παλιάς πόλης και καρναβαλιού. (π.χ.
προσαύξηση 1 Ευρώ στην τιμή κάθε στολής που αμέσως μεταφράζεται σε 12.000,00 € ετησίως) .
 Περιφέρεια - Αντιπεριφέρεια: Προώθηση και συμβουλευτική βοήθεια στο Δήμο για
αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής.
Παράλληλα η Περιφέρεια – Αντιπεριφέρεια μπορεί να συμβάλλει με την χορήγηση μηχανημάτων
και χρηματοδότησης για έργα υποδομής (π.χ. διαμόρφωση λαχανόκηπων) .
 Τράπεζες: Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών με δωρεάν παροχή υπηρεσιών αλλά και
οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιούν.
 Σύλλογος Μηχανικών: Δωρεάν παροχή υπηρεσιών από μέλη του συλλόγου σε περιπτώσεις που
ανήμποροι οικονομικά συνδημότες αντιμετωπίζουν πρόβλημα με κύρια στέγη. Επίσης θα
παρέχεται δωρεάν ενημέρωση για τους τρόπους νομιμοποίησης αυθαιρέτων μεταβίβασης
ακινήτων κλπ.
 Σύλλογος Εργοληπτών : Ο σύλλογος μπορεί να συνεισφέρει με υλικά που θα ενσωματωθούν
σε έργα υποδομής.
5. Τρόπος διαχείρισης και λειτουργίας.
α) Τήρηση αρχείων (δικαιούχων, εθελοντών, εμπλεκόμενων φορέων, προϊόντων, υπηρεσιών κ.λπ.).
β) Τήρηση κανόνων δεοντολογίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων (ιδιαίτερα για
δικαιούχους).
γ) Τήρηση διαδικασιών και αποδεικτικών στοιχείων για τις προμήθειες και τα έξοδα ανάλογες μ’
αυτές που εξασφαλίζουν τη λειτουργία του φορέα που υλοποιεί τη δράση.
δ) Τήρηση αρχείου αξιολόγησης της δράσης (καταγραφή εμπειριών – δυσλειτουργιών κ.λπ.).
ε) Ακριβής καθορισμός αρμοδιοτήτων και ορίων των ομάδων και των εμπλεκόμενων φορέων.
στ) Κανονισμός λειτουργίας με προκαθορισμένα όρια (χρονικά, χρηματικά, κοινωνικά κ.λπ.).
6. Επιτροπή αξιολόγησης δικαιούχων.
Προϋπόθεση η δημιουργία του Κοινωνικού Χάρτη του Δήμου μας μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου και εξέταση από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή και παροχή κάρτας για αντίστοιχες
δράσεις του Δήμου με βάσει τις ανάγκες δικαιούχου.
7. Δικαιολογητικά.
α) Αίτηση ενδιαφερομένου.
β) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (φωτοτυπία).
γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε) Εκκαθαριστικό εφορίας.
Άπορα θεωρούνται άτομα:
1 άτομο με ετήσιο εισόδημα έως 6.000 ευρώ
2 άτομα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 7.500 ευρώ
3 άτομα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ
4 άτομα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 10.500 ευρώ
5 άτομα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 13.000 ευρώ
στ) Έκθεση αξιολόγησης από Επιστημονική Επιτροπή.
ζ) Κάρτα ανεργίας.
η) Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής για αναπηρία λόγω προβλημάτων υγείας.
θ) Άδεια παραμονής.

Τα κριτήρια και τα ποσά μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις δυνατότητες εξυπηρέτησης του
Δήμου.
8. Λίστα δραστηριοτήτων Δικτύου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης.
Οι επιμέρους δραστηριότητες τις οποίες μπορεί να αναπτύξει ένας Δήμος στα πλαίσια άσκησης της
κοινωνικής πολιτικής αναφέρονται παρακάτω. Σκόπιμο είναι ο Δήμος να ξεκινήσει δραστηριότητες
κατά στάδια και αφού πρώτα αξιολογήσει ανάγκες και διαθέσιμες υποδομές προκειμένου να
ανταποκριθεί επαρκώς. Αφού λοιπόν αναφερθούμε στις σημαντικότερες δραστηριότητες που μπορεί να
αναπτυχθούν θα προτείνουμε παρακάτω τις δραστηριότητες και τον τρόπο λειτουργίας αυτών για το
Δήμο μας.
Το σύνολο των δράσεων είναι:
α) Συσσίτια
β) Κοινωνικό Παντοπωλείο
γ) Δημοτικοί Λαχανόκηποι
δ) Κοινωνικό Φαρμακείο
ε) Κοινωνικό Ιατρείο
στ) Κοινωνικό οδοντιατρείο
ζ) Κοινωνικός ξενώνας για έκτακτη ημερήσια φροντίδα (άστεγοι)
η) Πλυντήριο - Σιδερωτήριο (άστεγοι)
θ) Δίκτυο ανταλλαγής εργασίας και προϊόντων (μητρώο εθελοντών)
ι) Φροντιστήρια ενισχυτικής διδασκαλίας για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
κ) Κοινωνική φροντίδα ενήλικων και ανήλικων.
Οι δράσεις τώρα από τις οποίες μπορεί να ξεκινήσει ο Δήμος Ξάνθης είναι οι εξής:
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Σκοπός και στόχος του Κοινωνικό Παντοπωλείου.
Μέσα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο επιδιώκεται ο συνδυασμός ποικίλων υπηρεσιών που
συγκλίνουν στην υποστήριξη και διευκόλυνση της κάλυψης των βασικών αναγκών ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού, με απώτερο βέβαια σκοπό να τους βοηθήσει να στηριχθούν στις δικές τους δυνάμεις με
την πάροδο του χρόνου.
Η κοινωνική προσφορά του παντοπωλείο δεν έγκειται στον καθησυχασμό και τη διαιώνιση μιας
δυσάρεστης κατάστασης αλλά στο ξεπέρασμα αυτών.
Οι προαναφερθέντες λόγοι μας οδηγούν στο σχεδιασμό ενός ετήσιου πλάνου λειτουργίας που η
επιτυχία του θα εξαρτηθεί άμεσα από την ανταπόκριση και προσφορά της τοπικής κοινωνίας και
αγοράς. Οι οικογένειες ή τα άτομα που θα ωφελούνται από τη λειτουργία του θα πρέπει αποκλειστικά
να είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου.
Πρώτο στάδιο λειτουργίας:
Το παντοπωλείο θα εξασφαλίζει στους δικαιούχους :
α) Βασικά είδη διατροφής. (Μη ευπαθή π.χ. ρύζι, ζυμαρικά , όσπρια , αλεύρι, λάδι, ζάχαρη, καφέ ,
κονσέρβες, παιδικές κρέμες, παξιμάδια , μπισκότα )
β) Κοινωνικές υπηρεσίες.
γ) Είδη καθαριότητας (χαρτικά απορρυπαντικά, σαπούνι, σαμπουάν, χλωρίνες, σφουγγάρια κ.λπ.)
καθώς και βασικά είδη περιποίησης βρεφών (πάνες, μωρομάντηλα).
δ) Καύσιμη ύλη (ξύλα , πετρέλαιο κλπ) .
Για την εύρυθμη λειτουργία του, το παντοπωλείο θα πρέπει να διαθέτει από την αρχή ένα
αυτοκίνητο.
Επίσης για λόγους διαφάνειας και λειτουργίας , απαιτείται πρώτιστα η προμήθεια λογιστικού
συστήματος , στο οποίο υα αποτυπώνονται από την αρχή όλες οι πράξεις.
Δεύτερο στάδιο λειτουργίας.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα αποκτήσει ψυγεία και καταψύκτες για να προσφέρει γιαούρτια,
χυμούς, κρέατα, ψάρια, λαχανικά και κατεψυγμένα.
Επιπλέον θα δημιουργηθεί ανεξάρτητος χώρος εντός του παντοπωλείου, στον οποίο θα διατίθενται
δωρεάν προϊόντα μεταχειρισμένα, ελεγμένα και σε άριστη κατάσταση (π.χ. είδη ένδυσης και υπόδησης,
παιχνίδια, βιβλία, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.) κυρίως από δωρεές.
Τρίτο στάδιο λειτουργίας
Το κοινωνικό παντοπωλείο να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία όσον αφορά στην παροχή προϊόντων
ώστε να προχωρήσει και στην παροχή άλλων υπηρεσιών, σε συνεργασία με φορείς, συλλόγους,
σωματεία της περιοχής - κοινωνικών επιστημόνων.
Οι ρεαλιστικές προτάσεις του προγράμματος του Κοινωνικού Παντοπωλείου πρέπει να είναι
προσαρμοσμένες με τις ιδιαιτερότητες της δικής μας περιοχής και πέρα από κάθε νομοθετικό πλαίσιο
που αποφασίζει το αθηνοκεντρικό κράτος.
Κοινωνικοί Δημοτικοί Λαχανόκηποι
Μια εξίσου σημαντική δραστηριότητα που μπορεί να ξεκινήσει ο Δήμος είναι η οργάνωση και
διανομή γης προκειμένου οι δικαιούχοι να δημιουργήσουν λαχανόκηπους.

Εδώ να επισημάνουμε ότι ο Δήμος Ξάνθης δημιούργησε αυτήν τη δραστηριότητα εδώ και επτά
χρόνια και σημείωσε μεγάλη επιτυχία με τη διανομή τεμαχίων σε άτομα του ΚΑΠΗ Ξάνθης σε έκταση
του Καπνικού Σταθμού.
Για την υλοποίηση της δραστηριότητας αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω εκτάσεις.
Στα Κιμμέρια Ξάνθης σε ήδη διαμορφωμένο οικόπεδο του Δήμου για κατοίκους των Κιμμερίων. Οι
εργασίες ήδη ξεκίνησαν και απομένουν κάποιες υποδομές προκειμένου να δοθεί για χρήση σε άπορους
κατοίκους του οικισμού, μέλη ΚΑΠΗ και ΑΜΕΑ.
Το θερμοκήπιο που υπάρχει στο Λύκειο της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ να δοθεί προς καλλιέργεια (με δωρεάν
παροχή νερού από την ΔΕΥΑ Ξάνθης) σε μαθητές του ψυχολογικού κέντρου, σε ΑΜΕΑ, και τα
οπωροκηπευτικά που θα παράγονται να δίνονται προς βρώση στις οικογένειες των μαθητών του
ψυχολογικού κέντρου, στα συσσίτια της Μητρόπολης και του Γηροκομείου .
Σε δημοτική έκταση 33 στρεμμάτων του Πετροχωρίου θα δημιουργηθούν τεμάχια για καλλιέργεια,
προκειμένου να μοιρασθούν σε πολύτεκνες οικογένειες και σε δικαιούχους του κοινωνικού
παντοπωλείου. Η συνεισφορά (π.χ. 5 ευρώ) από τους δικαιούχους θα είναι μόνο η πληρωμή μικρού
ποσού για κατανάλωση ρεύματος λειτουργίας της γεώτρησης που θα ανορυχθεί.
Στο Δροσερό θα εγκαταστήσουμε ανάλογες υποδομές για τους κατοίκους αποκλειστικά του
Δροσερού με δωρεάν παροχή επίσης νερού.
Παράλληλα θα αναζητηθούν εκτάσεις από Διεύθυνση Γεωργίας, οι οποίες μπορούν να
παραχωρηθούν για ανάλογες χρήσεις (π.χ. περιοχής Λεύκης) , για όλους τους συνδημότες μας με
συμμετοχή μόνο στο κόστος λειτουργίας της γεώτρησης.
Άλλες προτεινόμενες δραστηριότητες για την εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.:
α) Οι επιχειρήσεις-χορηγοί που θα συμμετάσχουν και θα βοηθούν το Δήμο στην υλοποίηση
δράσεων, σαν αντιστάθμισμα αυτών που προσφέρουν, μπορούν να τύχουν προβολής της
επιχείρησής τους από το Δημοτικό Ραδιόφωνο, από πολιτιστικά έντυπα, ή αλλά έντυπα και
φυλλάδια που διακινεί ο Δήμος, έντυπα του κοινωνικού παντοπωλείου, ή της ιστοσελίδας του
Δήμου Ξάνθης .
β) Σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που διεξάγονται από το Δήμο μπορεί να μπαίνει μια ελάχιστη
προσαύξηση στο εισιτήριο για έσοδα Κοινωνικού Παντοπωλείου.
γ) Η Αστική και Υπεραστική Συγκοινωνία σε συνεννόηση με το Δήμο να παρέχει μείωση εισιτηρίου
σε δικαιούχους Κοινωνικού Παντοπωλείου και να παρέχει μηνιαία εκπτωτική κάρτα για τα παιδιά
των δικαιούχων.
δ) Το Πανεπιστήμιο μπορεί να ενισχύσει την παρασκευή γευμάτων μιας και διαθέτει την κατάλληλη
υποδομή με υλικά που θα παρέχει ο Δήμος.
ε) Σε ανάλογα διαμορφωμένο χώρο να δημιουργηθεί πλυντήριο και σιδερωτήριο ρούχων και μπάνια
για άστεγους συνδημότες μας.
στ) Μετά από αποδοχή μέρους καταναλωτών της ΔΕΥΑΞ ,μπορεί να εισπράττεται από
λογαριασμούς ποσό 1 ευρώ ανά τρίμηνο το οποίο θα αποδίδεται για την προμήθεια ειδών
κοινωνικού παντοπωλείου.
ζ) Μετά από πρόταση του Δήμου στην Διοίκηση της τοπικής ομάδας ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗΣ, και σε
ιδιοκτήτες κινηματογράφων μπορούν να χορηγηθούν κάρτες ελευθέρας εισόδου ή με έκπτωση
50,00 % σε παιδιά δικαιούχων κοινωνικού παντοπωλείου.
η) Επίσης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, οι δικαιούχοι κοινωνικού παντοπωλείου να
συμμετάσχουν δωρεάν σε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου, εφόσον υπάρχει είσοδος.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής: «σας έχει μοιραστεί η εισήγηση της Επιτροπής η οποία
ομολογώ ότι είναι μία εξαιρετική δουλειά. Ήδη η επιτροπή σε ότι αναφέρεται έχει συνεδριάσει 5 φορές
έχουν συγκεκριμένες προτάσεις έχουν ερευνήσει το τι μπορεί να γίνει και με ποιους σ’ αυτή τη πόλη,
και προτείνει τους εμπλεκόμενους φορείς συνεργασίας»
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Τσέπελη Εμμανουήλ ο οποίος
ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής για την άριστη συνεργασία και ζήτησε από το δημοτικό συμβούλιο
να δώσει τη δυνατότητα ως Επιτροπή να προχωρήσουν στη 2η φάση καλώντας όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο τεκμηριωμένη πρόταση.
Ο Πρόεδρος τόνισε επίσης ότι ενημερώθηκε αρκετά καλά το δημοτικό συμβούλιο με βάση αυτή
την έκθεση και η εξουσιοδότηση του δημοτικού συμβουλίου όσον αφορά τους φορείς για συνεργασία
θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Κολλάρο Γεώργιο ο
οποίος μεταξύ των άλλων είπε: «αυτή την επιτροπή η Λαϊκή Συσπείρωση την καταψήφισε. Ο καιρός
όμως είναι τέτοιος που οι άνθρωποι στην πόλη και όχι μόνο θα βρεθούν σε πολύ δύσκολες καταστάσεις
και χρειάζονται τη βοήθεια από όπου μπορεί να δοθεί και αν δεν μπορεί να δοθεί από τον Δήμο τότε
από πού. Μ’ αυτή την έννοια τη λογική της φιλανθρωπίας δεν την ενστερνιζόμαστε όμως
καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει και θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη στο επόμενο
διάστημα να αναπτυχθούν τέτοιες δραστηριότητες. Δεν θα συμφωνήσω ότι κάποιες δράσεις γίνονται
και από αλλού. Ο Δήμος είναι το κεφάλι στην πόλη. Με επιφύλαξη εμείς λέμε ότι αν γίνει κάτι στραβό

πρώτοι θα το καταγγείλουμε αυτή η δραστηριότητα πρέπει να ενταθεί και να συμμετέχουν όσοι γίνεται
και περισσότεροι. Η Επιτροπή έκανε καλή δουλειά θα πρέπει να διευρυνθεί και να ξαναδούμε το
ζήτημα».
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Φωτιάδη Νικόλαο ο οποίος επαίνεσε την
Επιτροπή για την δουλειά που έκανε και επισήμανε τη θέρμανση το χειμώνα και το κόψιμο ρεύματος
από τη ΔΕΗ.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Ανταμπούφη Νικόλαο ο
οποίος μεταξύ των άλλων είπε: «στο ζήτημα της εκπαίδευσης επειδή ήδη φέτος λειτούργησε για την
Δ/θμια σχολείο αλληλεγγύης όπου εκπαιδευτικοί του δημόσιου σχολείου κάνανε δωρεάν μαθήματα
νομίζω ότι άμεσα η Επιτροπή πρέπει να έρθει σε επαφή με τους υπεύθυνους αυτού του σχολείου και
επίσης να γνωρίζει ότι οι ανάγκες δεν είναι τόσο πολύ σε χώρους όσο σε υλικά έτσι ώστε να μπορέσει
από την καινούρια χρονιά να ξεκινήσει από την αρχή. Και το δεύτερο έχει αναπτυχθεί από την κίνηση
ενεργών πολιτών και από άλλους πολίτες πρωτοβουλιακά η προσπάθεια για φθηνά αγροτικά προϊόντα
και γίνανε τρεις ενέργειες που αφορούσαν την πατάτα και το λάδι νομίζω ότι ένα μικρό γραφείο στα
πλαίσια αυτής εδώ της Επιτροπής το οποίο θα μπορούσε να δέχεται τις προτάσεις των παραγωγών και
να οργανώνει τέτοιου είδους διαδικασίες και δηλώνω ότι η κίνηση ενεργών πολιτών είναι διαθέσιμη την
εμπειρίας και τον τρόπο με τον οποίο δούλεψε μέχρι τώρα που ήταν πετυχημένος να τον καταθέσει και
να βοηθήσει».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη και την εν λόγω εισήγηση
της Επιτροπής, εκφράζει την ικανοποίησή του για την πορεία των εργασιών της επιτροπής και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξουσιοδοτεί τα μέλη της «Επιτροπής Αλληλεγγύης, σχεδιασμού και δράσης για τους συμπολίτες μας
που σήμερα βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση» να προχωρήσουν καλώντας όλους τους
εμπλεκόμενους προτεινόμενους φορείς, προκειμένου να οργανωθούν και να φέρουν στο Δημοτικό
Συμβούλιο τεκμηριωμένη πρόταση για να ξεκινήσει η υλοποίηση κάποιας δράσης.
……………………………………………………………………………………………….....................
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