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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα εγκαίνια
του νέου Κοινωνικού Παντοπωλείου, το οποίο λόγω της κατεδάφισης του Κλειστού
Δημοτικού Γυμναστηρίου και των γύρω χώρων, μεταφέρθηκε σε νέο σύγχρονο
κτίριο, επί της οδών Αρτάκης 8 και Εθνικής Παλιγγενεσίας. Την τελετή των
εγκαινίων πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης κος Σταύρος Τζουλάκης και
ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης κος
Παναγιώτης Γιατζίδης, παρουσία της ΑμΚΕ «Ξένιος Ζευς» η οποία υλοποιεί το
πρόγραμμα σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Σμύρνης.
Η προετοιμασία του νέου χώρου έγινε χάρη στην αδιάκοπη προσπάθεια των
υπαλλήλων της Κοινωνικής Υπηρεσίας, της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και με την
βοήθεια των εθελοντών της Τοπικής Ομάδας Εθελοντών Νέας Σμύρνης – ΤΟΕΝΣ.
Στόχος της μεταστέγασης της δομής στο νέο αυτό λειτουργικό χώρο, ο οποίος
αποτελεί «στολίδι» για το Δήμο μας, είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και παροχών
αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων.
Το

Κοινωνικό

Παντοπωλείο

διανέμει

τυποποιημένα

προϊόντα

διατροφής

(αποκλειστικά τυποποιημένα προϊόντα μακράς διαρκείας) και άλλα είδη πρώτης
ανάγκης, σε μορφή έτοιμου πακέτου, η ποσότητα των οποίων είναι ανάλογη με τα
μέλη της οικογένειας. Τα προϊόντα προέρχονται κυρίως από τον προϋπολογισμό του
Δήμου αλλά και δωρεές – προσφορές πολιτών και φορέων, και διανέμονται με
απόλυτη εχεμύθεια στους ωφελούμενους συμπολίτες μας.

Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι οικονομικά αδύναμοι και άνεργοι
συμπολίτες μας οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες της κοινωνικοοικονομικής
κρίσης.
Πρέπει να αναφερθεί πως ο Δήμος Νέας Σμύρνης είναι από τους λίγους Δήμους
στην Ελλάδα που στηρίζουν το Κοινωνικό Παντοπωλείο από τον ετήσιο
προϋπολογισμό τους. Αυτό συνεπάγεται πως τυχόν ελλείψεις που κάποιες φορές
παρουσιάζονται, οφείλονται στη χρονοβόρα διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού
προμήθειας τροφίμων και καθαριστικών.
Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 στο νέο
Κοινωνικό Παντοπωλείο και ώρες 9:00πμ με 13:00μμ.

