ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

Απφζπαζκα
απφ ην πξαθηηθφ ηεο 20εο ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ζιηνχπνιεο

ήκεξα 15 Οθησβξίνπ 2015, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 16:30 ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε

ην

Γεκνηηθφ πκβνχιην Ζιηνχπνιεο, κεηά απφ ηελ νηθ.30667/9.10.2015 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ
δφζεθε ζε θάζε χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010.
Μεηά ηε δηαπίζησζε φηη ην πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν κειψλ ζαξάληα ελφο
είλαη παξφληα ηξηάληα έμη , δει. νη θ.θ. 1. εθηειήο Κσλ/λνο, Πξφεδξνο, 2. Καιαληίδεο Γεκήηξηνο,
Αληηπξφεδξνο, 3. Κνπξή Μαξία, Γξακκαηέαο, 4. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 5. Υαηδεδάθεο Γεψξγηνο, 6.
Παπαδφπνπινο Κσλ/λνο, 7. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 8. Φπξξφπνπινο Δπζηάζηνο, 9. Παληαδφπνπινο
Ζιίαο, 10. εξέηε Υξηζηίλα, 11. Καιαξξχηεο Υξήζηνο, 12. Εαλληά Δπθεκία, 13. Αληδηλάο Ησάλλεο, 14.
Γηαλλφπνπινο Θεκηζηνθιήο, 15. Γεκεηξφπνπινο Άγγεινο, 16. Κνξκά – Γθνπηδηάλα Γήκεηξα, 17.
Καινχδεο Κσλ/λνο, 18. Μπαζνχξεο Μαξίλνο, 19. Παλαγηψηαξεο Αλαζηάζηνο, 20. Γξεγνξέαο Ησάλλεο, 21.
Γεσξγίνπ Γεκήηξηνο, 22. Καπίξε Διέλε, 23. Κνθνηίλεο Υξήζηνο, 24. Αζβεζηάο Γεκήηξηνο, 25.
Υξπζνπιάθεο Φψηηνο, 26. Αληχπαο Γεψξγηνο, 27. Γνπβή Αγγειηθή, 28. Αλαγλψζηνπ Ησάλλεο, 29.
Αγαδάθνο Γεψξγηνο, 30. Σζαηζνχιε Αλαζηαζία, 31. Μαξγαξψλεο Παλαγηψηεο, 32. Κνπξήο Μηραήι, 33.
Παληαδφπνπινο Γεκήηξηνο, 34. Πνχινο Ησάλλεο, 35. Πίθνπια Αξγπξψ θαη 36. φθεο Γεψξγηνο, φηη νη θ.θ.
1. Υσκαηά Αηθαηεξίλε, 2. Βηδάιεο Παλαγηψηεο, 3. Κνχξηεο Αλδξέαο, 4. Νηθεθφξνο Ησάλλεο, 5. Δπζηαζίνπ
Αλαζηάζηνο, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λφκηκα, φηη ν Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζφπνπινο,
είλαη παξψλ, ν θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παξφληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Αλαζηφπνπινο Γεκήηξηνο, ν
Ννκηθφο χκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Μαληαδάθεο Κσλ/λνο θαη ν Δηδηθφο χκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ, θ.
Παπαγεσξγίνπ Κίκσλαο.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κφληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 293/2015
ΠΔΡΙΛΗΨΗ: Έγθξηζε Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο.
(Απφ ηε ζπλεδξίαζε έρνπλ απνρσξήζεη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θ.θ. Αλαγλψζηνπ θαη Αγαδάθνο)
Ο Αληηδήκαξρνο θ. Γηαλλάθεο, πνπ εηζεγήζεθε ην 11ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ πκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζ. 232/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν
Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο δηαβηβάδνληαο ην ζέκα ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην ην ζέκα γηα ηε ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο θαη θάιεζε ην ψκα λα εγθξίλεη ηνλ
αλσηέξσ θαλνληζκφ.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην
αθνχ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ Ν. 3463/2006,
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Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
(κεηνςεθνχλησλ ησλ θ.θ. Σζαηζνχιε, Μαξγαξψλε, φθε θαη δειψλνληαο ιεπθφ ν θ. Κνπξήο)
Δγθξίλεη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιε, ν
νπνίνο έρεη σο εμήο:
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ
Άπθπο 1
Με ηνλ θαλνληζκφ απηφ ξπζκίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο. Ο
θαλνληζκφο απηφο εγθξίλεηαη ζπκπιεξψλεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην .
Άπθπο 2. Βαζικέρ Απσέρ – κοπόρ
Ο ζθνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο
αλάπηπμεο ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο
θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, αιιά θαη ηελ
επαηζζεηνπνίεζε αηφκσλ, νκάδσλ θαη εηαηξεηψλ κε ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο
ησλ αλαμηνπαζνχλησλ ζπκπνιηηψλ καο.
ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ζα δηαλέκνληαη δσξεάλ ζε φζνπο θαζίζηαληαη
δηθαηνχρνη:
Σππνπνηεκέλα ηξφθηκα
Δίδε αηνκηθήο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο
Δίδε βξεθαλάπηπμεο
Δίδε έλδπζεο
Απψηεξνο ζθνπφο ηεο δξάζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πιέγκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ
ζα θαιχπηνληαη πξσηνγελείο αλάγθεο δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο, ψζηε λα θαηαζηεί
εθηθηή ε κε αμηνπξεπείο φξνπο επαλέληαμε θαη επαλαζχλδεζε ηνπο κε ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ.
Άπθπο 3. Οπγάνωζη
Σν Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ιεηηνπξγεί σο Πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ Πξνγξακκάησλ
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Τγείαο Παηδείαο θαη Δζεινληηζκνχ ηνπ Γήκνπ
Ζιηνχπνιεο.
Σε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα έρεη ην ίδην ην Σκήκα, ην νπνίν ζα ζπγθεληξψλεη ηηο
αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη ησλ δηθαηνχρσλ. Θα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο πεξί
απνξξήηνπ γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ αηηνχλησλ. Σα δεδνκέλα απηά ζα δηαρεηξίδνληαη νη Κνηλσληθνί
Λεηηνπξγνί ηνπ ηκήκαηνο, γηα ηελ έγθξηζε ή απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο έληαμεο ζηηο παξνρέο .
Σν Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ζηεγάδεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν, ζε θηίξην ηεο Γηεχζπλζεο
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Τγείαο Παηδείαο θαη Δζεινληηζκνχ ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο, επί ηεο νδνχ Ζξψο
Κσλζηαληνπνχινπ 45, ζηελ Ζιηνχπνιε, θαη ιεηηνπξγεί γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο θαη
ψξεο, βάζεη ζρεηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ.
Ζ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο, ην
νπνίν ζπλεπηθνπξείηαη απφ νκάδα εζεινληψλ –πνιηηψλ
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Άπθπο 4 – Λειηοςπγία, διασείπιζη
Χο ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ νξίδνληαη :
Δπηζηεκνληθή Οκάδα απφ ηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία ζε φηη αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ
αηηνχλησλ γηα ηελ έληαμή ηνπο θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ εθ κέξνπο ηνπο.
Έλαο ή δχν δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ζε φηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ Κνηλσληθνχ
Παληνπσιείνπ (παξαιαβή ηηκνινγίσλ, ιεηηνπξγία απνζήθεο, ειεθηξνληθή θαηαγξαθή εηζεξρνκέλσλ
εμεξρφκελσλ πξντφλησλ θηι).
Έλαο ή δχν εξγάηεο ηνπ Γήκνπ θαη εζεινληέο πνπ ζα θξνληίδνπλ ηε κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε
πξντφλησλ ζηελ απνζήθε θαη ηα ξάθηα θαζψο θαη ηελ θαζαξηφηεηα θαη εππξέπεηα ηνπ ρψξνπ.
Σν θνηλσληθφ Παληνπσιείν, ζην πιαίζην ηεο αληίιεςεο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ζα ηεξεί ηα παξαθάησ
βηβιία θαη έληππα :
1. Βηβιίν θαηαγξαθήο εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ πξντφλησλ ηξνθνδνζίαο Γήκνπ.
2. Βηβιίν θαηαγξαθήο εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ πξντφλησλ εζεινληηθήο πξνζθνξάο – δσξεψλ.
3. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε παξαιαβήο πξντφλησλ αλά δηθαηνχρν.
4. πγθεληξσηηθέο κεληαίεο θαηαζηάζεηο δηθαηνχρσλ πνπ εμππεξεηήζεθαλ θαη εηδψλ πνπ παξέιαβαλ,
ππνγεγξακκέλε απφ ην δηνηθεηηθφ ππεχζπλν ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ.
Ο έιεγρνο ηεο θαηαγξαθήο θαη δηαθίλεζεο ησλ εηδψλ γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ
Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Τγείαο Παηδείαο θαη
Δζεινληηζκνχ ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο
Άπθπο 5 – Η πηγή ηων πποϊόνηων
Σα πξντφληα ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ πξνέξρνληαη απφ :
1. Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο
2. Γσξεέο επηρεηξήζεσλ
3. Γσξεέο – ρνξεγίεο πνιηηψλ, ζπιιφγσλ, νκίισλ
4. Πξνγξάκκαηα εζληθά, πεξηθεξεηαθά, επξσπατθά
Άπθπο 6. Παποσέρ Γικαιούσων
Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν είλαη δσξεάλ. Οη πξνυπνζέζεηο, ν ρξφλνο
έληαμεο ελφο δηθαηνχρνπ ζην πξφγξακκα θαη ν ρξφλνο επαλέληαμήο ηνπ ζε απηφ, αμηνινγνχληαη θαη
απνθαζίδνληαη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζε αθφινπζα άξζξα ηνπ
παξφληνο Καλνληζκνχ. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο εηδψλ έλδπζεο, ζηηο νπνίεο απνδεδεηγκέλα
πξνθχπηεη άκεζε αλάγθε ρνξήγεζεο ηεο παξνρήο ζηνλ αηηνχληα πνιίηε γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο (φπσο:
άζηεγνη, θιπ.), δχλαηαη ε παξνρή εηδψλ έλδπζεο λα γίλεηαη άκεζα, θαηφπηλ ζρεηηθήο εθηίκεζεο ηεο
αλαγθαηφηεηαο απφ ηνλ Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ ηεο Τπεξεζίαο πνπ επηιακβάλεηαη ηνπ δεηήκαηνο.
Οη πνζφηεηεο παξερνκέλσλ εηδψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο ζα είλαη αλάινγεο κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ
Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ηφζν απφ είδε πνπ ζα πξνκεζεχεηαη ν Γήκνο, φζν θαη ησλ παξερνκέλσλ απφ
δσξεέο Γήκνπ ή απφ δσξεέο ηξίησλ.
Άπθπο 7 Πποϋποθέζειρ και Γιάζηημα Ένηαξηρ Γικαιούσων
Γηθαηνχρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη:
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Έιιελεο θαη Δπξσπαίνη πνιίηεο θαη Έιιελεο Οκνγελείο, νη νπνίνη είλαη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ
Ζιηνχπνιεο
Αιινδαπνί κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο πνπ δηαζέηνπλ άδεηα παξακνλήο ζε ηζρχ.
Κχξην θξηηήξην έληαμεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην πξφγξακκα είλαη ην εηζφδεκα, ελψ ζα ιακβάλνληαη ππφςε
θαη άιινη παξάγνληεο, φπσο: ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ε αλεξγία, πξνβιήκαηα
πγείαο θαη αλαπεξίεο.
Σα νηθνλνκηθά θξηηήξηα γηα ηε έληαμε ζηηο παξνρέο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ είλαη ηα εμήο:
α) Γηα κνλαρηθά άηνκα, ην ζπλνιηθφ εηήζην εηζφδεκα (απφ νπνηαδήπνηε πεγή) λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ
ησλ 4.000 επξψ.
β) Γηα νηθνγέλεηεο κε πξνζηαηεπφκελα κέιε, ην αλσηέξσ πνζφ πξνζαπμάλεηαη θαηά 20% γηα θάζε
πξνζηαηεπφκελν κέινο. ηελ πεξίπησζε νηθνγελεηψλ ζηελ νπνία ζπλνηθνχλ θαη ελήιηθα κέιε νηθνγέλεηαο
κε ζρέζε ζπγγέλεηαο α΄ θαη β’ βαζκνχ (φπσο: ζπλνίθεζε δεπγαξηνχ θαη ελειίθσλ ηέθλσλ ή δεπγαξηνχ θαη
ησλ ειηθησκέλσλ γνλέσλ ηνπο, ζπλνίθεζε ελειίθσλ αδειθηψλ), αμηνινγνχληαη σο εληαία νηθνγέλεηα θαη γηα
ηελ έληαμή ηνπο ππνινγίδεηαη ην ζχλνιν ησλ εηζνδεκάησλ φισλ ησλ κειψλ πνπ ζπλνηθνχλ.
γ) Γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (πνπ έρνπλ θξηζεί αλάπεξνη κε πνζνζηφ αλαπεξίαο >67% ή/θαη ιακβάλνπλ
ζχληαμε ή επίδνκα γηα ηελ αλαπεξία ηνπο) ην αλσηέξσ πνζφ πξνζαπμάλεηαη θαηά 50%.
ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, απφ ην ζπλνιηθφ εηήζην εηζφδεκα εμαηξείηαη ην ηεθκήξην ηδηνθαηνίθεζεο
ή ην πνζφ πνπ δίδεηαη γηα ην ελνίθην ηεο θχξηαο θαηνηθίαο (εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ην ελνίθην είλαη
εμαηξεηηθά πςειφ ζε ζρέζε κε ηε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα δεισζέληα εηζνδήκαηα ηνπ
αηηνχληνο ή ππεξβαίλεη, ζεκαληηθά, ην κέζν φξν ησλ ελνηθίσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά γηα ηε κίζζσζε
αληίζηνηρσλ αθηλήησλ).
Οη Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί δχλαληαη λα εηζεγεζνχλ –κε εηδηθή, αηηηνινγεκέλε πξφηαζή ηνπο- ηελ έληαμε
ζηηο παξνρέο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ θαη εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ αηφκσλ ή νηθνγελεηψλ, πνπ δελ
πιεξνχλ θάπνηα απφ ηα αλσηέξσ θξηηήξηα, αιιά θξίλεηαη φηη ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη (εηδηθνί,
θνηλσληθνί, αλζξσπηζηηθνί ιφγνη) γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηηο ελ ιφγσ παξνρέο.
Σν δηάζηεκα έληαμεο ησλ δηθαηνχρσλ ζηηο παξνρέο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο.
Μεηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο θαη γηα ηελ επαλέληαμή ηνπο είλαη απαξαίηεηε λέα αίηεζε ζηελ νπνία ζα
επηζπλάςνπλ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.
Άπθπο 8. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ – Γιαδικαζία
Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην Πξφγξακκα ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ
απεπζχλνληαη ζην Σκήκα ρεδηαζκνχ Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο Τγείαο Παηδείαο θαη Δζεινληηζκνχ ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο θαη ππνβάινπλ ζρεηηθή
αίηεζε/ππεχζπλε δήισζε, πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, ή ηνπ δηαβαηεξίνπ θαη ηεο άδεηαο παξακνλήο ζε ηζρχ, θαηά
πεξίπησζε.
Φσηνηππία Δ1 θαη Δθθαζαξηζηηθνχ ηξέρνληνο έηνπο.
Φσηνηππία θαη Δ9 (ζε πεξίπησζε κε ππφρξενπ απηνχ, εθηχπσζε απφ ην gsis φηη δελ έρεη ππνβιεζεί
δήισζε Δ9).
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Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (φρη παιαηφηεξν ησλ έμη κελψλ).
ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αδπλακίαο, θσηνηππία ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο (βηβιηάξην
απνξίαο)
ε πεξίπησζε δηάζηαζεο/δηαδπγίνπ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ηελ απνδεηθλχνπλ (δηαδχγην ή αγσγή
δηαδπγίνπ ή πξφζθαηε ζρεηηθή δήισζε ζηελ ΓΟΤ).
Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο
Φσηνηππία ινγαξηαζκνχ ΓΔΚΟ (Γ.Δ.Ζ., Ο.Σ.Δ., ΔΤ.Γ.Α.Π.) ζην φλνκα ηνπ αηηνχληνο ή κέινπο ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπ κε ην νπνίν ζπλνηθεί.
Φσηνηππία Μηζζσηεξίνπ πκβνιαίνπ ζε ηζρχ, γηα ηνπο δηακέλνληεο ζε ελνηθηαδφκελε θαηνηθία.
ε πεξίπησζε θηινμελίαο ηνπ αηηνχληνο, Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ αηφκνπ απφ ην νπνίν θηινμελείηαη
(ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θηινμελίαο), θαζψο θαη ηα θνξνινγηθά ηνπ
ζηνηρεία απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε θηινμελία ηνπ.
Γηα ηνπο αλέξγνπο, θσηνηππία ηεο Κάξηαο Αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ πξφζθαηα ελεκεξσκέλε θαη
απνδεηθηηθφ απφιπζεο ή δηαθνπήο επαγγέικαηνο.
ε πεξίπησζε αλαπεξίαο, θσηνηππία απφθαζεο ηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κέληξνπ
Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔΠΑ), ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο, ή απφθαζε
(Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή ζπληαμηνδφηεζεο) ηνπ θνξέα αζθάιηζεο, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην
πνζνζηφ αλαπεξίαο.
Τπεχζπλε δήισζε κε έληαμεο ζε αληίζηνηρν πξφγξακκα παξνρήο ηξνθίκσλ απφ άιιν θνξέα
Οη ελδηαθεξφκελνη πξνο έληαμε νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ηνπο δεηεζεί απφ
ηελ αξκφδηα Τπεξεζία, ην νπνίν θξίλεηαη ζεκαληηθφ γηα ηε δηακφξθσζε πιεξέζηεξεο εηθφλαο ηεο
θνηλσληθννηθνλνκηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηηνχληνο θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.
ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ή/θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο (φπσο: γάκνο,
απφθηεζε ηέθλνπ, δηάζηαζε, δηαδχγην, έλαξμε εξγαζίαο, ζπληαμηνδφηεζε, ζπλνίθεζε, κεηαβνιή
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θιπ.) ηνπ αηηνχληνο –ν νπνίνο θαζίζηαηαη δηθαηνχρνο ησλ παξνρψλ ηνπ
Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ-, ν δηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη άκεζα ηελ αξκφδηα Τπεξεζία γηα ηηο
κεηαβνιέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, πξνζθνκίδνληαο θαη ζρεηηθά παξαζηαηηθά/απνδεηθηηθά έγγξαθα, φπνπ
απηφ ρξεηάδεηαη.
Γηα ηε δηαπίζησζε ησλ δεισζέλησλ απφ ηνλ αηηνχληα θαη ηεο ζπλδξνκήο ησλ απαηηνπκέλσλ πξνυπνζέζεσλ
γηα έληαμε ή ζπλέρηζε ηεο παξνρήο, δχλαηαη λα δηελεξγείηαη Κνηλσληθή Έξεπλα: α) φηαλ θξίλεηαη
απαξαίηεην γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο εηζήγεζεο ηνπ Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ θαη β) νπνηεδήπνηε απαηηεζεί,
εάλ πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηεο Τπεξεζίαο –κε νπνηνδήπνηε ηξφπν- ζηνηρεία ελδεηθηηθά ςεπδνχο δειψζεσο ή
νπζηψδνπο κεηαβνιήο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηηνχληνο.
Άπθπο 9. Γικαιώμαηα και Τποσπεώζειρ Γικαιούσων.
Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ παξνρψλ ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ δχλαηαη λα εθδίδεηαη Κάξηα ή
Βεβαίσζε Γηθαηνχρνπ ησλ παξνρψλ ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ.
Ζ Κάξηα ή Βεβαίσζε αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην δηθαηνχρν πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηή θαη απαγνξεχεηαη ε
κεηαβίβαζή ηεο ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν εθηφο ηνπ ζπλδηθαηνχρνπ, ν νπνίνο ζα νξίδεηαη κε ππεχζπλε
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δήισζε ηνπ θχξηνπ δηθαηνχρνπ. Οη δηθαηνχρνη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηε θχιαμε ηεο Κάξηαο ή
Βεβαίσζεο πνπ ζα δηαηίζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζα πξέπεη λα ηελ πξνζθνκίδνπλ γηα ηελ εμππεξέηεζε
ηνπο απφ ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν. ε πεξίπησζε απψιεηαο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ελεκεξψζνπλ ηελ
Τπεξεζία έθδνζήο ηεο.
ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ή/θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ δηθαηνχρνπ
ησλ παξνρψλ (φπσο: γάκνο, απφθηεζε ηέθλνπ, δηάζηαζε, δηαδχγην, έλαξμε εξγαζίαο, ζπληαμηνδφηεζε,
ζπλνίθεζε, κεηαβνιή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θιπ.), απηφο νθείιεη λα ελεκεξψζεη άκεζα ηελ αξκφδηα
Τπεξεζία γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, πξνζθνκίδνληαο θαη ζρεηηθά παξαζηαηηθά –
απνδεηθηηθά έγγξαθα, φπνπ απηφ ρξεηάδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα επαλεμεηαζηεί ε αλαγθαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο
παξνρήο.
Οη δηθαηνχρνη ελεκεξψλνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο
ρνξήγεζεο ησλ παξνρψλ ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ, εληφο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα πξνζέξρνληαη γηα
ηελ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ (ή φπνηε άιινηε ηνπο ππνδεηρζεί απφ ηνπο αξκνδίνπο ππαιιήινπο ηεο
Τπεξεζίαο).
Οη δηθαηνχρνη φπνπ δελ πξνζέξρνληαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ ζε δχν ζπλερφκελεο δηαλνκέο,
παξαβαίλνπλ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, αξλεζνχλ ηελ επαλεμέηαζή ηνπο, δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηνπο
ππαιιήινπο θαη ζην ρψξν ηνπ Παληνπσιείνπ ή ζε άιινπο εμππεξεηνχκελνπο ζε απηφ, απνδεηθλχεηαη φηη
θαηέζεζαλ ςεπδή ζηνηρεία ζα δηαγξάθνληαη απφ ην πξφγξακκα.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 293/2015 θαη είναι αναπηηηέα ζηο διαδίκηςο
Μεηά ηε ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΔΦΣΔΛΖ

Υ.Γηαλλάθεο, Α.Υσκαηά, Γ. Υαηδεδάθεο, Κ Παπαδφπνπινο, Α.Μαξθνπιάθε

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Δ.Φπξξφπνπινο, Ζ.Παληαδφπνπινο, Υ.εξέηε, Υ.Καιαξξχηεο, Δ.Εαλληά,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 29.10.2015

Η.Αληδηλάο, Π.Βηδάιεο, Θ.Γηαλλφπνπινο, Α.Γεκεηξφπνπινο,Γ.Κνξκά-Γθνπηδηάλα

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Κ.Καινχδεο, Μ.Μπαζνχξεο, Α.Κνχξηεο, Μ.Κνπξή, Α.Παλαγηψηαξεο,
Η.Νηθεθφξνο, Η.Γξεγνξέαο, Γ. Γεσξγίνπ, Δ.Καπίξε,
Υ.Κνθνηίλεο, Γ.Καιαληίδεο, Γ.Αζβεζηάο, Φ.Υξπζνπιάθεο, Γ.Αληχπαο,

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΔΦΣΔΛΖ

Α.Γνπβή, Η.Αλαγλψζηνπ, Γ. Αγαδάθνο, Α.Σζαηζνχιε, Π.Μαξγαξψλεο,
Α.Δπζηαζίνπ, Μ.Κνπξήο, Γ.Παληαδφπνπινο, Η.Πνχινο, Α.Πίθνπια, Γ.φθεο
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