ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Η ίδρυςθ του Κοινωνικοφ Παντοπωλείου/Παροχή Συςςιτίου εντάςςεται
ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ του Διμου Μεγαρζων για τθν ανάπτυξθ τθσ
κοινωνικισ πολιτικισ ςε τοπικό επίπεδο, με ςτόχο τθν εφαρμογι προγραμμάτων και
δράςεων για τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, τθν καταπολζμθςθ τθσ
φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, τθν ευαιςκθτοποίθςθ ατόμων και
ομάδων πλθκυςμοφ κακϊσ και επιχειριςεων, με ςτόχο τθ ςυμμετοχι τουσ ςε
προγράμματα ςτιριξθσ των οικονομικά αδφναμων κατοίκων.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο με τθν παράλλθλθ δράςθ τθσ Παροχισ Συςςιτίου
είναι δομι, θ οποία κα διανζμει ςε τακτικι βάςθ, ςε μεμονωμζνα άτομα και
νοικοκυριά, τα οποία βρίςκονται ςε κατάςταςθ φτϊχειασ ι απειλοφνται από τθν
φτϊχεια και κατοικοφν ςτον Διμο Μεγαρζων, είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ για τθ ςίτιςθ,
τθν ζνδυςθ και τθν ατομικι υγιεινι και κακαριότθτα.
Στο πλαίςιο λειτουργίασ του Κοινωνικοφ Παντοπωλείου του Διμου Μεγαρζων και
τθσ παράλλθλθσ λειτουργίασ του τθσ Παροχισ Συςςιτίου προβλζπονται οι εξισ
υπθρεςίεσ:


Η διανομι ςυςκευαςμζνων τροφίμων και ειδϊν παντοπωλείου, ειδϊν ατομικισ
υγιεινισ και κατεψυγμζνων προϊόντων



Η διανομι ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, ειδϊν οικιακοφ εξοπλιςμοφ,
παιχνιδιϊν κ.λ.π. καινοφριων ι «δεφτερο χζρι»



Η διανομι ειδϊν ψυχαγωγίασ, όπωσ βιβλία, cd, dvd, για τθν κάλυψθ αναγκϊν
μάκθςθσ και πολιτιςμοφ



Η διανομι φαγθτοφ ςε απόρουσ και αςτζγουσ



Η διάγνωςθ και καταγραφι τθσ ανάγκθσ ψυχοκοινωνικισ ενδυνάμωςθσ και
υποςτιριξθσ των ωφελουμζνων, θ παραπομπι τουσ ςτισ κατάλλθλεσ
κοινωνικζσ υπθρεςίεσ – δομζσ για τθν υποςτιριξι τουσ και θ παρακολοφκθςθ
(follow up) τθσ πορείασ τουσ

Ωσ Δομι Παροχισ Βαςικϊν Αγακϊν θ λειτουργία του χρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ςτο πλαίςιο του ΕΣΠΑ 2014 -2020 (Περιφερειακό
Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 – 2020) και οι υπθρεςίεσ του παρζχονται
δωρεάν.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο ςυςτεγάηεται με τισ υπόλοιπεσ κοινωνικζσ δομζσ του
Διμου (Κζντρο Κοινότθτασ, Κοινωνικό Φαρμακείο), ςτελεχϊνεται από κοινωνικι
λειτουργό, διοικθτικό – βοθκθτικό προςωπικό και μαγείριςςα και βοθκό
μαγείριςςασ και το ωράριο λειτουργίασ του είναι από 08:00 ζωσ 16:00.

Στοιχεία Επικοινωνίασ:
Διεφκυνςθ: Μινϊασ & 41ο χλμ. Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Τθλζφωνο Επικοινωνίασ : 2296026719
e-mail: koinpantopoleiodimoumegareon@gmail.com

ΑΙΣΗΗ – ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άπθπο 8 ηος Ν.1599/1986 και άπθπο 3 ηος Ν.2690/1999)
Η ακπίβεια ηων ζηοισείων πος ςποβάλλονηαι με αςηή ηην δήλωζη
μποπεί να ελεγσθεί με βάζη ηο απσείο άλλων Τπηπεζιών (άπθπο 8 παπ.4
ηος Ν.1599/1986)
Προς:
Δήμο Μεγαπέων
Διεύθςνζη Κοινωνικήρ
Αρηζκ. Πρφη.:
Πποζηαζίαρ, Παιδείαρ,
…………………….
Απαζσόληζηρ,
Πολιηιζμού & Σοςπιζμού
Μέγαρα,
……………........20…...
ΑΙΣΗΜΑ ΕΝΣΑΞΗ
ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ/ΠΑΡΟΥΗ ΤΙΣΙΟΤ
ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ηοισεία αιηούνηορ:
Όνομα:

Επώνςμο:

Όνομα
Παηέπα:
Όνομα
Μηηέπαρ:
Απ. Δεληίος
Σαςηόηηηαρ:
Ημεπομηνία
Γέννηζηρ:
Σόπορ
Καηοικίαρ:
Σηλέθωνο
ηοισεία
μελών
Οικίαρ:

Επώνςμο
Παηέπα:
Επώνςμο
Μηηέπαρ:
ΑΦΜ:

ΔΟΤ:
Σόπορ
Γέννηζηρ:

Οδόρ:

Απιθμόρ:

Κινηηό:

E-mail:

οικογένειαρ για ένηαξη ζηο Κοινωνικό Πανηοπωλείο/ Παποσή
ςζζιηίος πος διαβιούν ζηην ίδια οικία:
α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ονομαηεπώνςμο
μελών οικογένειαρ

Ηλικία

ςγγενική
ζσέζη

ΑΜΚΑ

Επαγγελμαηική
καηάζηαζη / Ιδιόηηηα

Δγώ, ν/ε ………………………………………….. ηνπ ………………………………. θαη ηεο
……………………………… κε ΑΓΤ …………………. κε αηνκηθή κνπ επζύλε θαη
γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(1), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ ππεύζπλα όηη ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη επηζπλάπησ όια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη
βεβαηώζεηο.
Βεβαηώλσ όηη αλήθσ ζηελ αθόινπζε θαηεγνξία:
1. Οηθνλνκηθά
5. Τξίηεθλε νηθνγέλεηα
αδύλακνο
2. Μνλαρηθό άηνκν
6. Πνιύηεθλε
νηθνγέλεηα
3. Μνλνγνλετθή
7. Αλαπεξία άλσ ηνπ
νηθνγέλεηα
67%
4. Άζηεγνο
8. Άλεξγνο
Σε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο νηθνλνκηθήο κνπ θαηάζηαζεο, ηεο δηεύζπλζεο
δηακνλήο θαη ηνπ ηειεθσληθνύ κνπ αξηζκνύ ζα ελεκεξώζσ άκεζα ηελ
Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ.
Δπίζεο Σπλαηλώ: 1. ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ κνπ απνθιεηζηηθά θαη
κόλν γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηεθπεξαίσζεο ηνπ αηηήκαηνο κνπ θαη 2. ζηε
δηελέξγεηα θνηλσληθήο έξεπλαο από ηνπο αξκόδηνπο ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ
ή ηεο δνκήο παξνρήο βαζηθώλ αγαζώλ: θνηλσληθό παληνπσιείν, παξνρή
ζπζζηηίνπ.
Μέγαξα, …… /…… /
20……
Ο/Η Αηη……
(Υπνγξαθή)
σλεκκέλα σποβάιιφ (θσθιώζηε αλάιογα):
1. Αίηεζε (ρνξεγείηαη από ηελ Υπεξεζία)
2. Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ θαη επίδεημε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηόηππνπ
3. Φνξνινγηθά Σηνηρεία ζε θσηναληίγξαθν:
3.1. ην Δ1 (δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο)
3.2. ην Δθθαζαξηζηηθό ηνπ Δ1
3.3. ην Δθθαζάξηζε ΔΝΦΙΑ (εθόζνλ ππάξρνπλ αθίλεηα) ή Υπεύζπλε Γήισζε πεξί κε θαηνρήο
αθίλεηεο πεξηνπζίαο
4. Απνδεηθηηθό ζηνηρείν θαηνηθίαο (θσηναληίγξαθν πξόζθαηνπ ινγαξηαζκνύ εηαηξίαο παξνρήο
ειεθηξηζκνύ
ζην όλνκα ηνπ αηηνύληνο θαη επίδεημε ηνπ πξσηόηππνπ)
5. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (πξσηόηππν)
6. Υπεύζπλε Γήισζε όηη δελ ιακβάλσ ηηο ίδηεο παξνρέο από άιιν θνξέα ή άιιν Γήκν
Επηπιέολ ζσλεκκέλα δηθαηοιογεηηθά (όποσ ζσληρέτεη ιόγος):
7. Σε πεξίπησζε αλεξγίαο, βεβαίσζε αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΔΓ
8. Σε πεξίπησζε αλαπεξίαο, θσηναληίγξαθν απόθαζεο Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο από Κ.Δ.Π.Α. ζε ηζρύ
θαη επίδεημε ηνπ πξσηόηππνπ
9. Σε πεξίπησζε δηαδπγίνπ, θσηναληίγξαθν ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απόθαζεο θαη επίδεημε ηεο
πξσηόηππεο
10. Σε πεξίπησζε δηάζηαζεο, θσηναληίγξαθν αγσγήο δηαδπγίνπ θαηαηεζεηκέλε ηελ ηειεπηαία δηεηία θαη

επίδεημε ηεο πξσηόηππεο
11. Σε πεξίπησζε ρεξείαο, Λεμηαξρηθή Πξάμε ζαλάηνπ θαη πηζηνπνηεηηθό πεξί κε ιύζεσο γάκνπ από ην
αξκόδην Πξσηνδηθείν
12. Σε πεξίπησζε επηκέιεηαο ηέθλσλ, θσηναληίγξαθν αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαη πηζηνπνηεηηθνύ πνπ
απνδεηθλύεη όηη δελ έρεη
εθδηθαζζεί ε θύξηα αγσγή επηκέιεηαο ή δελ έρεη εθδνζεί απόθαζε επί ηεο ηειεπηαίαο, άιισο, κε
ηειεζίδηθε δηθαζηηθή
απόθαζε θαη επίδεημε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηόηππνπ
13. Σε πεξίπησζε ζπκθώλνπ ζπκβίσζεο, ιεμηαξρηθή πξάμε κε θαηαρσξεκέλε ηε ιύζε ηνπ ζπκθώλνπ
14. Σε πεξίπησζε άγακεο κεηέξαο ή κε αλαγλσξηζκέλνπ ηέθλνπ, Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο (πξσηόηππν)
14. Σε πεξίπησζε αλήιηθσλ ηέθλσλ άλσ ησλ 6 εηώλ, βεβαίσζε θνίηεζεο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε
ή απνδεηθηηθό
θνίηεζεο, όηαλ έρεη ιήμεη ε ζρνιηθή ρξνληά
15. Σε πεξίπησζε ελήιηθσλ ηέθλσλ πνπ ζπνπδάδνπλ, βεβαίσζε ζπνπδώλ
Γηα αιιοδαπούς κόληκοσς θαηοίθοσς:
16. Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο παξακνλήο ζε ηζρύ θαη επίδεημε ηεο πξσηόηππεο άδεηαο
(1) Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε
δήισζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ
πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηό ηνπ ή ζε άιινλ πεξνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα
βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηώλ.

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ:


Φπέζκα πποφόνηα: παηάηες, θρεκκύδηα, ζθόρδα, ληοκάηες, θαζοιάθηα,
αραθάς, θαρόηα, κσρφδηθά (καχληαλός, άλεζο, ζέιηλο), τόρηα, ιάταλο,
θοσλοσπίδη, κπρόθοιο, θρούηα (δηάθορα), θρέας (κοζτάρη, θηκά,
ιοσθάληθα, αρλί, τοηρηλό, θοηόποσιο), υάρηα, θ.α.



Καηετςγμένα πποφόνηα: θρέας, υάρηα & ζαιαζζηλά, ιαταληθά. θ.α.



Γαλακηοκομικά: γάια, γηαούρηη, θρέκα γάιαθηος, βούησρο, ασγά.



Πποφόνηα μακπάρ διάπκειαρ: ιάδη, γάια εβαπορέ γηα ελήιηθες θαη παηδηά,
δσκαρηθά (ζπαγγέηη Νο 6, Νο 10, πάζηες, θρηζαράθη, θοθηό θ.α.), ρύδη,
όζπρηα (θαθές, θαζόιηα, ρεβίζηα).



άιηζες Νηοκάηας (τσκός, θολθαζέ, πειηέ), θολζέρβες, θαθέ, αιάηη,
πηπέρη, κπαταρηθά, θοκπόζηες, δάταρε , αιεύρη, θρσγαληές, καρκειάδες,
κέιη, κπηζθόηα, δεκεηρηαθά θ.α.



Είδη πποζυπικήρ ςγιεινήρ: Χαρηί σγείας, ζακποσάλ, αθρόιοσηρο,
ζθοσγγάρηα, βακβάθη, οδοληόθρεκα- οδοληόβοσρηζα, κφροκάληεια,
πάλες βρεθηθές, πάλες αθράηεηας.



Είδη καθαπιζμού και οικιακήρ σπήζευρ: Υγρό πηάηφλ, σγρό γεληθού
θαζαρηζκού, ζθόλε θαη σγρό πισληερίοσ ρούτφλ, ταρηί θοσδίλας,
παλάθηα θαζαρηζκού, ζθοσγγάρηα, ζθούπα, ζθοσγγαρίζηρα, θοσβά,
αιοσκηλόταρηο, δηαθαλής κεκβράλε, ζαθοσιάθηα ηύποσ (pollybag).



Μπολ κηας τρήζεφς (κηθρά γηα θρέκες & κεγάια γηα ηα γεύκαηα)



Είδη οικιακού εξοπλιζμού: θαηζαρόιες, ηεγάληα, κπρίθηα, γθαδάθηα,
θηαιίδηα γθαδηού, θοσηάιηα, πηρούληα, καταίρηα, θοσηάιες, ζοσρφηήρηα,
κποι κηας τρήζεφς, ιακπηήρες. θ.α.



Ρούσα και βπεθικά είδη: Ρούτα ,αλδρηθά, γσλαηθεία ,παηδηθά, βρεθηθά,
θαηλούργηα ε ζε πάρα ποιύ θαιή θαηάζηαζε, θοσβέρηες, ζεληόληα,
πεηζέηες θ.α.

