ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ -ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Τμήμα: Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
Δομή: Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο
Πληροφορίες: Γιαννοκώστα Χρυσούλα
Τηλ. :
2625023888
Δ/νση: Κρέστενα
Ταχ. Κώδικας: 27055
e-mail: koinoniko-pantopolio@1500.syzefxis.gov.gr
ΠΡΟΣ:
Προέδρους και εκπροσώπους Κοινοτήτων
Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών-

Κοινωνικό Παντοπωλείο δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων ».

Η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου ΑνδρίτσαιναςΚρεστένων» ιδρύθηκε με την 152/28-7-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εντάχθηκε στο
Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με την υπ’ αριθ. 4736/31-10-2016 Απόφαση του Ένταξης της Πράξης
«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων»
του Περιφερειάρχη, με Κωδικό ΟΠΣ 5002162.
Η ίδρυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στην δημιουργία δικτύου για την εφαρμογή
προγραμμάτων και δράσεων και στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, στην
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην ευαισθητοποίηση ατόμων και
ομάδων πληθυσμού, καθώς και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης
των οικονομικά αδυνάτων κατοίκων.
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
Το εισόδημα του ωφελούμενου (άτομα ή οικογένειες) , όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση
του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού
εισοδήματος: 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο και 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι,
προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως
για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας. Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που
προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο
μέλος λογίζεται ως ενήλικας.
Ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Οικογενειακή κατάσταση
Ετήσιο
Μηνιαίο
εισόδημα
εισόδημα
Μεμονωμένο άτομο
3.000€
250€
Οικογένεια χωρίς ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 ανήλικο
4.500€
375€
εξαρτώμενο μέλος
Οικογένεια με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 ανήλικα
εξαρτώμενα μέλη

5.400€

450€

Οικογένεια με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 ανήλικα
εξαρτώμενα μέλη

6.300€

525€

Οικογένεια με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 ανήλικα
εξαρτώμενα μέλη

7.200€

600€

Δικαιολογητικά:
Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα του κοινωνικού παντοπωλείου είναι:

α. Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Αίτηση του ενδιαφερόμενου, την οποία χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού
σημειώματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών
βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από
την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση οικείου Υποθηκοφυλακείου.
Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο, ή αντίγραφο
λογαριασμού ύδρευσης ή/και αποχέτευσης ή/και Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας,
Μισθωτήριο συμβόλαιο ενοικίασης οικίας όπου υπάρχει.
Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι επιτρέπει την διασταύρωση των υποβαλλόμενων
δικαιολογητικών καθώς ότι έχει την υποχρέωση και την ευθύνη για να ενημερώσει σε
περίπτωση μεταβολής της κοινωνικοοικονομικής του κατάστασης.

β) Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου δυνητικού δικαιούχου:








Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.
Επίσημη ιατρική γνωμάτευση εφόσον υπάρχει θέμα ασθενείας
Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή ΚΕΠΑ εφόσον πρόκειται
για ΑΜΕΑ
Ενοικιαστήριο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι.
Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας (εφόσον υπάρχει).
Κοινωνική έρευνα από κοινωνικό/ή λειτουργό εφόσον απαιτείται.
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία . Μη διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζι μας από Δευτέρα έως Παρασκευή (ώρες 7.00-15.00) στο τηλ. 2625023888

Η Αντιδήμαρχος
Κωνσταντίνα Στρουμπάκου

