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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 13/23-5-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ.   139/2018 
Περί τροποποίησης του Κανονισµού 

λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
του ∆ήµου Μεγαρέων στη Ν. Πέραµο 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 23 Μαΐου 2018 
ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 9793/18-5-2018 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 25 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Βογιατζή Εµµανουέλα Καστάνη Αικατερίνη 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης 
Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Παπαλευθέρης Ελευθ. 

∆ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος 

Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος Μαργέτης Παναγιώτης 
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης Γρίβα Παναγιώτα 

Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος  
Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος  

Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος  Λιώτας ∆ηµοσθ.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ. Κοινότ.Ν.Περάµου 
Παπαπανούσης Νικόλαος   

   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων  κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 132/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μιχάλαρος Ιωάννης. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 136/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 136/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαργέτης Παναγιώτης. 
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Ακολούθως η κα Πρόεδρος εισηγείται το 8ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειµένου και υπενθυµίζει στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου: 

 α) την υπ’ αριθ. 145/2013 – Α∆Α: ΒΕΖΦΩΚΠ-Ρ41 -απόφασή τους: «Περί 
ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου στη Νέα Πέραµο.» µε την 
οποία «Ενέκριναν την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου στη Νέα 
Πέραµο και όρισε πενταµελή Επιτροπή ∆ιαχείρισης τους» και  

β) την υπ’ αριθ. 164/2013 – Α∆Α: ΒΛ49ΩΚΠ-6ΚΞ  - απόφασή τους περί: 
«Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Νέας Περάµου» µε 
την οποία: « ενέκριναν τον Κανονισµό Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Νέας Περάµου, ο οποίος αποτελείται από δέκα τρία (13) άρθρα». 

γ) την υπ’ αριθ. 220/2017 – Α∆Α: Ω33ΨΩΚΠ-7Τ2 - απόφασή τους περί: 
«Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας της ∆οµής Παροχής Βασικών Αγαθών: 
Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου ∆ήµου Μεγαρέων» µε την οποία:                 
«ενέκριναν τον Κανονισµό Λειτουργίας της ∆οµής Παροχής βασικών Αγαθών: 
Κοινωνικό Παντοπωλείο/Παροχή Συσσιτίου ∆ήµου Μεγαρέων,  ο οποίος 
περιλαµβάνει δώδεκα άρθρα(12) άρθρα». 

 
Στη συνέχεια η κα. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του  ∆ηµ. Σ/λίου την 

υπ’ αριθ. Πρωτ. 9453/14-5-2018 εισήγηση της Αντιδηµάρχου του  ∆ήµου µας κας 
Ρήγα Ελένης, η οποία έχει ως εξής: 

 
«ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του ∆ήµου Μεγαρέων στη Ν. Πέραµο»  
    Σας γνωρίζουµε ότι µε την υπ’αριθµ. 145/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Μεγάρων εγκρίθηκε η Ίδρυση και Λειτουργία Κοινωνικού 
Παντοπωλείου στη Ν. Πέραµο και µε την υπ’αριθµ. 164/2013 απόφαση εγκρίθηκε ο 
Κανονισµός Λειτουργίας του ανωτέρου Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

Με την υπ’ αριθ. 125/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εγκρίθηκε η 
υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης της Πράξης µε τίτλο: «∆οµή Παροχής 
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο/Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό 
Φαρµακείο» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 του ΠΕΠ Αττικής ΕΣΠΑ 
2014-2020. Με την ίδια απόφαση έγινε αποδοχή των όρων της πρόσκλησης µε 
κωδικό ΑΤΤ024, για την υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», 
Άξονας Προτεραιότητας 09, «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης  Καταπολέµηση 
της Φτώχειας και ∆ιακρίσεων – ∆ιασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», ο οποίος 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο µε τίτλο: «∆οµή 
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο/Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό 
Φαρµακείο». 
       Με την υπ΄ αριθ. 236/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, έγινε αποδοχή 
της απόφασης ένταξης της πράξης µε τίτλο  «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: 
Κοινωνικό Παντοπωλείο/Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο» του ∆ήµου στο 
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 του ΠΕΠ Αττικής ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Με την υπ’αριθµ. 220/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
εγκρίθηκε ο Κανονισµός Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου/Παροχή 
Συσσιτίου ∆ήµου Μεγαρέων. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω εισηγούµαι την τροποποίηση από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του Κανονισµού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου 
Μεγαρέων στη Ν. Πέραµο, µε στόχο την εναρµόνιση των δύο Κανονισµών των δύο 
Κοινωνικών Παντοπωλείων του ∆ήµου µας».                                
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Ακολούθως η κα Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τον τροποποιηµένο σύµφωνα µε τα ανωτέρω, «Κανονισµό 
Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Μεγαρέων στη Νέα Πέραµο». 

Το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα 
υπό του της κας Προέδρου και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις και επειδή 
κρίνει επιβεβληµένη την τροποποίηση του ανωτέρω κανονισµού. 

Αφού είδε & τις ∆/ξεις  του άρθρου  65 του Ν. 3852/10. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
   Α) Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 164/2013 – Α∆Α: ΒΛ49ΩΚΠ-6ΚΞ -    απόφασή 

του περί «Έγκρισης Κανονισµού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Νέας 
Περάµου» και εγκρίνει τον «Τροποποιηµένο Κανονισµό λειτουργίας Κοινωνικού 
Παντοπωλείου ∆ήµου Μεγαρέων στη Νέα Πέραµο»,  µε στόχο την εναρµόνιση των 
δύο Κανονισµών των δύο Κοινωνικών Παντοπωλείων του ∆ήµου µας, οι οποίοι 
εγκρίθηκαν µε τις υπ’ αριθ. 164/2013 – Α∆Α: ΒΛ49ΩΚΠ-6ΚΞ – και  220/2017 – 
Α∆Α: Ω33ΨΩΚΠ-7Τ2 – αποφάσεις του. 

Ο ανωτέρω τροποποιηµένος  κανονισµός περιλαµβάνει δώδεκα (12) άρθρα και  
έχει ως εξής: 

 
 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ 

  
 

ΜΑΪΟΣ 2018 
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Άρθρο 1ο  
Κανονισµός Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Με τον παρόντα Κανονισµό ρυθµίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του ∆ήµου Μεγαρέων στην Νέα Πέραµο στο πλαίσιο του 
άρθρου 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/11-4-2012) και των σχετικών 
αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών. 

Κάθε κενό στον παρόντα Κανονισµό, που θα χρήζει σε ιδιάζουσα 
συγκεκριµένη περίπτωση άµεσης αντιµετώπισης, θα καλύπτεται µε προσφυγή 
στις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας. 
 

Άρθρο 2ο  

Βασικές Αρχές – Σκοπός  

Ο σκοπός της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου 
Μεγαρέων στην Ν. Πέραµο, εντάσσεται στο δίκτυο δοµών, πρωτοβουλιών και 
δράσεων του ∆ήµου στον τοµέα της Κοινωνικής Πολιτικής. Στοχεύει στην 
κοινωνική προστασία και µέριµνα των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, που 
πλήττονται από τις συνέπειες της µεγάλης οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης. 
Επιδιώκει να συµβάλει µέσα από ενέργειες ενδυνάµωσης και υποστήριξης, 
στη µερική άρση των συνεπειών της φτώχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού 
αποκλεισµού και της περιθωριοποίησης ατόµων και οικογενειών. Στοχεύει 
στην ευαισθητοποίηση ατόµων και οµάδων πληθυσµού (σχολείων, συλλόγων 
κ.λ.π.) αλλά και εταιρειών και ιδιωτών, µε στόχο τη συµµετοχή τους στο 
πρόγραµµα στήριξης και αλληλεγγύης των οικονοµικά αδύνατων συµπολιτών 
µας. 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θα 
διανέµονται δωρεάν σε συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού: 

� Τυποποιηµένα τρόφιµα 
� Είδη ατοµικής υγιεινής και καθαριότητας 
� Είδη βρεφανάπτυξης  
� Είδη ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισµού.  
Επίσης θα γίνεται ενηµέρωση για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής 

προστασίας, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, µέσα από µία οργανωµένη 
δικτύωση µε όλες τις ∆ηµόσιες και µη Υπηρεσίες και παραποµπή σε αυτές. 

Απώτερος σκοπός της δράσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η 
κάλυψη των βασικών πρωτογενών αναγκών διαβίωσης των συνανθρώπων 
µας, κατοίκων της Νέας Περάµου, που αντιµετωπίζουν το φάσµα της 
φτώχειας, ώστε να ανακουφιστούν άµεσα και να καταστεί εφικτή, η µε 
αξιοπρεπείς όρους επανένταξη και επανασύνδεσή τους µε τον κοινωνικό ιστό. 

 
Άρθρο 3ο  

Οργάνωση - Λειτουργία 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως δοµή της ∆ιεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισµού και Τουρισµού 
του ∆ήµου µας.  

Η υποστήριξη της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θα 
γίνεται από το προσωπικό της ∆ιεύθυνσης, το οποίο θα συνεπικουρείται από 
Οµάδα Εθελοντών, που θα δηµιουργηθεί για τον σκοπό αυτό, να λειτουργεί 
δηλαδή, υποστηρικτικά στην οργάνωση και λειτουργία αυτού.  

Την γραµµατειακή υποστήριξη του προγράµµατος θα έχει η ίδια 
∆ιεύθυνση, η οποία θα συγκεντρώνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των 
υποψηφίων δικαιούχων. 
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Θα τηρούνται απαρέγκλιτα όλες οι ισχύουσες σχετικές νοµοθετικές 
διατάξεις περί απορρήτου για τα προσωπικά δεδοµένα των αιτούντων. Τα 
δεδοµένα αυτά, θα τα διαχειρίζεται η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισµού και Τουρισµού, που είναι αρµόδια και για 
την κατάρτιση της τελικής κατάστασης δικαιούχων, η οποία θα τίθεται προς 
έγκριση στην ∆ιαπαραταξιακή ∆ιαχειριστική Επιτροπή. 

Η σχετική κατάσταση των δικαιούχων θα επανεξετάζεται δύο (2) φορές 
των χρόνο, τους µήνες Ιούνιο και ∆εκέµβριο µε την υποβολή και την 
εκκαθάριση του Φορολογικού Μητρώου και θα γίνονται οι αναγκαίες 
διορθώσεις, αλλαγές και προσθαφαιρέσεις. 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Νέας Περάµου θα στεγάζεται σε ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο, σε αίθουσα του ∆ηµοτικού Καταστήµατος της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Νέας Περάµου.  

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, 
Πολιτισµού και Τουρισµού θα καθορίζει το ωράριο λειτουργίας για τους 
δικαιούχους καθώς και τις ώρες και ηµέρες που θα γίνεται η διανοµή των 
προσφερόµενων ειδών.           

 
Άρθρο 4ο  

Εποπτεία – ∆ιαχειριστικός απολογισµός  

Υπεύθυνη για την εποπτεία και τον διαχειριστικό απολογισµό είναι η 
∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή, οριζόµενη στις αρχές κάθε έτους από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο – στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά µε την δύναµή τους, οι 
∆ηµοτικές παρατάξεις και στην οποία συµµετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο 
∆ήµαρχος ή ο οριζόµενος Αντιδήµαρχος [παρ. 2 του άρθρ. 2 του Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/11-4-2012)].  

Η Επιτροπή αυτή υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάµηνο, στην 
Οικονοµική Επιτροπή έκθεση πεπραγµένων και διαχειριστικό απολογισµό. Η 
Οικονοµική Επιτροπή εγκρίνει µε απόφασή της το διαχειριστικό απολογισµό. 
Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

Ένας ή δυο διοικητικοί µόνιµοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Αόριστου Χρόνου που υπηρετούν στο Τµήµα ∆ιοικητικών Θεµάτων και 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Αποκεντρωµένης Υπηρεσίας Νέας Περάµου 
και οι όποιοι θα τοποθετηθούν παράλληλα και στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισµού και Τουρισµού, θα είναι 
αρµόδιοι για την παραλαβή προϊόντων, τιµολογίων, τοποθέτηση προϊόντων, 
λειτουργία αποθήκης, ηλεκτρονική καταγραφή εισερχόµενων και εξερχόµενων 
προϊόντων, παραλαβή των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων, εξυπηρέτηση των 
δικαιούχων ανά µήνα κ.λ.π., σύµφωνα µε τις γενικότερες οδηγίες και 
κατευθύνσεις της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης. 

Ένας ή δύο εργάτες του ∆ήµου, οικογενειακός βοηθός και εθελοντές, θα 
φροντίζουν την µεταφορά και τοποθέτηση των προϊόντων στην αποθήκη, τα 
ράφια, καθώς επίσης την καθαριότητα και την ευπρέπεια του χώρου.  

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής 
διοίκησης και της διαφάνειας, θα τηρεί τα παρακάτω βιβλία εντύπως και 
ηλεκτρονικά: 

1. Βιβλίο καταγραφής εισερχόµενων και εξερχόµενων προϊόντων που θα 
προέρχονται από προµήθειες  του ∆ήµου 

2. Βιβλίο καταγραφής εισερχόµενων και εξερχόµενων προϊόντων 
εθελοντικής προσφοράς – δωρεών 

3. Αναλυτική κατάσταση παραλαβής προϊόντων ανά δικαιούχο 
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4. Συγκεντρωτικές µηνιαίες καταστάσεις δικαιούχων που εξυπηρετήθηκαν 
και ειδών που παρέλαβαν, υπογεγραµµένη από τον διοικητικό 
υπεύθυνο του Παντοπωλείου. 
 

Άρθρο 5ο  

Πόροι του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Οι πόροι για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα 
προέρχονται από: 

� ∆ωρεές και χορηγίες Επιχειρήσεων και ιδιωτών µε πρόσφορα 
προϊόντων  

� Χορηγίες εθελοντών, συλλόγων, ιδρυµάτων κ.λ.π. 
� Από Ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράµµατα για την καταπολέµηση της 

φτώχειας 
� Από ίδιους πόρους του ∆ήµου Μεγαρέων (παρ. 1, άρθρ. 2 του Ν. 

4071/2012, ΦΕΚ 85/τ. Α΄/ 11-4-2012). 
 

Άρθρο 6ο 

Παροχές του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κοινωνικό παντοπωλείο είναι 
δωρεάν. 

Οι προϋποθέσεις και ο χρόνος ένταξης ενός δικαιούχου στο 
πρόγραµµα και επανένταξη του σε αυτό θα αξιολογούνται από την Επιτροπή 
διαχείρισης, µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω.  

Οι ποσότητες των ειδών, που θα περιλαµβάνει ο κάθε δικαιούχος, θα 
καθορίζεται επίσης µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια. 
 

Άρθρο 7ο  

∆ικαιούχοι και Προϋποθέσεις 

Κύριο κριτήριο ένταξης των δικαιούχων είναι το ετήσιο εισόδηµα, ενώ 
θα λαµβάνονται υπόψη επιπλέον παράγοντες, όπως η οικογενειακή 
κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήµατα, η ανεργία, τα προβλήµατα υγείας και 
αναπηρίας και οι συνθήκες στέγασης. 

1) ∆υνητικοί δικαιούχοι των υπηρεσιών που παρέχει το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο είναι άτοµα/νοικοκυριά που διαµένουν στη ∆ηµοτική Κοινότητα 
Νέας Περάµου, συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµα διαµενόντων πολιτών 
τρίτων χωρών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών 
στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια 
(π.χ. ωφελούµενοι του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης, ανασφάλιστα 
άτοµα µε πολύ χαµηλό ετήσιο εισόδηµα).  

2) Οι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ ή άλλη σιτιστικής δοµής δεν µπορούν να 
ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.  
3) Ειδικότερα, στο πρόγραµµα του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ν. Περάµου 
έχουν δικαίωµα συµµετοχής, άτοµα που διαβιούν κάτω από το όριο της 
φτώχειας (όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, σύµφωνα µε την έρευνα 
εισοδήµατος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών 2016 - περίοδος 
αναφοράς 2015) και συγκεκριµένα:  
• άτοµα µε εισόδηµα το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 4.500€ ετησίως.  
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• νοικοκυριά µε δύο ενήλικες ή µε έναν ενήλικα και ένα εξαρτώµενο µέλος 
(ανήλικο τέκνο ή φοιτητή κάτω των 25 ετών) µε εισόδηµα το οποίο 
ανέρχεται σε 6.750€ ετησίως. Για κάθε επιπλέον εξαρτώµενο µέλος το 
ποσό αυξάνεται κατά 1.350€ ετησίως. Τα εξαρτώµενα µέλη που 
υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία λαµβάνονται υπόψη στον 
υπολογισµό του εισοδήµατος αλλά δεν µπορούν να είναι δικαιούχοι των 
παροχών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ν. Περάµου. 

• άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω, των οποίων το ατοµικό εισόδηµα δεν 
υπερβαίνει το ποσό των 9.000€ ετησίως. 

• µακροχρόνιοι άνεργοι (ανεργία άνω των 12 µηνών) δικαιούνται συµµετοχή 
το πρόγραµµα, ακόµα και µε υψηλότερο από το προαναφερόµενο ετήσιο 
εισόδηµα, εφόσον αυτό προερχόταν από έµµισθη εργασία. 

Επίσης στον προσδιορισµό του εισοδήµατος των δυνητικών δικαιούχων 
λαµβάνονται υπόψη και οι εξής παράµετροι: 
• Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά 
το ποσό των 90.000€ για το µονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόµενη κατά 
15.000€ για κάθε πρόσθετο µέλος και έως 150.000€. 

• Η συνολική αξία της κινητής περιουσίας, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 
ποσό των 6.000€. 

• Το ύψος των καταθέσεων και οι τόκοι αυτών καθώς και η τρέχουσα αξία των 
µετοχών – οµολόγων δεν µπορούν να υπερβαίνουν ανά έτος τα όρια που 
περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ 
ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΤΛ. 

ΟΡΙΑ ΤΟΚΩΝ 
ΑΠΟ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 4.800€ 53€ 
Με 2 ενήλικα µέλη ή 1 ενήλικο και 
ένα εξαρτώµενο µέλος (ανήλικο 
τέκνο ή φοιτητή έως 25 ετών) 

7.200€ 80€ 

Το ύψος των καταθέσεων για κάθε επιπλέον εξαρτώµενο µέλος προσαυξάνεται 
κατά 1200€ µε ανώτατο όριο το ποσό των 14.400€ ανεξαρτήτως των µελών του 
νοικοκυριού. Αντίστοιχα οι τόκοι καταθέσεων για κάθε επιπλέον εξαρτώµενο µέλος 
προσαυξάνονται κατά 13€ µε ανώτατο όριο το ποσό των 160€ ανεξαρτήτως των 
µελών του νοικοκυριού. 

 
Μεταξύ των πολιτών που πληρούν τα εισοδηµατικά κριτήρια και δεν έχουν 
ενταχθεί στο Τ.Ε.Β.Α. προτεραιότητα για την ένταξή τους στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Νέας Περάµου έχουν τα νοικοκυριά µε τα εξής κοινωνικά 
χαρακτηριστικά:  
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1. Τα µοναχικά άτοµα (για τα οποία δεν υπάρχει υποστήριξη από το 
οικογενειακό τους περιβάλλον) 

2. Οι µονογονεϊκές οικογένειες 
3. Οι άστεγοι ή άτοµα – οικογένειες µε επισφαλή στέγη  
4. Οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες 
5. Τα άτοµα µε αναπηρία άνω του 67% 
6. Οι άνεργοι και ιδιαίτερα οι µακροχρόνια άνεργοι. 

5) Επισηµαίνεται ότι: 

• οι οικογένειες που έχουν ανήλικα τέκνα σε ηλικία για φοίτηση στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση, θα πρέπει να προσκοµίσουν το σχετικό 
δικαιολογητικό της παρακολούθησης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
των τέκνων τους προκειµένου η οικογένεια να ενταχθεί στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο  

• Επίσης όταν δεν υπάρχουν συνθήκες αστεγίας απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι η 
προσκόµιση του λογαριασµού ∆.Ε.Η. της οικίας που διαµένουν στο 
όνοµα του αιτούντος. 

 
Άρθρο 8ο  

Ποσότητα παρεχοµένων προϊόντων 

Οι ποσότητες των παρεχοµένων ειδών στους δικαιούχους θα είναι 
ανάλογες µε την διαθεσιµότητα του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

Για κάθε µία από τις κατηγορίες ωφελουµένων, θα καθορίζεται ανάλογα 
µε την οικογενειακή τους κατάσταση και των αριθµό των ατόµων, η ποσότητα 
των προϊόντων που θα τους χορηγείται και η συχνότητά της παροχής των 
ειδών, µε απόφαση της ∆ιαπαραταξιακής Επιτροπής.  

 
Άρθρο 9ο  

Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά  

Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 
είναι :  
(Ι) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψήφιους δυνητικούς 
δικαιούχους: 

1) Αίτηση του ενδιαφεροµένου, σύµφωνα µε τυποποιηµένο υπόδειγµα 
αίτησης που χορηγεί η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου.  
 
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριµήνου. Για 
αλλοδαπούς, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου έτους 
(λόγω οικονοµικών απαιτήσεων που συνεπάγεται η έκδοση και η 
µετάφραση του από την προξενική αρχή της χώρας τους). Σε περίπτωση 
όπου η χώρα προέλευσης αλλοδαπού δεν χορηγεί το πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης, αυτό δύναται να αντικατασταθεί µε άλλα 
πιστοποιητικά ή ληξιαρχικές πράξεις, οι οποίες σωρευτικά αποδεικνύουν 
την τρέχουσα σύνθεση της οικογένειας. 
3) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας 
παραµονής σε ισχύ. 
4) Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασµού εταιρίας παροχής ηλεκτρισµού 
στο όνοµα του δικαιούχου ή αντίγραφο µισθωτηρίου συµβολαίου, από το 
οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας. 
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5) Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (έντυπο 
Ε1) και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος φυσικών προσώπων.  
6) Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή Εκκαθαριστικό 
ΕΝΦΙΑ ή υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86), µε θεωρηµένο το γνήσιο της 
υπογραφής, περί µη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των 
προστατευµένων µελών. 

 (ΙΙ) ∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση του δυνητικού δικαιούχου: 
1) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆, εφόσον πρόκειται για άνεργο (των 

αιτούντων ή και προστατευόµενων µελών).  

2) Γνωµάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) σε ισχύ, 
εφόσον πρόκειται για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (των αιτούντων ή των 
προστατευόµενων µελών ).  

3) Για τους άστεγους δεν απαιτείται αποδεικτικό κατοικίας, αλλά η 
κατάσταση τους, εφόσον δεν είναι καταγεγραµµένοι, θα διαπιστώνεται 
µε κοινωνική έρευνα. 

4) Για τις µονογονεϊκές οικογένειες: α) για την περίπτωση διαζυγίου, 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, β) για την περίπτωση διάστασης 
αγωγή διαζυγίου κατατεθειµένη την τελευταία διετία, γ) για την 
περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου και πιστοποιητικό περί 
µη λύσεως γάµου από το αρµόδιο Πρωτοδικείο, δ) για την περίπτωση 
συµφώνου συµβίωσης, ληξιαρχική πράξη µε καταχωρηµένη τη λύση 
του συµφώνου, ε) για την περίπτωση άγαµης µητέρας ή µη 
αναγνωρισµένου τέκνου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και 
στ) για τα ανήλικα τέκνα, απόφαση ασφαλιστικών µέτρων και 
πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι δεν έχει εκδικασθεί η κύρια αγωγή 
επιµέλειας ή δεν έχει εκδοθεί απόφαση επί της τελευταίας, άλλως, µε 
τελεσίδικη δικαστική απόφαση. 

5) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαµβάνει τις ίδιες παροχές από άλλο φορέα 
ή άλλο ∆ήµο, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής. 

6) Βεβαίωση σπουδών για τα ενήλικα τέκνα που σπουδάζουν και 
βεβαίωση φοίτησης των ανήλικων τέκνων στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση ή αντίγραφου του αποδεικτικού φοίτησης, όταν έχει λήξει η 
σχολική χρονιά. 

7) Άδεια παραµονής (για αλλοδαπούς µόνιµους κατοίκους) 

8) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά 
περίπτωση. 

Οι δικαιούχοι οφείλουν την επανυποβολή των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών για την παραµονή τους στο πρόγραµµα του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου.  

Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και 
τα διαχειρίζονται µόνο οι αρµόδιοι υπάλληλοι της Αποκεντρωµένης Υπηρεσίας 
Νέας Περάµου, ορισθέντες και παράλληλα τοποθετηµένοι στη ∆ιεύθυνση 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισµού και Τουρισµού 
του ∆ήµου, που δεσµεύονται για την εχεµύθεια τους. 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους δικαιούχους σε συγκεκριµένη 
χρονική περίοδο, η οποία θα δηµοσιοποιείται κάθε φορά. Τα δικαιολογητικά 
συγκεντρώνονται και αξιολογούνται από τον διοικητικό υπάλληλο της δοµής, 
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όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδοµένων και 
όπως αρµόζει στον σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην 
διατήρηση της ανωνυµίας. Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
υποβληθέντων  αιτήσεων – δικαιολογητικών των υποψήφιων δικαιούχων, 
καθορίζονται οι τελικοί δικαιούχοι των υπηρεσιών της δοµής. 

Οι αιτήσεις θα πρωτοκολλούνται σε ξεχωριστό πρωτόκολλο θεωρηµένο 
από την ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, 
Πολιτισµού και Τουρισµού. 

Η σύνταξη και κατάθεση έκθεσης Κοινωνικού Λειτουργού µε θετική 
εισήγηση για την ένταξη του αιτούντος στο Πρόγραµµα του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, θεωρείται ότι αντικαθιστά πλήρως ή αναπληρώνει τυχόν 
ελλείψεις ή δικαιολογητικά που δεν είναι εφικτό να κατατεθούν κατά τα 
οριζόµενα ανωτέρω. Η θετική εισήγηση µε κοινωνικό ιστορικό Κοινωνικού 
Λειτουργού και η σύµφωνη γνώµη της ∆ιαπαραταξιακής Επιτροπής αρκούν 
για να ενταχθεί κάποιος στο µητρώο εξυπηρετούµενων από το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο. 

 
Άρθρο 10ο  

Κάρτα Κοινωνικού Παντοπωλείου 

1) Η κάρτα δικαιούχου του Κοινωνικού Παντοπωλείου χορηγείται σε 
όποιον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του παρόντος κανονισµού 
και έχει κριθεί δικαιούχος. 
2) Η κάρτα δικαιούχου είναι αυστηρά προσωπική, αναγράφει τα στοιχεία 
του δικαιούχου και δεν µεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο. Όταν πρόκειται 
για οικογένεια που συµβιώνει αρµονικά θα χορηγείται µόνο µια (1) κάρτα 
δικαιούχου και όχι κάθε µέλος της ξεχωριστά. 
3) Η κάρτα δικαιούχου εκδίδεται µε ισχύ ενός (1) έτους. Στην κάρτα 
αναγράφεται το χρονικό διάστηµα που ισχύει για την χρήση των 
υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου/Παροχή Συσσιτίου. Η κάρτα 
ανανεώνεται µετά την επανυποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών 
κάθε έτος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει στο µεταξύ µεταβολή 
της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης δικαιούχου προς το βέλτιστο. 
4) Εάν ο κάτοχος – δικαιούχος της κάρτας δεν είναι σε θέση να 
παρευρίσκεται ο ίδιος στο Κοινωνικό Παντοπωλείο/Παροχή Συσσιτίου, 
λόγω ηλικίας ή άλλων προβληµάτων υγείας, δύναται µε την ταυτότητα του 
δικαιούχου, να παραλάβει οποιοδήποτε άλλο άτοµο, το οποίο έχει 
εξουσιοδοτήσει ο ωφελούµενος, µε την προϋπόθεση ότι έχει ενηµερωθεί η 
Υπηρεσία σχετικά. 

Άρθρο 11ο 

∆ικαιώµατα  και Υποχρεώσεις δικαιούχων 

1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται το προσωπικό και τους χώρους του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου  και να τηρούν ότι προβλέπεται από τον 
παρόντα κανονισµό. 

2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκοµίσουν οποιοδήποτε συµπληρωµατικό 
στοιχείο ή δικαιολογητικό ζητηθεί από την ∆ιεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισµού και Τουρισµού. 

3. Ο κάθε δικαιούχος (άτοµο ή οικογένεια) δικαιούται για ένα (1) έτος να 
λαµβάνει συγκεκριµένα προϊόντα, ανάλογα µε τον αριθµό των µελών του 
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νοικοκυριού, τα οποία θα ετοιµάζονται και θα παραδίδονται από το 
προσωπικό του Κοινωνικού Παντοπωλείου.  

4. Ο δικαιούχος δύναται να απολέσει το δικαίωµα συµµετοχής στο 
πρόγραµµα παροχών του Κοινωνικού Παντοπωλείου, εφόσον συντρέχει 
για το δικαιούχο µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

1) Παραβεί τον παρόντα Κανονισµό.  
2) Υποβάλει ψευδή δήλωση ή αναληθή ως προς την ακρίβεια τους 

δικαιολογητικά.  
3) Εξαντλήσει την ηµεροµηνία που έχει δικαίωµα χρήσης των παροχών 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου και δεν έχει υποβάλει εκ νέου αίτηση 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ή έχει υποβάλει 
αίτηση η οποία απορρίφθηκε.  

4) Προκαλέσει διένεξη ή δηµιουργήσει οποιοδήποτε 
πρόβληµα στο προσωπικό του Κοινωνικού Παντοπωλείου.  

5) Πάψει να εµπίπτει στις προϋποθέσεις  για τις παραπάνω 
   παροχές.  

6) Μεταβληθεί η κοινωνικοοικονοµική του κατάσταση (π.χ. εάν 
προσληφθεί και αποκτήσει εισόδηµα και ασφαλιστική κάλυψη). 

7) Αρνηθεί την επανεξέταση των απαιτούµενων 
    δικαιολογητικών.  

5. Οι υπάλληλοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου, εάν συντρέχει οποιαδήποτε 
από τις πιο πάνω αναφερόµενες (εδάφιο 4) περιπτώσεις, δύναται να 
λάβουν όλα τα ενδεικνυόµενα νόµιµα µέτρα εναντίον του δικαιούχου, 
περιλαµβανοµένης της διαγραφής του από το Κοινωνικό Παντοπωλείο και 
την απαγόρευση της εισόδου στους χώρους που στεγάζονται. 

 
 

Άρθρο 12ο 

Ισχύς – Τροποποίηση του Κανονισµού 

Ο κανονισµός, εναρµονισµένος µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, 
εγκρίνεται, συµπληρώνεται και τροποποιείται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Μεγαρέων, που λαµβάνεται µε την απόλυτη 
πλειοψηφία των µελών του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

                               
 
 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  
(άρθρο 8 του Ν.1599/1986 και άρθρο 3 του Ν.2690/1999) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή την δήλωση 
µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων Υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 

του Ν.1599/1986) 
Προς:     ∆ήµο Μεγαρέων 

∆ιεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, 

Απασχόλησης, 
Πολιτισµού & Τουρισµού 

Αριθµ. Πρωτ.: 

[[[[[[[. 

Ν. Πέραµος, 

[[..[.......20[... 

 
 

 
 

 
 
 

              ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ  

∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Στοιχεία αιτούντος: 
 

Όνοµα:  
 

Επώνυµο:  

Όνοµα 
Πατέρα: 

 Επώνυµο 
Πατέρα: 

 

Όνοµα 
Μητέρας: 

 Επώνυµο 
Μητέρας: 

 

Αρ. ∆ελτίου 
Ταυτότητας: 

   

Ηµεροµηνία 
Γέννησης: 

 Τόπος 
Γέννησης: 

 

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Ο
δ
ό
ς
:

 Αριθµός:  

Τηλέφωνο 
Οικίας: 

 Κινητό:  E-mail:  
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Εγώ, ο/η ………………………………………….. του ………………………………. και της 
……………………………… µε Α∆Τ …………………. µε ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις 
κυρώσεις(1), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και επισυνάπτω όλα τα σχετικά 
δικαιολογητικά και βεβαιώσεις.  
Επίσης βεβαιώνω ότι ανήκω στην ακόλουθη κατηγορία: 

1. Οικονοµικά αδύναµος 5. Τρίτεκνη οικογένεια 
2. Μοναχικό άτοµο 6. Πολύτεκνη οικογένεια 

3. Μονογονεϊκή οικογένεια 7. Αναπηρία άνω του 67% 
4. Άστεγος 8. Άνεργος 

Σε περίπτωση αλλαγής της οικονοµικής µου κατάστασης, της διεύθυνσης διαµονής και του 
τηλεφωνικού µου αριθµού θα ενηµερώσω άµεσα την ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του 
∆ήµου Μεγαρέων. 

                                                                        Μέγαρα,  …… /…… / 20…… 
 

Ο/Η Αιτ…… 
 
 

(Υπογραφή) 

 
Συνηµµένα υποβάλλω (κυκλώστε ανάλογα):  
1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία) 
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου   
3. Φορολογικά Στοιχεία σε φωτοαντίγραφο:   

3.1. το Ε1 (δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του τελευταίου οικονοµικού έτους)  
3.2. το Εκκαθαριστικό του Ε1  
3.3. το Ε9 (το τελευταίο που έχει υποβληθεί), εφόσον υπάρχουν ακίνητα  

4. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασµού εταιρίας παροχής 
ηλεκτρισµού  
στο όνοµα του αιτούντος)  

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρωτότυπο)  
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν λαµβάνω τις ίδιες παροχές από άλλο φορέα ή άλλο ∆ήµο  

 
Επιπλέον συνηµµένα δικαιολογητικά (όπου συντρέχει λόγος):  
7. Σε περίπτωση ανεργίας, βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆  
8.  Σε περίπτωση αναπηρίας, φωτοαντίγραφο απόφασης Πιστοποίησης Αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α. σε ισχύ   
9.  Σε περίπτωση διαζυγίου, φωτοαντίγραφο αµετάκλητης δικαστικής απόφασης  
10. Σε περίπτωση διάστασης, φωτοαντίγραφο αγωγής διαζυγίου κατατεθειµένη την τελευταία διετία  
11. Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου και πιστοποιητικό περί µη λύσεως γάµου από το 

αρµόδιο Πρωτοδικείο 

Στοιχεία µελών οικογένειας για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο που 
διαβιούν στην ίδια οικία: 
α/α Ονοµατεπώνυµο 

µελών οικογένειας 
Ηλικία Συγγενική 

σχέση 
ΑΜΚΑ Επαγγελµατική 

κατάσταση / Ιδιότητα 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      
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12. Σε περίπτωση επιµέλειας τέκνων, φωτοαντίγραφο ασφαλιστικών µέτρων και πιστοποιητικού που 
αποδεικνύει ότι δεν έχει  
εκδικασθεί η κύρια αγωγή επιµέλειας ή δεν έχει εκδοθεί απόφαση επί της τελευταίας, άλλως, µε 
τελεσίδικη δικαστική  
απόφαση  

13. Σε περίπτωση συµφώνου συµβίωσης, ληξιαρχική πράξη µε καταχωρηµένη τη λύση του συµφώνου 
14. Σε περίπτωση άγαµης µητέρας ή µη αναγνωρισµένου τέκνου, Πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης (πρωτότυπο) 
14. Σε περίπτωση ανήλικων τέκνων άνω των 6 ετών, βεβαίωση φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

ή αποδεικτικό  
φοίτησης, όταν έχει λήξει η σχολική χρονιά  

15. Σε περίπτωση ενήλικων τέκνων που σπουδάζουν, βεβαίωση σπουδών  
 
Για αλλοδαπούς µόνιµους κατοίκους:  
16. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραµονής σε ισχύ  
 
(1) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη 

δήλωση σύµφωνα µε το άρθρο 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των 

πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον  εαυτό του ή σε άλλον περουσιακό όφελος  βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 

βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών. 

 
 

 
B) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  139/2018. 
 

��������������������������������.��.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 

 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Ο Πρόεδρος της  Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος 

Μουσταϊρας Ηλίας Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 

 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος  

   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα[[[[[[[. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
  

 
 
 
 


