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Γ Δ Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 
 
Ο ΓΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΜΑΝΗΣ ζπκκεηέρνληαο ωο εηαίξνο ζηελ 

«Κοινωνική Σύμππαξη ηηρ Πεπιθεπειακήρ Ενόηηηαρ Πελοποννήζος ζηα πλαίζια 

ηος Επισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Επιζιηιζηικήρ και Βαζικήρ Υλικήρ 

Σςνδπομήρ για ηο Ταμείο Εςπωπαϊκήρ Βοήθειαρ για ηοςρ Άποποςρ 

(ΤΕΒΑ/FEAD)»  

αλαθνηλώλεη 
 

όηη από ηελ Τξίηε 19 Απξηιίνπ ωο θαη ηελ Παξαζθεπή 22 Απξηιίνπ, θαηά ηηο 

ώξεο: 09:30π.κ. ωο 14:30κ.κ, ζην θηήξην πνπ βξίζθεηαη παξαπιεύξωο ηνπ 

θηεξίνπ ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Γπζείνπ ζα πξνβεί ζηε δηαλνκή εηδώλ 

βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (είδε νηθηαθήο ρξήζεο,), βξεθηθώλ 

ηξνθώλ/πάλεο θαη ειαηόιαδν θαζώο θαη αγξνηηθά πξνϊόληα (κήια, καληαξίληα) 

 

Τασηότρονα με ηην διανομή ζηοσς δικαιούτοσς ηοσ προγράμμαηος ΤΕΒΑ: εηδώλ 

βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (είδε νηθηαθήο ρξήζεο,), βξεθηθώλ ηξνθώλ/πάλεο θαη 

ειαηόιαδν  

ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

θαη δηαλνκή αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ (κήια θαη καληαξίληα) ), 

βάζει ηος άπθπος 10 παπαγπ.2.3 ηηρ ΚΥΑ 3320/89565/14-8-2015 

(Σςμπληπωμαηικά πποζωπινά έκηακηα μέηπα ζηήπιξηρ ηων παπαγωγών 

οπιζμένων οπωποκηπεςηικών - ΦΕΚ 1701/η.Β’/14 – 08 – 2015), ζηνπο δηθαηνύρνο 

ΤΔΒΑ, ζηνπο δηθαηνύρνπο θάξηαο ζίηηζεο θαη ζηα Γεκόζηα Σρνιεία 

Πξωηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο 

Μάλεο. 

Σπγθεθξηκέλα: 
 

Οη ωθεινύκελνη - δηθαηνύρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ΤΔΒΑ (πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

καδί ηνπο ην δειηίν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπο ή εμνπζηνδόηεζε από ηνλ 

δηθαηνύρν κε ζεωξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ) ζα παξαιάβνπλ: 

 

1. Δίδε νηθηαθήο ρξήζεο (ζακπνπάλ, πγξό πηάηωλ, πγξό γεληθνύ θαζαξηζκνύ, 

απνξξππαληηθά, νδνληόθξεκεο,) 

2. Βξεθηθά είδε (γάια ζθόλε, θξέκεο θαη πάλεο, ζηνπο δηθαηνύρνπο κε βξέθε) 

3. Διαηόιαδν 

4. Μήια 

5. Μαληαξίληα 
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Οη θάηνρνη θάξηαο ζίηηζεο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 παξαγξ.2.3 ηεο ΚΥΑ 

3320/89565/14-8-2015 (πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηελ θάξηα ηνπο, ην 

δειηίν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή εμνπζηνδόηεζε από ηνλ δηθαηνύρν κε 

ζεωξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ) ζα παξαιάβνπλ: 

 Πνξηνθάιηα 

 Μαληαξίληα 

Δπίζεο ζα δηαηεζνύλ από ηνλ Γήκν Αλαηνιηθήο Μάλεο κήια θαη καληαξίληα 

(θαηά ηηο ίδηεο εκεξνκελίεο) ζε όινπο ηνπο καζεηέο ηωλ ζρνιηθώλ βαζκίδωλ 

ππνρξεωηηθήο εθπαίδεπζεο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 παξαγξ.2.3 ηεο ΚΥΑ 

3320/89565/14-8-2015 

Οη ωθεινύκελνη ΤΔΒΑ θαη Κάξηαο Σίηηζεο ζα εηδνπνηεζνύλ ηειεθωληθά (κέζω 

sms), ζηα θηλεηά ηειέθωλα πνπ έρνπλ δειώζεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζέιζνπλ ζην ζεκείν Γηαλνκήο γηα ηελ παξαιαβή ηωλ εηδώλ  

Σην ηέινο θάζε δηαλνκήο νη αξκόδηεο αξρέο ζηέιλνπλ ηε ιίζηα κε ηνπο 

ωθεινύκελνπο πνπ παξέιαβαλ πξνϊόληα θαη ηηο πνζόηεηεο απηώλ. 

 

 

 

 

 Ο Γήκαξρνο 

α/α 

Ο Αληηδήκαξρνο 

 

 

 

Παλαγηώηεο Τζηξηγώηεο 
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