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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 
Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015
και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006,  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο  μέρος  του
Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  318/2015
απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  συζητήθηκε  στη
συνεδρίαση αυτού στις 2-7-2015.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.

15/2-7-2015
Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

        
        Αριθμ. Πρωτ.:19674/17-9-2015

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

                                                          ΘΕΜΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που
αφορά στον  Κανονισμό Λειτουργίας της Τράπεζας Ρουχισμού του Δήμου Καρδί-

τσας.
  Στην Καρδίτσα σήμερα την 2α του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα

7.00' μ.μ.,  στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.  14892/26-6-2015 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύμφωνα με τους

ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και  των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε

τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη 14) Σβάρνας Ιωάννης 1) Γούλας Γεώργιος

2) Αντωνίου Σωτήριος 15) Τάντος Μιχαήλ 2) Διαμαντή Ευαγγελία 

3) Αραμπατζής Δημήτριος 16) Ψημμένος Κωνσταντίνος 3) Ντελής Ιωάννης

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 17) Παπαλός Κωνσταντίνος 4) Τίκας Τριαντάφυλλος

5) Γεννάδιος Ιωάννης 18) Μαρκινός Αθανάσιος 5) Γούλας Σωτήριος

6) Γιαννέλος Κλεομένης 19) Παπαδημητρίου Χαρίλαος 6) Παπαγεωργίου Σταύρος 

7) Καπράνας Απόστολος 20) Τσιούκης Λάμπρος 7) Μιχαλάκης Κων/νος

8) Κολοκύθα Άλκηστις 21) Βαρελάς Βάιος Αν και κλήθηκαν νόμιμα

9) Κουρκούνας Βασίλειος 22) Αμπαντζή Μαρία

10) Λέκκας Αλέξανδρος 23) Λέμας Ευάγγελος

11) Μαντζιάρας Παναγιώτης 24) Χατζής Ηλίας

12) Μπακαλάκου Σωτηρία 25) Κρανιάς Βασίλειος

13) Ξυλομένος Κωνσταντίνος 26) Σχορετσανίτης Ηλίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο 33

μελών,  παρόντες  ήταν  26),  οι  οποίοι  αποτελούν  και  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του  Σώματος,

σύμφωνα  με  το  άρθρο  96  του  Ν.3463/2010 «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού
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Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης,

παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου. 

---------------------

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Καρδίτσας  μετά  από  συζήτηση  σχετικά  με  την  έκδοση
κανονιστικής απόφασης που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Τράπεζας
Ρουχισμού του Δήμου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη:

1.Την εισήγηση της αντιδημάρχου του Δήμου Καρδίτσας κας Αντωνίου Ελένης, η οποία έχει ως
εξής:
“Στα  πλαίσια  των  δράσεων  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και  Κοινωνικής  Προσφοράς  που
αναπτύσσει ο Δήμος Καρδίτσας καθιερώνει τη λειτουργία της “Τράπεζας Ρουχισμού”. Ο θεσμός
αποτελεί  έναν  από  τους  σκοπούς  του  Δήμου  Καρδίτσας  και  εντάσσεται  στα  πλαίσια  των
Κοινωνικών Δομών, ενώ θα παρέχει δωρεάν είδη ένδυσης και υπόδησης σε ευπαθείς Κοινωνικά
Ομάδες.
Για το λόγο αυτό σας υποβάλλουμε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Τράπεζας Ρουχισμού του
Δήμου Καρδίτσας και παρακαλούμε για την έγκρισή του.”

2.Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Τράπεζας Ρουχισμού του Δήμου Καρδίτσας, ο οποίος έχει ως
εξής:
“Κανονισμός Λειτουργίας Τράπεζας Ρουχισμού Δήμου Καρδίτσας
Με τον Κανονισμό ρυθμίζεται η λειτουργία της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ” του Δήμου Καρδίτσας.
Ο Κανονισμός εγκρίνεται και τροποποιείται μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Βασικές Αρχές
Στόχος- Σκοπός
Στο πλαίσιο της συντονισμένης στρατηγικής ο Δήμος Καρδίτσας για την κοινωνική προστασία
και  αλληλεγγύη  των  ευπαθών  κοινωνικά  ομάδων  και  την  καταπολέμηση  της  φτώχειας
αναπτύσσει σχέδιο δράσης με την δημιουργία της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ” (δωρεάν παροχή
ενδυμάτων,  υποδημάτων  κλπ.).  Σκοπός  του  προγράμματος  είναι  η  κάλυψη  πρωτογενών
αναγκών επιβίωσης απόρων οικογενειών, που φαίνονται εγγεγραμμένοι στο Κοινωνικό Μητρώο
απόρων του Δήμου Καρδίτσας, σε καταστάσεις δε έκτακτων περιστατικών ωφελούμενοι μπορεί
να  είναι  και  γενικότερα  ευπαθείς  κοινωνικά  ομάδες  (πολύτεκνοι-  μονογονεϊκές  οικογένειες
κλπ.), που πληρούν τις προϋποθέσεις εντός και εκτός των ορίων του Δήμου. Έτσι η λειτουργία
της ανωτέρω δομής θεωρούμε, ότι αφ' ενός θα ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες υπαρκτές
ανάγκες των Δημοτών που προκύπτουν μέσα από την καταγραφή αυτών, μέσα από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες της Δημοτικής Αρχής μετά την περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε και αφ'
εταίρου  θα  βοηθήσει  να  καλλιεργηθεί  το  συναίσθημα  της  αλληλοβοήθειας  προς  τον
συνάνθρωπό μας.
Οργάνωση- Λειτουργία
Η “ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ” εντάσσεται στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Καρδίτσας, υπάγεται
στις αρμοδιότητες της Αντιδημαρχίας Αλληλεγγύης Ειδικών Ευπαθών Πληθυσμιακών Ομάδων-
Εθελοντισμού σε συνεργασία με την Δ/νση Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας καθώς
και με την εθελοντική προσφορά των δημοτών οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαρκή προμήθεια με
είδη. Επίσης για την προμήθεια της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ” με τα απαραίτητα είδη, ο Δήμος
πιθανόν να συνεργαστεί με βιοτεχνίες, καταστήματα κλπ. Που προσφέρονται να παρέχουν τα
ανωτέρω.
Επιπλέον,  η  Αντιδημαρχία  Αλληλεγγύης  αναλαμβάνει  να  παραλαμβάνει,  να  επιλέγει  και  να
τοποθετεί στην “ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ” τα μεταχειρισμένα είδη που προσφέρουν οι πολίτες, με
τη βοήθεια μόνιμης “Ομάδας Εθελοντών”.
Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται
μόνο η αρμόδια Αντιδημαρχία.
Η “ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ” θα λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα και ώρες από 9.00 π.μ. έως 12
μ.μ., θα παρέχει δε είδη ένδυσης, υπόδησης και θα στελεχώνεται από μια υπάλληλο του Δήμου,
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από προσληφθέντες  υπαλλήλους μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,  αν προκύψουν και  την
ομάδα  Εθελοντών  της  Αντιδημαρχίας,  οι  οποίοι  προσπαθούν  για  την  ομαλή  λειτουργία  της
Δομής.
Παροχές
Τα είδη που παρέχονται από την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ” είναι εντελώς δωρεάν και αφορούν
όλους τους δικαιούχους. Στις παροχές συμπεριλαμβάνονται είδη πρωτογενών αναγκών όπως,
ενδύματα και υποδήματα.
-Τα ρούχα θα πρέπει να είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση.
-Τα υποδήματα θα πρέπει να είναι σε κατάσταση, που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Τα  ανωτέρω  είδη  που  δεν  είναι  σε  καλή  κατάσταση  θα  μπορούν  να  καταστραφούν  με
πρωτόκολλο καταστροφής και με ευθύνη της ανωτέρω Αντιδημαρχίας.

Προϋποθέσεις- Δικαιολογητικά Δικαιούχων
Οι δικαιούχοι της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ” μπορεί να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται
σε  κατάσταση  φτώχειας,  άπορες  οικογένειες,  οικογένειες  με  ανήλικα  ή  ενήλικα  τέκνα  ή
μοναχικά άτομα ή ακόμα και φορείς, όπως π.χ. κοινωνική υπηρεσία του Νοσοκομείου- Κέντρο
Στήριξης Ρομά κλπ.
Οι  ενδιαφερόμενοι  που  επιθυμούν  να  είναι  ωφελούμενοι  της  “ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ”,  θα
πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις:

 Εντοπιότητα. Δημότες Καρδίτσας ή και κάτοικοι που διαμένουν στα όρια του Δήμου.
Ανάλογα των περιπτώσεων κατ' εξαίρεση θα εξυπηρετούνται και πολίτες κοινωνικών
ευπαθών ομάδων και εκτός των ορίων του Δήμου Καρδίτσας.
 Οικογενειακή κατάσταση.
 Εργασία. Η επαγγελματική κατάσταση του ατόμου ή των μελών της οικογένειας, ππου
αιτείται για τις παροχές της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ”.
Οικονομική κατάσταση.
 Τα εισοδηματικά κριτήρια των ωφελουμένων θα είναι τα ίδια με των ωφελουμένων
στο Κοινωνικό Μητρώο Απόρων του Δήμου Καρδίτσας.
Για την εγγραφή του δικαιούχου στη Δομή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
 Αίτηση του ενδιαφερομένου
 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 Εκκαθαριστικό εφορίας, τρέχοντος έτους.
 Λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή χαρτί από την εφορία που βεβαιώνει τη διεύθυνση
κατοικίας, αν αυτή δε διαφαίνεται από το Εκκαθαριστικό.
 Σε περίπτωση που κάποιο άτομο επιβαρύνεται  οικονομικά από την κατάσταση της
υγείας του, πρέπει να προσκομίζει την αντίστοιχη γνωμάτευση.
 Τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά,  για  νέους  ωφελούμενους  θα  κατατίθενται  στην
Αντιδημαρχία Αλληλεγγύης Ειδικών Πληθυσμιακών Κοινωνικά Ομάδων- Εθελοντισμού.

Καθορισμός Ποσότητας
Οι  δικαιούχοι  θα  μπορούν  να  κάνουν  χρήση  των  παροχών  της  Δομής  σε  τακτά  χρονικά
διαστήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες κατά περίπτωση.
Δικαιώματα- Υποχρεώσεις Δικαιούχων
1.Οι  δικαιούχοι  οφείλουν  να  σέβονται  τους  υπαλλήλους  και  τους  χώρους  της  “ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ”.
2.Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα δικαιούνται δωρεάν παροχή ειδών έως την προκαθορισμένη
ποσότητα, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός και τον αριθμό των μελών της οικογένειας.
3.Οι  δικαιούχοι  οφείλουν  να  προσκομίσουν  οποιοδήποτε  συμπληρωματικό  δικαιολογητικό
ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ”.
4.Επίσης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας.
Διαδικασία διακοπής της παροχής
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Η αρμόδια Αντιδημαρχία έχει δικαίωμα, να αποφασίσει τη διακοπή της συγκεκριμένης παροχής
σε οποιοδήποτε δικαιούχο αν:
1.Παραβεί τον παρόντα κανονισμό.
2.Δημιουργήσει  πρόβλημα σε κάποιον από τους υπαλλήλους της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ” ή
των αρμόδιων κοινωνικών φορέων ή στην ομάδα εθελοντών.
3.Δεν εμπίπτει πλέον στις προϋποθέσεις για τις παραπάνω περιοχές.
4.Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει τη διαγραφή του δικαιούχου από το πρόγραμμα
της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ” και την απαγόρευση εισόδου του στον αντίστοιχο χώρο.”

3.Τις  τοποθετήσεις,  απόψεις  των  Δημοτικών  Συμβούλων  όπως  αυτές  καταγράφηκαν  στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Αποφάσισε ομόφωνα 

Την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της
Τράπεζας Ρουχισμού του Δήμου Καρδίτσας, ο οποίος έχει ως εξής:

“Κανονισμός Λειτουργίας Τράπεζας Ρουχισμού Δήμου Καρδίτσας
Με τον Κανονισμό ρυθμίζεται η λειτουργία της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ” του Δήμου Καρδίτσας.
Ο Κανονισμός εγκρίνεται και τροποποιείται μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Βασικές Αρχές
Στόχος- Σκοπός
Στο πλαίσιο της συντονισμένης στρατηγικής ο Δήμος Καρδίτσας για την κοινωνική προστασία
και  αλληλεγγύη  των  ευπαθών  κοινωνικά  ομάδων  και  την  καταπολέμηση  της  φτώχειας
αναπτύσσει σχέδιο δράσης με την δημιουργία της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ” (δωρεάν παροχή
ενδυμάτων,  υποδημάτων  κλπ.).  Σκοπός  του  προγράμματος  είναι  η  κάλυψη  πρωτογενών
αναγκών επιβίωσης απόρων οικογενειών, που φαίνονται εγγεγραμμένοι στο Κοινωνικό Μητρώο
απόρων του Δήμου Καρδίτσας, σε καταστάσεις δε έκτακτων περιστατικών ωφελούμενοι μπορεί
να  είναι  και  γενικότερα  ευπαθείς  κοινωνικά  ομάδες  (πολύτεκνοι-  μονογονεϊκές  οικογένειες
κλπ.), που πληρούν τις προϋποθέσεις εντός και εκτός των ορίων του Δήμου. Έτσι η λειτουργία
της ανωτέρω δομής θεωρούμε, ότι αφ' ενός θα ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες υπαρκτές
ανάγκες των Δημοτών που προκύπτουν μέσα από την καταγραφή αυτών, μέσα από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες της Δημοτικής Αρχής μετά την περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε και αφ'
εταίρου  θα  βοηθήσει  να  καλλιεργηθεί  το  συναίσθημα  της  αλληλοβοήθειας  προς  τον
συνάνθρωπό μας.
Οργάνωση- Λειτουργία
Η “ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ” εντάσσεται στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Καρδίτσας, υπάγεται
στις αρμοδιότητες της Αντιδημαρχίας Αλληλεγγύης Ειδικών Ευπαθών Πληθυσμιακών Ομάδων-
Εθελοντισμού σε συνεργασία με την Δ/νση Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας καθώς
και με την εθελοντική προσφορά των δημοτών οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαρκή προμήθεια με
είδη. Επίσης για την προμήθεια της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ” με τα απαραίτητα είδη, ο Δήμος
πιθανόν να συνεργαστεί με βιοτεχνίες, καταστήματα κλπ. Που προσφέρονται να παρέχουν τα
ανωτέρω.
Επιπλέον,  η  Αντιδημαρχία  Αλληλεγγύης  αναλαμβάνει  να  παραλαμβάνει,  να  επιλέγει  και  να
τοποθετεί στην “ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ” τα μεταχειρισμένα είδη που προσφέρουν οι πολίτες, με
τη βοήθεια μόνιμης “Ομάδας Εθελοντών”.
Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται
μόνο η αρμόδια Αντιδημαρχία.
Η “ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ” θα λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα και ώρες από 9.00 π.μ. έως 12
μ.μ., θα παρέχει δε είδη ένδυσης, υπόδησης και θα στελεχώνεται από μια υπάλληλο του Δήμου,
από προσληφθέντες  υπαλλήλους μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,  αν προκύψουν και  την
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ομάδα  Εθελοντών  της  Αντιδημαρχίας,  οι  οποίοι  προσπαθούν  για  την  ομαλή  λειτουργία  της
Δομής.
Παροχές
Τα είδη που παρέχονται από την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ” είναι εντελώς δωρεάν και αφορούν
όλους τους δικαιούχους. Στις παροχές συμπεριλαμβάνονται είδη πρωτογενών αναγκών όπως,
ενδύματα και υποδήματα.
-Τα ρούχα θα πρέπει να είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση.
-Τα υποδήματα θα πρέπει να είναι σε κατάσταση, που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Τα  ανωτέρω  είδη  που  δεν  είναι  σε  καλή  κατάσταση  θα  μπορούν  να  καταστραφούν  με
πρωτόκολλο καταστροφής και με ευθύνη της ανωτέρω Αντιδημαρχίας.
Προϋποθέσεις- Δικαιολογητικά Δικαιούχων
Οι δικαιούχοι της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ” μπορεί να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται
σε  κατάσταση  φτώχειας,  άπορες  οικογένειες,  οικογένειες  με  ανήλικα  ή  ενήλικα  τέκνα  ή
μοναχικά άτομα ή ακόμα και φορείς, όπως π.χ. κοινωνική υπηρεσία του Νοσοκομείου- Κέντρο
Στήριξης Ρομά κλπ.
Οι  ενδιαφερόμενοι  που  επιθυμούν  να  είναι  ωφελούμενοι  της  “ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ”,  θα
πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις:

 Εντοπιότητα. Δημότες Καρδίτσας ή και κάτοικοι που διαμένουν στα όρια του Δήμου.
Ανάλογα των περιπτώσεων κατ' εξαίρεση θα εξυπηρετούνται και πολίτες κοινωνικών
ευπαθών ομάδων και εκτός των ορίων του Δήμου Καρδίτσας.
 Οικογενειακή κατάσταση.
 Εργασία. Η επαγγελματική κατάσταση του ατόμου ή των μελών της οικογένειας, ππου
αιτείται για τις παροχές της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ”.
Οικονομική κατάσταση.
 Τα εισοδηματικά κριτήρια των ωφελουμένων θα είναι τα ίδια με των ωφελουμένων
στο Κοινωνικό Μητρώο Απόρων του Δήμου Καρδίτσας.
Για την εγγραφή του δικαιούχου στη Δομή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
 Αίτηση του ενδιαφερομένου
 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 Εκκαθαριστικό εφορίας, τρέχοντος έτους.
 Λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή χαρτί από την εφορία που βεβαιώνει τη διεύθυνση
κατοικίας, αν αυτή δε διαφαίνεται από το Εκκαθαριστικό.
 Σε περίπτωση που κάποιο άτομο επιβαρύνεται  οικονομικά από την κατάσταση της
υγείας του, πρέπει να προσκομίζει την αντίστοιχη γνωμάτευση.
 Τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά,  για  νέους  ωφελούμενους  θα  κατατίθενται  στην
Αντιδημαρχία Αλληλεγγύης Ειδικών Πληθυσμιακών Κοινωνικά Ομάδων- Εθελοντισμού.

Καθορισμός Ποσότητας
Οι  δικαιούχοι  θα  μπορούν  να  κάνουν  χρήση  των  παροχών  της  Δομής  σε  τακτά  χρονικά
διαστήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες κατά περίπτωση.
Δικαιώματα- Υποχρεώσεις Δικαιούχων
1.Οι  δικαιούχοι  οφείλουν  να  σέβονται  τους  υπαλλήλους  και  τους  χώρους  της  “ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ”.
2.Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα δικαιούνται δωρεάν παροχή ειδών έως την προκαθορισμένη
ποσότητα, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός και τον αριθμό των μελών της οικογένειας.
3.Οι  δικαιούχοι  οφείλουν  να  προσκομίσουν  οποιοδήποτε  συμπληρωματικό  δικαιολογητικό
ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ”.
4.Επίσης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας.
Διαδικασία διακοπής της παροχής
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Η αρμόδια Αντιδημαρχία έχει δικαίωμα, να αποφασίσει τη διακοπή της συγκεκριμένης παροχής
σε οποιοδήποτε δικαιούχο αν:
1.Παραβεί τον παρόντα κανονισμό.
2.Δημιουργήσει  πρόβλημα σε κάποιον από τους υπαλλήλους της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ” ή
των αρμόδιων κοινωνικών φορέων ή στην ομάδα εθελοντών.
3.Δεν εμπίπτει πλέον στις προϋποθέσεις για τις παραπάνω περιοχές.
4.Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει τη διαγραφή του δικαιούχου από το πρόγραμμα
της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ” και την απαγόρευση εισόδου του στον αντίστοιχο χώρο.”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ. Λέκκας, Βαρελάς και Σχορετσανίτης λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 318/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ  Ακολουθούν υπογραφές
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