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Θέµα : ∆ιανοµή κοτόπουλων, πορτοκαλιών και µανταρινιών από την Κοινωνική 

Σύµπραξη. 

 
Σας ενηµερώνουµε ότι την Πέµπτη 28 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 29 

Ιανουαρίου, τις ώρες 09:30π.µ. µε 13:00µ.µ, η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου 
Φλώρινας  θα προβεί στη διανοµή ποσοτήτων κοτόπουλων, πορτοκαλιών και 
µανταρινιών, από το χώρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Φλώρινας, για 
όσους δικαιούχους του προγράµµατος ΤΕΒΑ είχαν υποβάλλει αίτηση στην 
Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Φλώρινας και στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας (Πρόνοια). 

Η διαδικασία εκτελείται από την «Κοινωνική Σύµπραξη της Περιφερειακής 
Ενότητας Φλώρινας» που έχει συσταθεί για τις ανάγκες του ΤΕΒΑ, µε την παραλαβή 
των πουλερικών και των φρούτων να γίνεται από την Π.Ε. Φλώρινας, ως επικεφαλής 
εταίρο και την διανοµή τους από την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Φλώρινας. 

 
� Οι ωφελούµενοι του προγράµµατος ΤΕΒΑ θα παραλάβουν:  

- 1 κοτόπουλο κατά αίτηση  
- Πορτοκάλια 
- Μανταρίνια 

Οι ωφελούµενοι του προγράµµατος ΤΕΒΑ θα πρέπει να έχουν µαζί τους το 
δελτίο της αστυνοµικής ταυτότητας τους ή  εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο 
για την παραλαβή των προϊόντων. 
 

� Οι κάτοχοι κάρτας σίτισης της ανθρωπιστικής κρίσης θα 
παραλάβουν :  

- Πορτοκάλια 
- Μανταρίνια 

Οι κάτοχοι της παραπάνω κάρτας θα πρέπει να έχουν µαζί τους την κάρτα, το 
δελτίο της αστυνοµικής ταυτότητας και πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης (αριθµός µελών οικογένειας) ή  εξουσιοδότηση από τον 
δικαιούχο για την παραλαβή των προϊόντων.  
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Στο τέλος κάθε διανοµής οι αρµόδιες αρχές στέλνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ τη λίστα 
µε τους ωφελούµενους που παρέλαβαν προϊόντα και τις ποσότητες αυτών. 
 

Για την Κοινωφελή Επιχείρηση  
∆ήµου Φλώρινας 

 
Ευαγγέλου Νικόλαος  

Πρόεδρος ∆.Σ. 


