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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΨΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ MIS 5000183, η ∆/νση 

Κοινωνικής Μέριµνας Περιφέρειας Κρήτης θα πραγµατοποιήσει διανοµή οπωροκηπευτικών 

(πατάτες, ντοµάτες, αγγούρια και κρεµµύδια) από τις αποκεντρωµένες προµήθειες του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΤΕΒΑ), 

που θα διατεθούν µέσω των φορέων που συµµετέχουν στην Κοινωνική Σύµπραξη της 

Περιφέρειας Κρήτης σε ωφελούµενες οικογένειες του ΤΕΒΑ. 

Ο ∆ήµος Χερσονήσου -ως συµπράττων φορέας- θα πραγµατοποιήσει την διανοµή στους 

δικαιούχους του ΚΕΑ-ΤΕΒΑ (οι οποίοι έχουν ήδη ενηµερωθεί από το Τµήµα Κοινωνικής 

Προστασίας) την Τρίτη 5 και Τετάρτη 6 Νοεµβρίου 2019 και ώρες 9.00-14.00 στις Παιδικές 

Κατασκηνώσεις στη περιοχή Κοκκίνη Χάνι (ως σηµείο διανοµής). Θα διατεθούν και 

αδιάθετα υπόλοιπα ως πλεονασµατικές ποσότητες από προηγούµενες διανοµές. 

Υπενθυµίζεται ότι η παράδοση των προϊόντων στον ωφελούµενο του ΤΕΒΑ γίνεται µε χρήση του 

ΑΜΚΑ και ψηφιακή υπογραφή. Αν ο ωφελούµενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως 

στο σηµείο διανοµής, τα προϊόντα µπορούν να παραλαµβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει 

Εξουσιοδότηση µε βεβαίωση γνησίου υπογραφής.  

Στους ωφελούµενους που για αντικειµενικούς λόγους (π.χ. λόγοι υγείας, ηλικίας, αναπηρίας κλπ) 

δεν δύνανται να µεταβούν στο σηµείο διανοµής, τα προϊόντα τους παραδίδονται κατ’ οίκον. Και 

στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις θα τίθεται και ψηφιακά η υπογραφή του παραλαβόντα. Τέλος, ο 

ωφελούµενος έχει δικαίωµα λήψης της σακούλας για όσο χρονικό διάστηµα πραγµατοποιείται η 

διανοµή. Όταν η διανοµή περατωθεί, ο ωφελούµενος δεν έχει δικαίωµα λήψης των προϊόντων της 

διανοµής. 
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