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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΟΔΕΠ) 

Διεύθυνση: Ζωσιμαδών 11 & Ελ. Βενιζέλου, Τ.Κ. 185 35  

Τηλ. Γραμματείας: 210 4101753 / 756, Fax: 210-4178595, 

Email: info@kodep.gr,  site: www.kodep.gr   

Πειραιάς, 02.04.2021 
Αρ. Πρωτ.: 581 /  ΔΠΠ 085 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
για την προσέλκυση/επιλογή ωφελούμενων-πολύτεκνων/τρίτεκνων/ 

μονογονεϊκών οικογενειών, μέσα από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων 

συμμετοχής  για την παροχή επισιτιστικών ειδών 

 για το Πασχαλινό τραπέζι 

 
στο πλαίσιο της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – 

Social Innovation Piraeus» του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο 

Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900    
 

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «Δίκτυο 

Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με κωδικό 

ΟΠΣ (MIS) 5060900, ΕΠ «Αττική 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, αναγνωρίζοντας 

την τεράστια πλέον ανάγκη υποστήριξης των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων-οικογενειών του Δήμου 

μας, οι οποίες πλήττονται σκληρά από την συνεχιζόμενη οικονομική δυσχέρεια και εν όψει του εορτασμού 

του Πάσχα, προσφέρει σε πολύτεκνες/τρίτεκνες/μονογονεϊκές οικογένειες του Δήμου μας, τα απαραίτητα 

τρόφιμα και αγαθά για το Πασχαλινό τους τραπέζι. Γι’ αυτό τον λόγο 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 

 
Τους κατοίκους ή/και δημότες του Δήμου Πειραιά, που ανήκουν στις ανωτέρω αναφερόμενες ευπαθείς 

ομάδες του πληθυσμού (πολύτεκνες/τρίτεκνες/μονογονεϊκές οικογένειες) να καταθέσουν αίτηση, 

συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παροχή επισιτιστικών ειδών για το Πασχαλινό 

τους τραπέζι.  

 

Η Αίτηση Συμμετοχής και τα Δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της ΚΟΔΕΠ (Ελ.Βενιζέλου & 

Ζωσιμαδών 11, τκ 18531, Πειραιάς, 4ος όροφος, υπόψιν κ. Βεργογιάννη), είτε αυτοπροσώπως, είτε από 

εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, εντός της  προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 πμ-15:00 από την Παρασκευή, 02-04-2021 έως και την Πέμπτη 08-04-

2021. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ανωτέρω 

διεύθυνση, εφόσον η αποστολή της, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, αποδεικνύεται από σφραγίδα 

ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο. 
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Φάκελοι αίτησης συμμετοχή, οι οποίοι θα υποβληθούν μετά την ορισθείσα προθεσμίας, θα αποκλείονται 

από την διαδικασία της αξιολόγησης. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση Συμμετοχής (εδώ). 

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως) ή Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου 

& άδειας παραμονής σε ισχύ ή Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής (για Δικαιούχους/ Αιτούντες 

διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου Αιτούντος διεθνή προστασία (για Δικαιούχους/ 

Αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου αιτήσαντος άσυλο (για Δικαιούχους/ 

Αιτούντες διεθνούς προστασίας). 

3. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα, συνοδευόμενο από τα έντυπα Ε9 & Ε1.  

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και Βεβαίωση Πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ ή Π.Ε.Π. (για τις 

πολύτεκνες οικογένειες) 

5. Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Ε2 σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης. 

6. Τελευταίο Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το Δήμο Πειραιά. 

7. Βεβαίωση Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ, για κάθε άνεργο μέλος της οικογένειας. 

8. Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή και Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ. 

9. Βιβλιάριο Υγείας Πρόνοιας-απορίας. 

10. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86, επί ποινή αποκλεισμού, περί μη ένταξης του αιτούντος σε 

επισιτιστικό πρόγραμμα ή πρόγραμμα δωρεάν χορήγησης  ειδών άλλου φορέα  του Δήμου Πειραιά 

{Τα δικαιολογητικά 7, 8, & 9 δεν είναι υποχρεωτικά.} 

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής στη χορήγηση επισιτιστικών ειδών για το Πασχαλινό τραπέζι έχουν οι 

ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1) Ανήκουν στις Ομάδες Στόχου των πολύτεκνων/τρίτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών. 

2) Είναι Δημότες / Κάτοικοι στα όρια του Δήμου Πειραιά. 

3) Όσοι δε λαμβάνουν επισιτιστική συνδρομή ή διατακτικές τροφίμων από άλλο φορέα του Δήμου Πειραιά 

(δικαιούχοι ΚΕΑ, ΤΕΒΑ, Κοινωνικού Παντοπωλείου κλπ.) 

 

Ο φορέας θα προβεί στην ένταξη των ωφελουμένων στην δράση, με τη διαδικασία της μοριοδότησης, 

βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, με συντελεστή βαρύτητας επί των κριτηρίων:  

1. Ατομικό ή Οικογενειακό Εισόδημα 

2. Οικογενειακή Κατάσταση 

3. Χρόνος Ανεργίας 

4. Κατάσταση Υγείας (Ποσοστό Αναπηρίας) 

5. Ασφαλιστική Ικανότητα 

6. Ηλικία μελών Νοικοκυριού. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά, Δευτέρα έως 

Παρασκευή (09:00-17:00) στα τηλέφωνα 210 4101750-753. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ* ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ 

 
 
 
 
 

1. **Ατομικό ή οικογενειακό  
εισόδημα 

Ατομικό  από 0 έως 4.917 ευρώ 
 ή οικογενειακό από 0 έως 10.326 

 

30 μόρια 
 

Ατομικό από 4.918 έως 8.000  
ή οικογενειακό από 10.327 έως 16.000  ευρώ 

 

20 μόρια 
 

Ατομικό από 8.001 έως 12.000  
ή οικογενειακό από 16.001 έως 26.000 ευρώ 

 

 
10 μόρια 

 

Ατομικό από 12.001 και άνω  
ή οικογενειακό από 26.001 ευρώ και άνω 

0 μόρια 

 
2. Οικογενειακή κατάσταση 

Μονογονεϊκές Οικογένειες 25 μόρια 
 

Πολύτεκνες Οικογένειες 
 

20 μόρια 
 

Τρίτεκνες Οικογένειες 15 μόρια 

 
3. Χρόνος Ανεργίας 

 0 μόρια έως 7 μήνες 
ανεργίας 

4  μόρια από τον 8ο μήνα 
και έπειτα, με ανώτατο όριο 

τους 60 μήνες 

4. Ποσοστό Αναπηρίας Έως 67% 
 

10 μόρια 
 

67% και άνω 20 μόρια 

 
5. Ασφαλιστική Ικανότητα 

Ανασφάλιστοι 
 

5 μόρια 
 

Ασφαλισμένοι 
 

0 μόρια 
 

 
 
 

6. Ηλικία μελών νοικοκυριού 

Ανήλικα τέκνα/Προστατευόμενα μέλη 
 

10 μόρια 
 

18 έως 29 ετών 
 

15 μόρια 

30 έως 44 ετών 
 

20 μόρια 
 

45 έως 54 ετών 
 

25 μόρια 
 

55 ετών και άνω 30 μόρια 
 

* Η μοριοδότηση θα γίνει βάσει συντελεστή βαρύτητας {1 = 20%, 2=10%, 3=20%, 4=20%, 5=10%, 6=20%} 
 

**Το κατώτατο όριο εισοδήματος προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ 


