ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι

Αμπελόκηποι, 31 Μαΐου 2019
Αρ. Πρωτ.: 10129
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης στα πλαίσια της Κοινωνικής του Πολιτικής, θα πραγματοποιήσει και
φέτος, αποκλειστικά ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ, το πρόγραμμα
«Φιλοξενία παιδιών 7 έως 14 ετών & ΑΜΕΑ του δήμου σε κατασκηνώσεις
κατά τη θερινή περίοδο 2019»
Συνολικά θα φιλοξενηθούν 60 παιδιά για χρονικό διάστημα 11 διανυκτερεύσεων (12 ημέρες).
Σημειώνεται ότι αναφορικά με την ηλικία, γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2005-2012.
Η κατασκήνωση η οποία έχει αναλάβει για φέτος την φιλοξενία των παιδιών, ύστερα από διαδικασία
συνοπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 06/05/19, είναι η:

Μ. ΓΩΓΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε
«ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ»
Ν. ΣΚΙΩΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: 2310 256618, 256788
ΤΗΛ. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ: 23740 71710, 71040
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για ένα από τα εξής χρονικά διαστήματα:
18/06-29/06 (30 παιδιά)
28/07-08/08 (30 παιδιά)
12/08-23/08 (30 παιδιά)
Χρονικό Διάστημα Εγγραφών:
Κάθε μέρα από Δευτέρα 03/06/2019 έως και Παρασκευή 14/06/2019
και ώρα 08:00 π.μ – 13:00 μ.μ, στο γραφείο 6- 1ος όροφος,
στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων Μενεμένης, Π.Γρηγορίου Ε’ 12 Αμπελόκηποι
τηλ.πληροφοριών 2313313600, 2313313640, 2313313643, 2313313644
Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στο site του δήμου, www.ampelokipi-menemeni.gr
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Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (δίδεται από την υπηρεσία)
2. Πρωτότυπο & φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2017 ή 2018
Σημειώνεται ότι γίνονται δεκτοί όσοι έχουν εισόδημα έως και 20.000,00€.
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
4. Πρόσφατη απόδειξη ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης (φωτοτυπία) που να αποδεικνύεται ότι είναι κάτοικος
του Δήμου
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας για όσους είναι άνεργοι.
7. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Πολυτέκνων για όσους είναι πολύτεκνοι.
8. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τα ταμεία ασφάλισης (δίδεται από την υπηρεσία)

Όλα τα δικαιολογητικά θα ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου η οποία έχει ορισθεί σύμφωνα
με την με αριθμό 997/19 απόφαση Δημάρχου.

Σημειώσεις:
1. Το ποσοστό συμμετοχής των παιδιών για το πρόγραμμα, στις κατασκηνώσεις καθορίζεται σε 60 €
κατ’ άτομο για την φιλοξενία 11 ημερών, τα οποία θα καταβάλουν απευθείας στην κατασκήνωση.
2.

Προτεραιότητα έχουν τα παιδιά Ανέργων, Πολυτέκνων και ασθενέστερων οικονομικά τάξεων
(άποροι)

3.

Δεν έχουν δικαίωμα φιλοξενίας στο πρόγραμμα του δήμου, παιδιά που οι γονείς τους είναι
ασφαλισμένοι στα Ταμεία που αναγράφονται στη επισυναπτόμενη κατάσταση, διότι τα παιδιά αυτά
μπορούν να φιλοξενηθούν μέσω των ταμείων τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

Παναγιωτίδης Γαβριήλ
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