ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Σαχ. Διεύθυνςη
Σαχ. Κώδικασ
Πληροφορύεσ
Σηλϋφωνο
Σηλεομοιότυπο
Δ/νςη ηλ. ταχ.

:
:
:
:
:
:

Λ. Καλυβύων 2, Λαμύα
351 32
Γ. Γουργιώτησ
2231354719
2231354720
pta-ster@otenet.gr

Λαμύα, 21-12-2018
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ΠΡΟ:
Όπωσ πύνακασ διανομόσ

Θέμα : Ανάρτηςη πινάκων κατάταξησ δυνητικών δικαιούχων και πινάκων μη υπαγομένων τησ
δράςησ «ΖΕΣΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ» που αφορά «Παροχή έκτακτησ οικονομικήσ ενίςχυςησ ςε
οικογένειεσ τησ Περιφέρειασ τερεάσ Ελλάδασ που διαβιούν κάτω από τα όρια τησ
φτώχειασ, με κουπόνι αγορών (voucher) για αγορά καύςιμησ ύλησ θέρμανςησ έτουσ 20182019», με δωρεά του «Ιδρύματοσ ταύροσ Νιάρχοσ».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Έχοντασ υπόψη:
1. Σον Νόμο 2218/1994 (ΥΕΚ90Α') με τύτλο «Ίδρυςη νομαρχιακόσ αυτοδιούκηςησ,
τροποπούηςη διατϊξεων για την πρωτοβϊθμια αυτοδιούκηςη και την περιφϋρεια και
ϊλλεσ διατϊξεισ», και ειδικότερα τα ϊρθρα 53, 54, 55 & 56.
2. Σον Νόμο 3852/2010 (ΥΕΚ87Α’) με τύτλο «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και
τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ - Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ» και ειδικότερα τα ϊρθρα
190, 191, 192 & 193.
3. Σον Νόμο 3463/8.6.2006 «Δημοτικόσ και Κοινοτικόσ Κώδικασ»
4. Σον Νόμο 4270/2014 (ΥΕΚ 143 Α’) με τύτλο «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και
εποπτεύασ(ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) - δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ
διατϊξεισ».
5. Σον Νόμο 4412/2016 (ΥΕΚ 147 Α’) με τύτλο «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών
και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
6. Σο Προεδρικό Διϊταγμα 80/2016 (ΥΕΚ 145 Α’) με τύτλο «Ανϊληψη υποχρεώςεων από
τουσ διατϊκτεσ»
7. Σην Τπουργικό Απόφαςη 4683/1998 (ΥΕΚ 140 Β’) με τύτλο «Κανονιςμόσ Προςωπικού των
Περιφερειακών Σαμεύων Ανϊπτυξησ».
8. Σην Τπουργικό Απόφαςη 40608/2001 (ΥΕΚ 1428 Β’) με τύτλο «Σροποπούηςη τησ
2141/1998 απόφαςησ "Κανονιςμόσ οικονομικόσ διούκηςησ και διαχεύριςησ των
Περιφερειακών Σαμεύων Ανϊπτυξησ"».
9. Σην αρ. 3194/25-10-2018 απόφαςη ϋγκριςησ πραγματοπούηςησ τησ δρϊςησ «ΖΕΣΗ
ΚΑΣΟΙΚΙΑ» που αφορϊ την «Παροχό ϋκτακτου οικονομικόσ ενύςχυςησ ςε οικογϋνειεσ
τησ Περιφϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασ που διαβιούν κϊτω από τα όρια τησ φτώχειασ, με
κουπόνι αγορών (voucher) για αγορϊ καύςιμησ ύλησ θϋρμανςησ, ϋτουσ 2018-2019», με
δωρεϊ του Ιδρύματοσ ταύροσ Νιϊρχοσ.
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10.
11.
12.
13.

Σην ςύμφωνη γνώμη του «Ιδρύματοσ ταύροσ Νιϊρχοσ».
Σην αρ.3194/25-10-2018 Απόφαςη ϋγκριςησ τησ δαπϊνησ.
Σην αρ.3195/25-10-2018 Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ.
Σην αρ.3196/25-10-2018 Απόφαςη Προϋδρου ΠΣΑ με θϋμα «Πρόςκληςη υποβολόσ αιτόςεων
ςτο πλαύςιο τησ δρϊςησ «ΖΕΣΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ» που αφορϊ «Παροχό ϋκτακτου οικονομικόσ
ενύςχυςησ ςε οικογϋνειεσ τησ Περιφϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασ που διαβιούν κϊτω από
τα όρια τησ φτώχειασ, με κουπόνι αγορών (voucher) για αγορϊ καύςιμησ ύλησ
θϋρμανςησ, ϋτουσ 2018-2019», με δωρεϊ του Ιδρύματοσ ταύροσ Νιϊρχοσ».
14. Σο από 21-12-2018, 1ο πρακτικό τησ Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ τησ δρϊςησ «ΖΕΣΗ
ΚΑΣΟΙΚΙΑ».
15. Σην αρ.4024/21-12-2018 Απόφαςη Προϋδρου του Δ.. του ΠΣΑ/ΠΕ περύ εγκρύςεωσ του
1ου πρακτικού τησ Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ.
Σο Περιφερειακό Σαμεύο Ανϊπτυξησ Περιφϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασ γνωςτοποιεύ ότι, ςτο
πλαύςιο υλοπούηςησ τησ δρϊςησ «ΖΕΣΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ» που αφορϊ «Παροχό ϋκτακτησ
οικονομικόσ ενύςχυςησ ςε οικογϋνειεσ τησ Περιφϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασ που διαβιούν
κϊτω από τα όρια τησ φτώχειασ, με κουπόνι αγορών (voucher) για αγορϊ καύςιμησ ύλησ
θϋρμανςησ ϋτουσ 2018-2019», με δωρεϊ του «Ιδρύματοσ ταύροσ Νιϊρχοσ», καταρτύςτηκαν
από την αρμόδια Επιτροπό, οι πύνακεσ κατϊταξησ δυνητικών δικαιούχων και οι πύνακεσ
μη υπαγομϋνων, για όςουσ ϋχουν υποβϊλει αύτηςη μϋχρι 9/11/2018.
Η μοριοδότηςη των δικαιούχων ϋγινε ςύμφωνα με το ςύςτημα μοριοδότηςησ (που
παρατύθεται ακολούθωσ υπό την μορφό αποςπϊςματοσ από την Πρόςκληςη) ςε ςυνδυαςμό με
τα ειςοδηματικϊ κριτόρια και την εργαςιακό τουσ κατϊςταςη.
Αναλυτικά τα κριτήρια μοριοδότηςησ αποτυπώνονται ςτον παρακάτω πίνακα:
Κριτήρια μοριοδότηςησ

Μόρια
εξαρτώμενων
τέκνων

Αρχηγόσ οικογενείασ
χαμηλοςυνταξιούχοσ

Μόρια
εργαςιακήσ
κατάςταςησ

Μόρια
αναπηρίασ

7

Αρχηγόσ οικογενείασ ΑμΕΑ ή
εξαρτώμενο μέλοσ οικογενείασ
ΑμΕΑ

Αρχηγόσ οικογενείασ άγαμοσ,
διαζευγμένοσ ή ςε χηρεία

Μόρια
ειςοδήματοσ

7

5

(μονογονεΰκή οικογένεια)
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Κριτήρια μοριοδότηςησ

Μόρια
εξαρτώμενων
τέκνων

4 εξαρτώμενα παιδιά και πάνω

4

3 εξαρτώμενα παιδιά

3

2 εξαρτώμενα παιδιά

2

Μόρια
ειςοδήματοσ

Οικογενειακό Ειςόδημα
μικρότερο ή ίςο με 4.560€
ετηςίωσ

2

Οικογενειακό Ειςόδημα
μεγαλύτερο των 4.560 €
ετηςίωσ

1

Μόρια
εργαςιακήσ
κατάςταςησ

Αρχηγόσ οικογενείασ
μακροχρόνια άνεργοσ

2

Αρχηγόσ οικογενείασ άνεργοσ

1

Μόρια
αναπηρίασ

Οι αιτούντεσ που τηρούν τα κριτόρια υπαγωγόσ κατατϊχθηκαν ςε πύνακα κατϊταξησ με
πρώτο τον αιτούντα με την υψηλότερη μοριοδότηςη και τελευταύο αυτόν με την
χαμηλότερη μοριοδότηςη.
ε περύπτωςη ιςοβαθμύασ ελόφθη υπόψη το κατϊ κεφαλό
ειςόδημα τησ οικογενεύασ.
Η επιλογό των ωφελουμϋνων που θα λϊβουν το voucher πραγματοποιεύται αυτόματα,
ξεκινώντασ από το πρώτο ϊτομο τησ ανωτϋρω κατϊςταςησ (με την υψηλότερη μοριοδότηςη),
και φθάνοντασ μέχρι το άτομο ςτο οποίο θα εξαντληθεί ο προϋπολογιςμόσ τησ Δράςησ.
Η ημερομηνύα για την υποβολό των ενςτϊςεων αποδεικνύεται βϊςει πρωτοκόλλου
παραλαβόσ, απόδειξησ ταχυδρομεύου ό εταιρεύασ ταχυμεταφορϊσ (courier).
Οι ενςτϊςεισ θα κατατύθενται ςτισ ύδιεσ διευθύνςεισ με αυτϋσ που υποβλόθηκαν οι
αιτόςεισ και θα εξεταςθούν από τριμελό Επιτροπό Ενςτϊςεων που ϋχει ςυγκροτηθεύ με
ςχετικό απόφαςη μασ.
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Η διανομό των κουπονιών ςτουσ ωφελούμενουσ ςτη δρϊςη θα ξεκινόςει ϊμεςα.
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟ Δ ΣΟΤ Π.Σ.Α.

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Παράρτημα
 Πύνακεσ κατϊταξησ δυνητικών δικαιούχων


Πύνακεσ μη υπαγομϋνων

Εςωτερική Διανομή:
1) Φρονολογικό αρχεύο
2) Υ. Δρϊςησ

4

