
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Επικεφαλής Εταίρος: Π.Ε.ΣΕΡΡΩΝ  

Εταίρος Δήμος: : ΚΕΔ Εμμανουήλ Παππά 

Σημείο Διανομής:  Κτίριο ΚΑΠΗ, Νέο Σούλι Σερρών, ΤΚ62100 (στην κεντρική πλατεία εντός του 

οικισμού) 

Τα προϊόντα θα δοθούν σε δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), οι 

οποίοι έχουν επιλέξει στην αίτηση τους να λάβουν και προϊόντα μέσω ΤΕΒΑ. 

Παρακαλείστε να προσέλθετε την Τετάρτη 08 Ιουνίου 2022 από τις ώρες  09:30 π.μ. – 13:00π.μ. καθημερινά  

Σημείο Διανομής, ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ ΣΕΡΡΩΝ, Κτίριο ΚΑΠΗ, ΤΚ62100 (στην κεντρική πλατεία εντός του οικισμού) για 

να παραλάβετε προϊόντα στα πλαίσια του επισιτιστικού  προγράμματος σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική 

νομοθεσία στους δικαιούχους  του  επισιτιστικού  προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD 2018-2019. 

Κάθε αίτηση θα παραλάβει τα εξής ΝΩΠΑ προϊόντα για κάθε μέλος της αίτησης: 

1. ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ  : Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 kg 

2. ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟ  : Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 kg 

3. ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ : Τεμάχια 1 Βάρος 0,400 kg 

4. ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ : Τεμάχια 1 Βάρος 0,300 kg 

5. ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ  : Τεμάχια 1 Βάρος 0,250 kg 

6. ΜΠΑΝΑΝΕΣ  : Τεμάχια 2 Βάρος 4,0 kg 

Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο:  6,95 κιλά. Στα είδη (Τυριών και Φρούτα) στις επιπλέον ποσότητες θα γίνει 

αναδιανομή με κριτήριο των αριθμό μελών. 

ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΒΥΣ: Κάθε αίτηση αποτελούμενη από 2 μέλη και πάνω θα παραλάβει τα εξής ΒΥΣ προϊόντα 

για κάθε μέλος της αίτησης: 

1. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΧΕΡΙΩΝ(500ML)  : Τεμάχια 1 

2. ΜΑΣΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Χ. (1Τεμ.) : Τεμάχια  5  

Οι δικαιούχοι να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο που να αναγράφει το Α.Μ.Κ.Α. τους, καθώς και την 

αστυνομική τους ταυτότητα. Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο δικαιούχος, ο εκπρόσωπός του να έχει 

εξουσιοδότηση. Επισημαίνεται ότι λόγω του μεγάλου όγκου και βάρους των προϊόντων( κυρίως πολυμελών 

οικογενειών) , απαιτείται από τους ωφελούμενους μεταφορικό μέσο, για να μεταφέρουν τα τρόφιμα που θα 

παραλάβουν. Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας για τον Covid19. 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:     2321352685 / 2321074672 

 


