ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την ένταξη και συμμετοχή τους στο "Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης" όλα
τα μέλη αποδέχονται τους παρακάτω όρους:
1.

Το "Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης" λειτουργεί ως μια υπηρεσία που
προσφέρεται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) Λτδ για τους
δημότες των Δήμων μελών της και δεν επιτρέπεται σε άτομα που δεν είναι
δημότες των συγκεκριμένων Δήμων να εγγραφούν σε αυτή. Για την
οριστικοποίηση της εγγραφής του ένα μέλος απαραίτητα πρέπει να
προσκομίσει μαζί με την υπογεγραμμένη αίτηση τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
−

Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

−

Αντίγραφο από κάποια υπηρεσία (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Υδατοπρομήθεια) για την
ταυτοποίηση της εγγεγραμμένης διεύθυνσης διαμονής του ατόμου.

−

Για άτομα προερχόμενα από τρίτες χώρες που είναι νόμιμοι κάτοικοι των
δήμων θα πρέπει να προσκομιστεί επιπλέον η άδεια παραμονής τους στην
χώρα.

2.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης λειτουργεί ως μια υπηρεσία στην
οποία ο μοναδικός τρόπος συναλλαγής είναι μέσω της χρήσης μιας τοπικής
μονάδας (Το.Μ.).

3.

Κάθε μέλος αποδέχεται τα στοιχεία επικοινωνίας του και τα στοιχεία των
συναλλαγών του να είναι διαθέσιμα σε όλα τα υπόλοιπα μέλη του
προγράμματος.

4.

Για τις συναλλαγές των μελών δημιουργήθηκε ξεχωριστή ιστοσελίδα στην
οποία καταγράφονται οι συναλλαγές που αφορούν ΜΟΝΟ την τοπική μονάδα
(Το.Μ.) και όχι άλλο νόμισμα (π.χ. Ευρώ κλπ).

5.

Τα μέλη που προσωρινά ή μόνιμα δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο
μπορούν να επικοινωνούν με τους διαχειριστές του προγράμματος για την
καταχώρηση των αγγελιών τους ή την καταγραφή των συναλλαγών τους.

6.

Τα μέλη συμφωνούν ότι δεν θα καταχωρήσουν καμία αγγελία προσφοράς ή
ζήτησης που να περιέχει ρατσιστικό, αντι-περιβαντολογικό ή παράνομο
περιεχόμενο. Οι διαχειριστές του προγράμματος έχουν το δικαίωμα να τη
διαγράψουν και το μέλος να είναι αντιμέτωπο με οποιαδήποτε τιμωρία του
επιβληθεί, μέχρι και την διαγραφή του από το πρόγραμμα.

7.

Κανένα μέλος του προγράμματος δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να
πραγματοποιήσει οποιαδήποτε συναλλαγή, εάν δεν το επιθυμεί για
οποιοδήποτε λόγο.

8.

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος δημοσιεύονται αγαθά και υπηρεσίες των
μελών της. Την ευθύνη για την ποιότητα τους και τις συναλλαγές που
πραγματοποιούν φέρουν αποκλειστικά τα συναλλασσόμενα μέλη, τα οποία

καλούνται, εάν επιθυμούν, να αξιολογήσουν τις συναλλαγές τους για
ενημέρωση των υπολοίπων μελών.
9.

Κατά τις συναλλαγές μεταξύ τους, τα μέλη (προμηθευτής και παραλήπτης)
καθορίζουν και συμφωνούν την κοστολόγηση των παρεχόμενων προϊόντων ή
υπηρεσιών.

10. Με την ολοκλήρωση της πράξης παροχής προϊόντος ή υπηρεσίας
συμπληρώνεται από τον προμηθευτή το "Δελτίο Παράδοσης - Παραλαβής
Προϊόντων/Υπηρεσιών" εις διπλούν το οποίο υπογράφεται από τον ίδιο και από
τον παραλήπτη. Ένα Δελτίο κρατά ο προμηθευτής και ένα ο παραλήπτης.
11. Ο παραλήπτης υποχρεούται σε περίπτωση συναλλαγής να εμβάσει στο
λογαριασμό του προμηθευτή την ποσότητα μονάδων Το.Μ. η οποία αντιστοιχεί
στο προϊόν ή την υπηρεσία που έχει παραλάβει, η οποία είχε εκ των προτέρων
συμφωνηθεί μεταξύ τους και αναγράφεται στο "Δελτίο Παράδοσης Παραλαβής Προϊόντων/Υπηρεσιών". Η πράξη του εμβάσματος του ποσού θα
πρέπει να υλοποιηθεί εντός τριών ημερών από το χρόνο που ενεργήθηκε η
παράδοση παραλαβή του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
12. Όλα τα μέλη ξεκινούν με μηδενικό λογαριασμό και για λόγους αποφυγής
καταχρηστικών συναλλαγών έχουν αρχικό χρεωστικό όριο 300 Το.Μ. Το όριο
αυτό δύναται να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τον όγκο συναλλαγών του
δικτύου κατόπιν σχετικής απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του
προγράμματος.
13. Αν ένα μέλος επιθυμεί να εγκαταλείψει το πρόγραμμα θα πρέπει να φροντίσει
ώστε ο λογαριασμός του να είναι μηδενικός και να μην έχει οποιεσδήποτε
εκκρεμότητες έναντι στο πρόγραμμα ή έναντι οποιουδήποτε από τα μέλη του
προγράμματος.
14. Η εγγραφή και συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ΔΩΡΕΑΝ. Δεν υπάρχει χρέωση
τόκου, ούτε διαχειριστικού κόστους στους λογαριασμούς.
15. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο στους πιστωτικούς λογαριασμούς. Ωστόσο η
Διοικούσα Επιτροπή του προγράμματος έχει τη δυνατότητα να καθορίσει
ανώτατο όριο, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του
προγράμματος και την αποφυγή φαινομένων άσκοπης υπέρ-συγκέντρωσης
Το.Μ. από τα μέλη.
16. Ο Διαχειριστής του προγράμματος έχει το δικαίωμα να ζητήσει εξηγήσεις για τη
συμπεριφορά κάποιου μέλους που δεν συνάδει με τους σκοπούς του
προγράμματος και αν κριθεί αναγκαίο το μέλος δύναται να διαγραφεί.
17. Η Διοικούσα Επιτροπή και ο Διαχειριστής του Προγράμματος έχουν το
δικαίωμα να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν όρους συμμετοχής ανάλογα με το
πώς διαμορφώνονται τα δεδομένα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του
προγράμματος. Μετά από οποιαδήποτε πρόσθεση ή αφαίρεση στους όρους
συμμετοχής, ο Διαχειριστής του προγράμματος θα ενημερώνει άμεσα τα μέλη.

