Μέγαξα, 6 Δεθεκβξίνπ 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δηαδηθαζίεο γηα ηελ Οηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη ηηο
απνδεκηώζεηο, ζηνπο πιεγέληεο ηεο Θενκελίαο ηεο 15εο
Ννεκβξίνπ 2017
Η Κνηλωληθή Υπεξεζία ηνπ Δήκνπ Μεγαξέωλ ελεκεξώλεη ηνπο
πιεκκπξνπαζείο ηεο Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Μεγάξωλ θαη Δεκνηηθήο Ελόηεηαο
Νέαο Πεξάκνπ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο θαη
απνδεκηώζεωλ από ηε ζενκελία ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 2017:
Πεξίπηωζε: Κνηλωληθά βνεζήκαηα
α) Εθάπαμ ρξεκαηηθό βνήζεκα γηα ηελ αληηκεηώπηζε βαζηθώλ θαη επηηαθηηθώλ
αλαγθώλ κέρξη 600,00€ (Γ1α/νηθ. 7827/1973 (ΦΔΚ 1024/Β) θαη ζπκπιεξσκαηηθή
ελίζρπζε κέρξη 586,94€ γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο ζενκεληόπιεθηωλ (πνιύηεθλνη,
ΑΜΔΑ). Ήδε ν Γήκνο έρεη ππνβάιιεη αίηεκα γηα επηρνξήγεζε πξνο ην Τπνπξγείν
Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνύλ άκεζα νη
πιεγέληεο κε ην εθάπαμ ρξεκαηηθό βνήζεκα γηα ηελ αληηκεηώπηζε βαζηθώλ θαη
επηηαθηηθώλ αλαγθώλ, ην νπνίν θαη εγθξίζεθε.
Απαηηνύκελα Δηθαηνινγεηηθά:






Αίηεζε ηνπ πιεγέληνο από ηηο πιεκκύξεο ζην Γήκν
Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο
Αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο Δ1 θαη αληίγξαθν Δ2
Αληίγξαθν ινγαξηαζκνύ ΓΔΚΟ
Λνγαξηαζκόο Σξαπέδεο (IBAN Γηθαηνύρνπ)

β) Εθάπαμ ρξεκαηηθό βνήζεκα γηα ηελ αληηκεηώπηζε απιώλ επηζθεπαζηηθώλ
εξγαζηώλ ηωλ πιεγέλησλ θαηνηθηώλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο νηθνζθεπήο ηνπο
κέρξη 5.869,41€.
Η δηαδηθαζία θαη νη πξνδηαγξαθέο ππνινγηζκνύ ελίζρπζεο ζα γίλνπλ από ηνλ
Γήκν, ζύκθσλα κε ηελ Π2/νηθ.2673/29-08-2001 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1185Β/2001). Σν ύςνο
ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα θάζε νηθνγέλεηα ζα θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ζρεηηθήο ΚΤΑ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή, ε νπνία
ζπκπιεξώλεη ην έληππν «ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ
ΔΝΙΥΤΗ» θαη ζα απνδνζεί ηνπο δηθαηνύρνπο θαηόπηλ έγθξηζεο από ηνλ Αξκόδηα
Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ.

Απαηηνύκελα Δηθαηνινγεηηθά:










Αίηεζε ηνπ πιεγέληνο από ηηο πιεκκύξεο ζην Γήκν
Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο
Έγγξαθν κε ην νπνίν ζα απνδεηθλύεηαη όηη ε πιεγείζα θαηνηθία ήηαλ ε θύξηα
θαηνηθία ησλ δηθαηνύρσλ (π.ρ. κηζζσηήξην ζπκβόιαην, αληίγξαθα
ινγαξηαζκώλ ΓΔΚΟ θ.α.)
Αληίγξαθν εληύπνπ Δ9
Αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο Δ1 θαη αληίγξαθν Δ2
ε πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνύρνη ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο είλαη
πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο, ιόγσ ζπγθαηνίθεζεο θ.ι.π., ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε
ρνξεγείηαη ζε έλαλ εμ’ απηώλ κεηά από εμνπζηνδόηεζε πνπ ζα ηνπ παξέρνπλ
νη ππόινηπνη
IBAN Γηθαηνύρνπ

Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω, θαινύληαη νη πιεγέληεο, πνπ έρνπλ ππνβάιιεη
αηηήζεηο, λα πξνζθνκίζνπλ ηα αλωηέξω δηθαηνινγεηηθά αλάινγα ηελ
πεξίπηωζε ζηελ νπνία ππάγνληαη.

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ
& Δημοςίων Σχέςεων

