ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από 9-12-2016 έως 19-12-2016 μπορούν να υποβάλλονται στην έδρα του Δήμου Πύλης και στις κατά
τόπους Δημοτικές Ενότητες οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για ένταξη στο πρόγραμμα του
Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Δικαιούχοι:
●

Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύλης με ετήσιο καθαρό εισόδημα έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,
κλιμακούμενο για τα μέλη της ίδιας οικογένειας ως εξής:
Μέλη Οικογένειας

Ετήσιο Εισόδημο

Ένα (1) άτομο

5.000 ευρώ

Δύο (2) άτομα

6.000 ευρώ

Τρία (3) άτομα

8.000 ευρώ

Τέσσερα (4) άτομα

10.000 ευρώ

Πέντε (5) άτομα και άνω 12.000 ευρώ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους δυνητικούς δικαιούχους:
●

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).

●

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

●

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

●

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας.

●

Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων
(έντυπο Ε1) ή βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,
θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

●

Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση οικείου Υποθηκοφυλακείου.

δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του δυνητικού δικαιούχου:
●

Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.

●

Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο αρμοδίως.

●

Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.

●

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

●

Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι.

●

Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία,
εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι
δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία
εξυπηρέτησης, κλπ).

●

Σε περίπτωση που το μονήρες άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της αιτήτριας οικογένειας λαμβάνει
οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης.

●

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

