
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΝΘΥΤΗ ΠΛΗΓΕΝΣΩΝ ΕΘΜΟΤ 21 ΜΑΡΣΘΟΤ 
ΣΗΝ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΘΟΤ 

Ο Δήκνο Πάξγαο ελεκεξώλεη ηνπο πνιίηεο ηεο Δεκνηηθήο Ελόηεηαο (Δ.Ε.) Φαλαξίνπ πνπ έρεη θεξπρζεί ζε 
θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο από ηνλ ηζρπξό ζεηζκό ηεο 21 Μαξηίνπ 2020, όηη έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία γηα ηελ 
έληαμε ησλ νηθνγελεηώλ ή ησλ κεκνλσκέλσλ αηόκσλ ζην πξόγξακκα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο κέζσ ηεο ρνξήγεζεο 

α) Τνπ επηδόκαηνο πξώηωλ βηνηηθώλ αλαγθώλ (600 επξώ θαη επηπιένλ 600 επξώ γηα πνιύηεθλνπο θαη Άηνκα κε 
Αλαπεξία) πνπ νη θύξηεο θαηνηθίεο ηνπο έρνπλ πιεγεί. 

Απαηηνύκελα Δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αίηεζε ηνπ δηθαηνύρνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζώπνπ. Γήιωζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 
(Έληππν Δ1) ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνύ έηνπο (γηα ηελ επηβεβαίωζε ηεο θύξηαο ηδηόθηεηεο, 
κηζζωκέλεο ή παξαρωξεκέλεο θαηνηθίαο). 

Γηα ηνπο Πνιύηεθλνπο εθηόο από ηα δηθαηνινγεηηθά 1 & 2, απαηηείηαη θαη 

3. Πηζηνπνηεηηθνύ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. 

Γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο πνπ ιακβάλνπλ πξνλνηαθό επίδνκα από ηα εθαξκνδόκελα πξνγξάκκαηα ηνπ 
Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, εθηόο από ηα δηθαηνινγεηηθά 1 & 2, 
απαηηείηαη: 

 Απόθαζεο έγθξηζεο ρνξήγεζεο επηδόκαηνο αλαπεξίαο από ηνλ ΟΠΔΚΑ ή 
  Βεβαίωζεο ρνξήγεζεο επηδόκαηνο αλαπεξίαο από ηνλ ΟΠΔΚΑ. 

β) Τνπ επηδόκαηνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε απιώλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ θαη/ή αληηθαηάζηαζεο ηεο 
νηθνζθεπήο ηνπο (κέρξη 6.000 επξώ), πνπ νη θύξηεο θαηνηθίεο ηνπο έρνπλ πιεγεί. 

Απαηηνύκελα Δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αίηεζε ηνπ δηθαηνύρνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζώπνπΓήιωζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 
(Έληππν Δ1) ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνύ έηνπο (γηα ηελ επηβεβαίωζε ηεο θύξηαο ηδηόθηεηεο, 
κηζζωκέλεο ή παξαρωξεκέλεο θαηνηθίαο). 

2. Τειεπηαίαο ππνβιεζείζαο Γήιωζεο Σηνηρείωλ Αθηλήηωλ (Έληππν Δ9) ζπλνδεπόκελεο από 
ππεύζπλε δήιωζε ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη δελ ππάξρεη κεηαβνιή, ζε πεξίπηωζε ηδηόθηεηεο 
θαηνηθίαο. 

ε πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνύρνη ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο είλαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο, ιόγσ ζπγθαηνίθεζεο θ.ιπ., 
ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ρνξεγείηαη ζε έλαλ εμ απηώλ, κεηά από εμνπζηνδόηεζε πνπ ζα ηνπ παξέρνπλ νη ππόινηπνη. 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ ζηα αθόινπζα ηειέθσλα θαη λα ππνβάιινπλ ην αίηεκά ηνπο 
παξαζέηνληαο ηειεθσληθά ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο δεηεζνύλ: 

Σειεθσληθά: 2684360305 

Με ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: soismos.fanari@gmail.com 

Καηεβάζηε ηα έληππα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ: https://dimospargas.gr/seismos/ 

Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ, ε ζρεηηθή Επηηξνπή πνπ έρεη νξηζηεί κε απόθαζε ηνπ Δεκάξρνπ θ. Νίθνπ 
Ζαραξηά ζα δηελεξγήζεη απηνςίεο ζηηο δεισκέλεο ζηελ αίηεζε ησλ δηθαηνύρσλ σο πιεγείζεο θαηνηθίεο, 
πξνθεηκέλνπ: 

α) Να ειέγμεη όηη ε θύξηα θαηνηθία πνπ έρεη δεισζεί είλαη πιεγείζα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ επηδόκαηνο πξώησλ 
βηνηηθώλ αλαγθώλ. 

β) Να νξίζεη ην βαζκό δεκίαο ηεο θύξηαο θαηνηθίαο, ζηελ πεξίπησζεο επηδόκαηνο απιώλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ 
ή/θαη ηεο νηθνζθεπήο. 

Τπνγξακκίδεηαη όηη δελ ρξεηάδεηαη ε θπζηθή παξνπζία ηωλ πνιηηώλ, αθνύ ιόγσ ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ ζα 
ελεκεξσζνύλ θαηά πεξίπησζε ηειεθσληθά. Αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, 
κπνξνύλ λα ηα ππνβάινπλ ζηελ επηηξνπή είηε κε ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ είηε θαηά 
ηελ επηηόπηα απηνςία ηεο επηηξνπήο. 

 

Η πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ ιήγεη έλα κήλα κεηά ην ζεηζκό δειαδή ζηηο 20 Απξηιίνπ 2020. 
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