ΑΙΤΗΣΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ
∆ΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ, ∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ: .................................………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:.........................................…………………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ :......................…………………………………………………………………
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …………………………………..…………………………………………..
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ...........................……… Ο∆ΟΣ:.................................. ΑΡΙΘΜΟΣ:……
Τ. Κ.: ...........................ΤΗΛ: .....................................ΦΑΞ: …….………………………………...
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ......................………………………………………………………
ΕΚ∆ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ……………………………………………………………………………...
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ: .................................………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:.........................................…………………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ :......................…………………………………………………………………
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …………………………………..…………………………………………..
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ...........................……… Ο∆ΟΣ:.................................. ΑΡΙΘΜΟΣ:……
Τ. Κ.: ...........................ΤΗΛ: .....................................ΦΑΞ: …….………………………………...
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ......................………………………………………………………
ΕΚ∆ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ……………………………………………………………………………...
Υποβάλλω τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να µε εντάξετε στο Πρόγραµµα
"παροχής στεγαστικής συνδροµής σε ανασφάλιστα και οικονοµικά αδύνατα µοναχικά άτοµα από
65 χρόνων και πάνω και σε ανασφάλιστα ζεύγη που αποδεδειγµένα στερούνται στέγης".
- Εφόσον επιθυµείτε την αυτεπάγγελτη αναζήτηση, από την υπηρεσία δικαιολογητικών µε βάση τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3242/2004, συµπληρώστε το ανάλογο τετράγωνο:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
∆ήµος / Κοινότητα ………………………

Εκκαθαριστικό εφορίας
ΑΦΜ …………….Αρµόδια ∆.Ο.Υ…..........

(Πόλη - Ηµεροµηνία)………………………………………….
Ο/Η ΑΙΤ……………………..

………………………………….
(υπογραφή)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΒΛΕΠΕ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙ∆Α)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αίτηση του ενδιαφεροµένου.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο ή την Κοινότητα που είναι
εγγεγραµµένος.
3) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 από τον ενδιαφερόµενο ότι είναι ανασφάλιστος ή είναι
ασφαλισµένος ως υπερήλικας στον Ο.Γ.Α., δεν παίρνει σύνταξη από το ∆ηµόσιο ή άλλο
ασφαλιστικό Οργανισµό ή οποιαδήποτε άλλη πηγή της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, στερείται
εισοδήµατος παρεχόµενο από εργασία ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή ως ενοίκια κ.λ.π., ότι είναι
µόνιµος κάτοικος της περιοχής που µένει και δεν παίρνει άλλη οικονοµική ενίσχυση για το
ενοίκιο, από άλλη πηγή.
4) Απόκοµµα Ο.Γ.Α. Υπερηλίκων (αν παίρνει σύνταξη από τον ΟΓΑ), ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5) Φωτοτυπία Ταυτότητας (για ζεύγος και τις δύο).
6) Εκκαθαριστικό Εφορίας 2014,Ε1, Ε9
7) ΑΜΚΑ ΑΠΟ ΚΕΠ
Υπεύθυνος να εισπράττει το επίδοµα του ενοικίου είναι ο ιδιοκτήτης. Ο Ιδιοκτήτης θα πρέπει να
προσκοµίσει τα εξής:
1)
2)

Μισθωτήριο συµφωνητικό κατοικίας µεταξύ ηλικιωµένου και ιδιοκτήτη, θεωρηµένο από την
Οικονοµική Εφορία της περιοχής του ιδιοκτήτη.
1.Εκκαθαριστικό εφορίας ή Βεβαίωση απόδοσης Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)
2.Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.
3.Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
4.Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασµού πληρωµών ή αντίστοιχης κάρτας
του λογαριασµού ή απλού φωτοαντιγράφου αυτών, που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα ή γραφείο
ταχυδροµικών επιταγών (ΕΛ.ΤΑ.) είτε έγγραφη βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύµατος ή των ΕΛ.ΤΑ
όπου να αναφέρεται ο αριθµός IBAN. Η επιλογή του ιδρύµατος ή των ΕΛ.ΤΑ. γίνεται από τον
δικαιούχο. Ο λογαριασµός στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό του επιδόµατος µπορεί να είναι:
•
•

Απλός καταθετικός πιστωτικού ιδρύµατος ή ΕΛ.ΤΑ.
Ατοµικός ή κοινός µε άλλα πρόσωπα µε την προϋπόθεση το πρώτο όνοµα του λογαριασµού
να είναι του δικαιούχου του επιδόµατος.

