Αιτήσεις στο Δήμο Βιάννου για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και παροχή εφάπαξ ειδ

Άνω Βιάννος 27/07/2018

Ο Δήμος Βιάννου καλεί τους καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί
από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, να υποβάλουν
αίτηση στον Δήμο υπόψη της αρμόδιας επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με αρ. 191/2018
απόφαση Δημάρχου Βιάννου για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36
του Ν. 4508/2017 & της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08-02-2018 (ΦΕΚ Β' 474/14.02.2018)
όπως τροποποιήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠ ΕΝ/ΥΠ ΡΓ/43213/6382/2018 ΦΕΚ 2752/Β/10-7-2018.

Για την υποβολή σχετικής αίτησης οι προς εξέταση δικαιούχοι θα πρέπει:

1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω
ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ,
δηλαδή μέχρι και τις 30/06/18.2. Η αποσύνδεση να αφορά την κύρια κατοικία του προς
εξέταση δικαιούχου3. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά
ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ

Εισοδηματικό κριτήρια
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο
μέλος 13.500 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή
οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή
μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία
ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ
Δικαιολογητικά
1.Αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 (διατίθεται από τον
Δήμο).
2.Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων
των μελών του νοικοκυριού.
3.Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται
η υποχρέωση υποβολής της.
4.Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου
φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
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5.Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) του
τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου).
7.Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του
περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
8.Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται
η ανάγκη κατ' οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή
ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.
9. Πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕΗ.
Η Επιτροπή κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών,
μπορεί είτε να ζητά την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργεί κοινωνική
έρευνα και κατ' οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της ης ΚΥΑ και αποφασίζει για
την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.
Υποβολή αιτήσεων-Πληροφορίες:
Τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες 10:00-13:00, στο Δημαρχείο Βιάννου Άνω
Βιάννος, κα Χατζάκη Ελ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28953-40159
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται για διευκόλυνση των πολιτών στο ως άνω σημείο με την
σημείωση: «Υπόψη επιτροπής για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος» και κατόπιν
θα μεταβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την αξιολόγησή τους.
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