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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΔΠΑΝΑΤΝΓΔΗ ΡΔΤΜΑΣΟ 

 

 

Τν Κέληξν Κνηλόηεηαο Γήκνπ Ιζάθεο ελεκεξώλεη όηη ζην γξαθείν ηνπ κπνξνύλ λα 

ιάβνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε νη πνιίηεο πνπ δηθαηνύληαη ηνπ 

εηδηθνύ βνεζήκαηνο επαλαζύλδεζεο ξεύκαηνο, κεηά ηε δηαθνπή παξνρήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ηεο θύξηαο θαηνηθίαο ηνπο ιόγω ιεμηπξόζεζκωλ νθεηιώλ.  

 

Γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο νη δπλεηηθνί δηθαηνύρνη ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο κέρξη θαη ηηο 31/12/2021, λα απνζπλδεζνύλ ή λα έρνπλ 

απνζπλδεζεί από ην δίθηπν κέρξη ηηο 15/02/2022.  

 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

1. Αίηεζε – Υπεύζπλε Γήιωζε (Ν. 1599/1986) (παξέρεηαη από ηελ ππεξεζία) 

2. Φωηνηππία ηαπηόηεηαο αηηνύληνο. 

3. Αληίγξαθν ινγαξηαζκνύ θαηαλάιωζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

4. Γήιωζε εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπωλ (Δ1) ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνύ 

έηνπο όιωλ ηωλ κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ.  

5. Γήιωζε ζηνηρείωλ αθηλήηωλ (Δ9) όιωλ ηωλ κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ. 

6. Πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ εηζνδήκαηνο (εθθαζαξηζηηθό) ηνπ 

ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνύ έηνπο όιωλ ηωλ κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ.  
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7. Πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ Δληαίνπ Φόξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήηωλ 

(ΔΝ.Φ.Ι.Α.) ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνύ έηνπο όιωλ ηωλ κειώλ ηνπ 

λνηθνθπξηνύ.  

8. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.  

9. Γλωκάηεπζε πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο από ΚΔ.Π.Α. γηα λνηθνθπξηό πνπ ζηε 

ζύλζεζή ηνπ πεξηιακβάλεη θαη άηνκν ή άηνκα κε αλαπεξία 67% θαη άλω.  

10. Βεβαίωζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ή Κξαηηθνύ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία 

πηζηνπνηείηαη ε αλάγθε θαη’ νίθνλ ρξήζεο ζπζθεπήο κεραληθήο ππνζηήξημεο 

απαξαίηεηεο γηα ηε δωή αηόκνπ ή αηόκωλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζύλζεζε 

ηνπ λνηθνθπξηνύ.  

 

 

Δπισημαίνεται ότι: 

Σε πεξίπηωζε πνπ νπνηνδήπνηε εηζνδεκαηηθό ή πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ή ε ζύλζεζε 

ηνπ λνηθνθπξηνύ έρεη κεηαβιεζεί ζε ζρέζε κε ηελ ηειεπηαία εθθαζαξηζκέλε δήιωζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, νη αηηνύληεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νπνηνδήπνηε 

δηθαηνινγεηηθό ηεθκεξηώλεη ηελ κεηαβνιή απηή (θαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο 

ηειεπηαίνπ έηνπο όιωλ ηωλ κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ, ζπκβόιαηα πώιεζεο ή αγνξάο, 

δωξεάο, παξαρώξεζεο ή θαηαζρεηήξην, πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο θιπ).  


