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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Περιγραφή αιτήµατος: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»    

 «ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»  

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Προς(1): ∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα Πατέρα:   Επώνυµο Πατέρα:  

Όνοµα Μητέρας:  Επώνυµο Μητέρας:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Α.Φ.Μ:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:   Τόπος Γέννησης:  

Τόπος Κατοικίας, Τ.Κ.:  Οδός, Αριθµός:  

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  Α.Μ.Κ.Α.:  

 

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(3) 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα Πατέρα:  Επώνυµο Πατέρα:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Α.Φ.Μ:  

Τόπος Κατοικίας, Τ.Κ.:  Οδός, Αριθµός:  

Τηλέφωνο επικοινωνίας  Α.Μ.Κ.Α.:  

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(4)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 

1. Τα στοιχεία που δηλώνω µε την παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή. 

2. ∆εν διαθέτω άλλα περιουσιακά στοιχεία εκτός των οποίων έχω δηλώσει. 

3. Θα ενηµερώσω την υπηρεσία για οποιαδήποτε µεταβολή συµβεί στα όσα έχω δηλώσει. 

 

 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόµενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη.  

(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών». 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

ΘΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ 

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

(5 )
 

 
1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ενδιαφερόµενου ή άδεια 

παραµονής 
    

2.  Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

   
3. Θεωρηµένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος φόρου 
εισοδήµατος του τελευταίου έτους.  
Σε περίπτωση που δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σηµείωµα, 
απαιτείται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης που παρελήφθη από τη 
∆.Ο.Υ.  
Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής 
δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από την ∆.Ο.Υ. 

   

4. Έντυπο Ε9 

   

5. Λογαριασµό  ∆.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που 
βεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας 

   

6. Ιατρική γνωµάτευση σε περιπτώσεις παθήσεων 

   
 
7.  Λοιπά δικαιολογητικά µπορεί να αναζητηθούν κατά τη διαδικασία της 

κοινωνικής έρευνας 
 

   

 

   

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

Η Κάρτα Αλληλεγγύης αποτελεί το «διαβατήριο» των δικαιούχων στις κοινωνικές παροχές του ∆ήµου Κοζάνης. Εκδίδεται στη βάση σχετικής 

απόφασης, η οποία έχει ισχύ ενός έτους και λαµβάνει υπόψη της τόσο τα δικαιολογητικά που θα προσκοµίζει ο πολίτης, όσο και τις αντίστοιχες 

κοινωνικές έρευνες που θα υλοποιούν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί. Η Κάρτα Αλληλεγγύης θα δίνει τη δυνατότητα στο δικαιούχο της να έχει 

πρόσβαση, σε κάποιες ή και όλες τις κοινωνικές παροχές του ∆ήµου Κοζάνης. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται, τον πρώτο µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους, να προσέρχονται για να ανανεώνουν την ισχύ της Κάρτας 

Αλληλεγγύης. Σε περίπτωση αδυναµίας µετακίνησης ή άλλου κωλύµατος θα προσέρχεται ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου. 

 

 

 (5) Εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου. 

Κοζάνη      ………/………/……… 

  
 
 Ο/Η Εξουσιοδοτούµενος/νη Ο/Η Αιτών/ούσα 

 
 
 
 
 
 
 

Θεωρήθηκε  
το γνήσιο των υπογραφών των παραπάνω (σε περίπτωση εξουσιοδότησης)  


