Αριθμός Πρωτοκόλλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Ημερομηνία

ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Περιγραφή αιτήματος: Ανανέωση Δικαιολογητικών των ευπαθών ομάδων στο ειδικό
τιμολόγιο.
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)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Ο - Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:
Αριθ. Δελτ.
Ταυτότητας
Ημερομηνία
γέννησης (1):

Επώνυμο Πατέρα:
Α.Φ.Μ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

Τηλ:

Τηλ:

E-mail:

Εφορεία:
Τόπος Γέννησης:
ΤΚ:

Στοιχεία Ακινήτου.
Κωδικός Καταναλωτή
Υδρευσης:
Κ.Α. Υπόχρεου:
Αριθ. Πρωτοκόλλου
Αριθμός παροχής
Αρχικής Αίτησης
Ρευματοληψίας:
*Η σωστή αναγραφή του ΑΦΜ είναι απαραίτητη για την διεκπεραίωση της διαδικασίας καθώς και για την ορθή καταχώρηση των
Στοιχείων σας στο πελατολόγιο του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
1.Αντίγραφο πρόσφατης Δήλωσης Φορολογίας
Εισοδήματος.

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΗΤΑΙ

2.Εκκαθαριστικό σημείωμα
3.Απόφαση ΚΕΠΑ / Γνωματεύσεις Ανωτ. Υγειον.
Επιτροπών.
4.Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας
5.Ανανέωσης μίσθωσης
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
επιθυμώ να τύχω της ανανέωσης ευεργετικής παροχής του ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, σύμφωνα με τις με
αρ.229/2016, 230/2016 & 231/2016 αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, για μείωση στα ισχύοντα τιμολόγια:
Α. Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) - Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) και
Β. Ύδρευσης.
στην κύρια κατοικία μου, διότι ανήκω στην κατηγορία ……………………………………………………………………………….

…. / …. / 2020
(Υπογραφή)

«Συναινώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία όλων των προσωπικών μου δεδομένων (όπως έχουν δηλωθεί στην
αίτησή μου και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά).Η χρήση αυτών θα περιορίζεται αυστηρώς στους υπαλλήλους ή συνεργάτες του Δήμου
με τους οποίους έχουν συναφθεί σχετικές συμβάσεις, οι οποίοι είναι απαραίτητο να έχουν γνώση αυτών. Γνωρίζω δε το δικαίωμα
πρόσβασής μου στα πιο πάνω δεδομένα, το δικαίωμά μου εναντίωσης στην επεξεργασία τους καθώς και την ανάκληση της συγκατάθεσης
μου ανά πάσα στιγμή.»
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