ΑΙΣΗΗ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΒΔΒΑΙΩΗ ΜΟΝΙΜΗ
ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ
(άρζρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ

Ο – Η Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν
Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπώλπκν
Μεηέξαο:
(2)
Ηκεξνκελία γέλλεζεο :
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Γειηίνπ
Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

ΑΦΜ:
Οδόο:

Σει.:
Αξ. Σειενκνηνηύπνπ
(Fax):

Αξηζ:

ΣΚ:

Κηλεηό:
Γ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ
(Δ-mail):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
δειώλσ όηη: (4)

(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986,

Γειώλσ όηη δηακέλσ κόληκα ζην Γήκν Ρεζύκλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ/νλ πόιε/νηθηζκό/πεξηνρή
ζηελ νδό

θαη αξηζκό

Γηα ηελ έθδνζε ηεο Βεβαίσζεο ζαο θαηαζέησ ζπλεκκέλα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά

(5)

:

 1) Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο
 2) Φσηναληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο (Δ1) (6) ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο, ηελ πξόζθαηε ηξνπνπνίεζε απηήο)
 3) Φσηναληίγξαθν πξόζθαηνπ ινγαξηαζκνύ ΓΔΚΟ (ΓΔΗ ή ΟΣΔ)

ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ επεηδή δελ ππάξρνπλ ηα παξαπάλσ, θαηαζέησ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
 1) Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο
 2) Μηζζσηήξην/α ζπκβόιαην/α αθίλεηεο πεξηνπζίαο από ηελ ΑΑΓΔ ζε ηζτύ (ειεθηξνληθό), από ην νπνίν λα απνδεηθλύεηαη
ε κόληκε δηακνλή από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο παξνύζαο αίηεζεο.
 3) Φσηναληίγξαθν πξόζθαηνπ ινγαξηαζκνύ ΓΔΚΟ (ΓΔΗ ή ΟΣΔ)
Ηκεξνκελία:

… /…/ 20…
Ο – Η Γειώλ
(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή
ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.

(5) Βάδοσκε (Υ) ζηο αληίζηοητο ηεηραγωλάθη κε ηα δηθαηοιογεηηθά ποσ προζθοκίδοληαη.
(6) Δθόζολ ο/ε ελδηαθερόκελος/ε είλαη προζηαηεσόκελο κέιος θαη δελ σποβάιιεη σπεύζσλε Γήιωζε, θαηαζέηεη ηο αληίζηοητο Δ1 ή
εθθαζαρηζηηθό ηοσ γολέα όποσ θαίλεηαη ως προζηαηεσόκελο κέιος.

