ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Στοιχεία ιδιοκτήτη:

Επώνυµο:…………………………….……………
Όνοµα:……………………………………….…….
Όνοµα Πατρός:…………………………….……
Όνοµα Μητρός:…………………………….……
Κάτοικος:………………………………………..…
Δ/νση κατοικίας:
Οδός: ………………………………….αρ:….….
Ταχ. Κώδικας:…………………………..…….…
Α.Δ.Τ:.................................................
ΑΦΜ:……………………………………………….
Εφορία:…………………………………………….
Τηλέφωνο:……………………………………....
Κινητό τηλ.: ………………………………….….
Συμβ/φος:…………………………………………
Αρ.Συμβολαίου:………………………………….

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
ΠΡΟΣ :
Τμήμα Προϋπολογισμού Εσόδων & Περιουσίας
(γραφείο Ανταποδοτικών Τελών & Τ.Α.Π.)
Παρακαλώ όπως λάβετε υπ΄όψιν ότι η
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου μου
επί της Οδού:……………………………………
ΑΡ: …………..Όροφος:………
το οποίο ηλεκτροδοτείται με τον

Αρ. Παροχής:
ΧΡΗΣΗ:
ΟΙΚΙΑ:
ΖΩΝΗ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ:

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Τ.Α.Π :…………………τ.μ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Δ.Τ

:…………………τ.μ

έχει διακοπεί από :………………………………….
έως και σήμερα σύμφωνα με την βεβαίωση της ΔΕΗ.

ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:
………………………………………………………..
………………………………………………………..
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ
(ΘΗΒΩΝ 57-59)
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 ΤΑ Ε2 ΑΠΟ ΕΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Ε9
 ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Ή ΣΥΣΤΑΣΗ Ή ΠΙΝΑΚΑ
ΠΟΣΟΣΤΩΝ-ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ Ή ΑΠΟΔΟΧΗ Κ.Λ.Π.
ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ τ.μ.
 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΝΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ)
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ KAI ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ.

Συμπληρωματικά στοιχεία:
Αριθμός παροχής Κοινόχρηστων χώρων:
…………………………..………………………………..
Αριθμός & έτος Οικοδομικής Αδείας:



(Εκτός των ανωτέρω η υπηρεσία διατηρεί τις
επιφυλάξεις της για τυχόν νεότερα δικαιολογητικά
ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης.)
esoda@peristeri.gr
jfalidas@peristeri.gr
vrellos@peristeri.gr
zpasakalou@peristeri.gr

……………………………………………………….......
Το ακίνητο μου είναι κενό, μη ηλεκτροδοτούμενο και δεν
γίνεται χρήση του για κανένα σκοπό
από: ………………………έως:………………………………...
Σε περίπτωση ηλεκτροδότησης ή χρήσης του για
οποιοδήποτε σκοπό ,καθώς και σε περίπτωση
οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων του ακινήτου
(αλλαγή χρήσης-μεταβολή τ.μ ,κ.λ.π) υποχρεούμαι να
ενημερώσω την υπηρεσία σας.
- Δηλώνω ότι η υποβολή των προσωπικών μου δεδομένων
έγινε με την συγκατάθεση μου και επιθυμώ η επεξεργασία
τους από τον Δήμο Περιστερίου να γίνει μόνο για τον σκοπό
της παρούσας αίτησης.
Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ
(Ολογράφως & υπογραφή)

Δήλωση συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 2016/679 GDPR.
Ο Δήμος Περιστερίου δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα παρά μόνο όσα είναι νομίμως απαραίτητα και τα επεξεργάζεται μόνο για τους
σκοπούς για τους οποίους του εδόθησαν.

