ΑΙΤΗΣΗ
Στοιχεία Αιτούντος:
ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………….……………………………
ΟΝΟΜΑ: …………………………………………..………………………….
ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ………………………………….…………………….
ΑΦΜ.: ……………………………………………….…….……………………

Προς: Δήμο Ζωγράφου
Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας
Παρακαλώ να με απαλλάξετε από τη χρέωση ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού (ΤΚΦ) σύμφωνα με τις διατάξεις των τελευταίων δυο εδ. της παρ. 1 του
άρθρου 3 το Ν.25/1975 (Α’ 74), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρ.5 του Ν.3345/2005 (Α’ 138), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 222 του Ν. 4555/2018 (Α’ 133), η παρ. 2 του οποίου
αντικαταστάθηκε με τις παρ. 1 & του άρθρου 103, του
Ν.4604/2019 (Α’ 50) για το ακίνητό μου επί της οδού:

Α.Δ.Τ.: …………………………………………….……….……………………

……..………………………………………..……..……………….….....……………

ΟΔΟΣ: ……………………………………………….………………………….

……………………………………………………….…..……………..…..……………

Τ.Κ.:…………………………………………………..…………………………..

επιφάνειας ........................................................................ τ.μ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ......................................................................

ορόφου:....................................................................................

EMAIL: ……………………………………………………………………….….

με αριθμό παροχής ……………………………..….…………….…………….

Ποσοστό Ιδιοκτησίας : ……………........................................

το οποίο είναι μη ηλεκτροδοτούμενο και μη χρησιμοποιούμενο από τις ……………………………………………………………………...

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την υπηρεσία) περί μη
χρήσης του ακινήτου.
2. Για διακοπή ηλεκτροδότησης θα πρέπει να προσκομιστεί υπ.
δήλωση για τον αρ. παροχής ή άλλο έγγραφο πιστοποίησης
του αρ. παροχής (πχ. παλιός λογαριασμός, αίτηση
καταγγελίας σύμβασης κλπ.) προκειμένου να αναζητηθεί
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας η βεβαίωση διακοπής
ηλεκτροδότησης από την ΔΕΔΔΗΕ.
3. Για ακίνητο που δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί ποτέ, σχετική υπ.
δήλωση του ιδιοκτήτη
4. Φωτοαντίγραφο τίτλου κυριότητας (συμβολαιογραφική
πράξη) ή πρόσφατο Απόσπασμα Κτηματολογίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση κατάθεσης των δικαιολογητικών από τρίτο πρόσωπο, για τις υπ. δηλώσεις απαιτείται θεώρηση με το γνήσιο της
υπογραφής ή ηλεκτρονική υπ. δήλωση από το www gov.gr.

Ζωγράφου, …………./ ……..……/ ……………
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

Ο Δήμος Ζωγράφου ενημερώνει ότι επεξεργάζεται ως Υπεύθυνος επεξεργασίας
τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα των αιτούντων πολιτών με σκοπό τον έλεγχο
δικαιολογητικών για την απαλλαγή χρέωσης ενιαίου ανταποδοτικού τέλους
καθαριότητας και φωτισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που προβλέπει το
Π.Δ. 480/85 «(ΦΕΚ Α 173) : Εκκαθάριση των αρχείων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και των ιδρυμάτων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και
συνδέσμων αυτών». Ενδέχεται να κοινοποιηθούν στις Δημόσιες Αρχές όπως
προβλέπει ο νόμος, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και δεν θα
διαβιβαστούν σε Τρίτη Χώρα ή Διεθνή Οργανισμό ούτε θα χρησιμοποιηθούν για
την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της
κατάρτισης προφίλ.
Ο Δήμος Ζωγράφου έχει μεριμνήσει ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματά σας
που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ, (Πρόσβασης, Διόρθωσης, Εναντίωσης,
Διαγραφής, Περιορισμού, Φορητότητας, Ανάκληση συγκατάθεσης) στο βαθμό
που έχουν εφαρμογή, δεδομένου ότι η παρούσα επεξεργασία αποτελεί νομική
σας υποχρέωση.
Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων.
Για σκοπούς περαιτέρω ενημέρωσης ή άσκησης των δικαιωμάτων αναφορικά
με τα δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο
Προστασίας Δεδομένων(DPO) του Δήμου Ζωγράφου (email: dpo@zografou.gr).

