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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ


Α Ι Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8Ν.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: Μείωση φόρων και τελών για ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες



ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΟΣ: 
ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ




Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Ο-Η Όνομα: 

Επώνυμο: 
 
Όνομα Πατέρα: 

Επώνυμο Πατέρα: 
 
Όνομα Μητέρας 

Επώνυμο Μητέρας 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας: 

 Α.Φ.Μ: 

Αριθ. Άδειας Οδήγησης
 
Αριθ. Διαβατηρίου*: 

Αριθ. Βιβλιαρίου Υγείας: 

Ημερομηνία γέννησης: 


 Τόπος Γέννησης: 

Τόπος κατοικίας 
 
 Οδός: 

Αριθ: 

ΤΚ: 

Τηλ: 


E-mail:
IBAN:


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ (για κατάθεση αίτησης): 
Απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης  µε επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής, από δημόσια υπηρεσία  ή  συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου ή δικαστικής απόφασης. 
ΟΝΟΜΑ: 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: 

 ΑΔΤ: 

ΟΔΟΣ: 


 ΑΡΙΘ: 

 Τ.Κ: 

Τηλ: 



 E-mail: 
 
* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας 
Παρακαλώ όπως φροντίσετε για τη μείωση φόρων και τελών, για ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες και δηλώνω υπεύθυνα με ατομική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 ότι α) συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημά μου, β) ανήκω στην κάτωθι κατηγορία δικαιούχων και γ) θα ενημερώσω άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων έτυχα της μείωσης των δημοτικών τελών (π.χ. αλλαγή κατοικίας, ολοκλήρωση στρατιωτικής θητεία προστατευόμενου μέλους κτλ):

α) Άτομα και νοικοκυριά του διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας	

β) Μονογονεϊκές οικογένειες με 1 ή 2 παιδιά τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

γ) Τρίτεκνους με παιδιά που είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

δ) Πολύτεκνους με τουλάχιστον 4 παιδιά που είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή μονογονεϊκή οικογένεια με τουλάχιστον 3 παιδιά.

ε) Μακροχρόνια άνεργους που έχουν συμπληρώσει 12 συνεχείς μήνες ανεργίας, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και είναι ηλικίας από 18  έως 65 ετών (για τα προστατευόμενα μέλη η ηλικία ανεβαίνει ανάλογα με τη διάρκεια των σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα έτη σπουδών ή και της στρατιωτικής θητείας). Στην περίπτωση νοικοκυρών με δύο ή περισσότερα μέλη και προστατευόμενα μέλη η μείωση αφορά μόνο στην περίπτωση της ανεργίας του ενός ή του άλλου μέλους και όχι στα φιλοξενούμενα.
 
στ) Άτομα με αναπηρίες/νοικοκυριά που έχουν ένα (1) τουλάχιστον μέλος με αναπηρία≥67%. 


Με την παρούσα αίτηση καταθέτω συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, της κατηγορίας που ανήκω, όπως αυτά προσδιορίζονται στις αρ. 151/2020 (ΑΔΑ: ΨΑ23ΩΡΛ-Μ0Σ) και 158/2020 (ΑΔΑ: ΨΑΒΒΩΡΛ-9Ψ4) ΑΔΣ Δήμου Ευρώτα.


                                                                                                                  Σκάλα
                                                                                                                                Η/Ο δηλούσα/ών και αιτούσα/ών 















ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
Άτομα και νοικοκυριά του διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας
Εγκεκριμένη Απόφαση Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ), σε ισχύ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
Μονογονεϊκές οικογένειες με 1 ή 2 παιδιά τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. 
	Δικαστική απόφαση επιμέλειας ή συμβολαιογραφική πράξη ή ληξιαρχική πράξη θανάτου 
	Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
	Εκκαθαριστικό όλων των μελών της οικογένειας που υποβάλουν φορολογική δήλωση

Ε1 όλων των μελών της οικογένειας που υποβάλουν φορολογική δήλωση
Ε9 όλων των μελών της οικογένειας που υποβάλουν φορολογική δήλωση
Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ όλων των μελών της οικογένειας που υποβάλουν φορολογική δήλωση
Στοιχεία ταυτότητας ή άδεια διαμονής δικαιούχων 
	Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο
	Βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα προστατευόμενο/α παιδιά είναι ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού (για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
Τρίτεκνοι με παιδιά που είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
	Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
	Εκκαθαριστικό όλων των μελών της οικογένειας που υποβάλουν φορολογική δήλωση

Ε1 όλων των μελών της οικογένειας που υποβάλουν φορολογική δήλωση
Ε9 όλων των μελών της οικογένειας που υποβάλουν φορολογική δήλωση
	Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ όλων των μελών της οικογένειας που υποβάλουν φορολογική δήλωση
	Στοιχεία ταυτότητας ή άδεια διαμονής δικαιούχων 
	Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο
	Βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα προστατευόμενο/α παιδιά είναι ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού (για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ
Πολύτεκνοι με 4 παιδιά που είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή μονογονεϊκή οικογένεια με τουλάχιστον 3 παιδιά.
	Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
	Εκκαθαριστικό όλων των μελών της οικογένειας που υποβάλουν φορολογική δήλωση

Ε1 όλων των μελών της οικογένειας που υποβάλουν φορολογική δήλωση
Ε9 όλων των μελών της οικογένειας που υποβάλουν φορολογική δήλωση
Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ όλων των μελών της οικογένειας που υποβάλουν φορολογική δήλωση
Στοιχεία ταυτότητας ή άδεια διαμονής δικαιούχων 
	Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο
	Βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα προστατευόμενο/α παιδιά είναι ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού (για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε
Μακροχρόνια άνεργοι που έχουν συμπληρώσει 12 συνεχείς μήνες ανεργίας, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και είναι ηλικίας από 18  έως 65 ετών (για τα προστατευόμενα μέλη η ηλικία ανεβαίνει ανάλογα με τη διάρκεια των σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα έτη σπουδών ή και της στρατιωτικής θητείας). Στην περίπτωση νοικοκυρών με δύο ή περισσότερα μέλη και προστατευόμενα μέλη η μείωση αφορά μόνο στην περίπτωση της ανεργίας του ενός ή του άλλου μέλους και όχι στα φιλοξενούμενα.
Αντίγραφο δελτίου ανεργίας του ΟΑΕΔ και βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι έχει συμπληρώσει 12 μήνες ανεργίας
	Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
	Εκκαθαριστικό όλων των μελών της οικογένειας που υποβάλουν φορολογική δήλωση
Ε1 όλων των μελών της οικογένειας που υποβάλουν φορολογική δήλωση
Ε9 όλων των μελών της οικογένειας που υποβάλουν φορολογική δήλωση
Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ όλων των μελών της οικογένειας που υποβάλουν φορολογική δήλωση
Στοιχεία ταυτότητας ή άδεια διαμονής δικαιούχων 
	Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο
	Βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα προστατευόμενο/α παιδιά είναι ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού (για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ
Άτομα με αναπηρίες/νοικοκυριά που έχουν ένα (1) τουλάχιστον μέλος με αναπηρία≥67%. 
Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ.
	Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
	Εκκαθαριστικό όλων των μελών της οικογένειας που υποβάλουν φορολογική δήλωση
Ε1 όλων των μελών της οικογένειας που υποβάλουν φορολογική δήλωση
Ε9 όλων των μελών της οικογένειας που υποβάλουν φορολογική δήλωση
	Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ όλων των μελών της οικογένειας που υποβάλουν φορολογική δήλωση
	Στοιχεία ταυτότητας ή άδεια διαμονής δικαιούχων 
	Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο
	Σε περίπτωση που ο αιτών/ούσα φιλοξενείται ή φιλοξενεί άλλο πρόσωπο θα πρέπει να προσκομιστούν τα σχετικά φορολογικά έγγραφα (Εκκαθαριστικό, Ε1, Ε9, Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ) όλων των διαμενόντων στην οικία προκειμένου να αξιολογηθεί από την αρμόδια υπηρεσία εάν ο αιτών/ούσα μπορεί να τύχει της σχετικής μείωσης των τελών
Βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα προστατευόμενο/α παιδιά είναι ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού (για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία

Για τη μείωση στα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας και για όλες τις παραπάνω κατηγορίες: 

	Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται σε κάθε κατηγορία

Τελευταίο λογαριασμό ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου ή μέλους του νοικοκυριού
	Δημοτική ενημερότητα




