ΑΙΤΗΣΗ
Στοιχεία δικαιούχου

Προς τον Δήμο Ηλιούπολης
Σας υποβάλλω τα πιο κάτω
δικαιολογητικά και παρακαλώ,
βάσει των υπ’ αριθ. 231/20
απόφασης
του Δημοτικού
Συμβουλίου, να κινήσετε τη
διαδικασία επιστροφής των
δημοτικών τελών, που θα
καταβληθούν το έτος 2021, για
την πρώτη μου κατοικία στην
Ηλιούπολη.

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:

Ημερομηνία:

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

O/Η αιτών/αιτούσα

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

(Υπογραφή)
E–MAIL:

Κατηγορία: Μονογονεϊκές οικογένειες
Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται εκείνες που αποτελούνται από έναν γονέα (χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης , σε
κατάσταση χηρείας ή διαζευγμένοι οι οποίοι έχουν την επιμέλεια των τέκνων) και ένα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα ή ενήλικα
έως 25 ετών, που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη, τριτοβάθμια σχολή του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού ή υπηρετούν τη
στρατιωτική τους θητεία (100% επιστροφή για ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 € και 50% για μεγαλύτερα εισοδήματα)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΕΥΚΡΙΝΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ (εις διπλούν)
1.

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δικαιούχου.

2.

Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου (στην περίπτωση χηρείας.), δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική
πράξη επιμέλειας τέκνων.

3.

Ένας πρόσφατος (τρέχοντος έτους) λογαριασμός κατανάλωσης ρεύματος (και τις δύο όψεις του στο ίδιο
φύλλο), με απόδειξη εξόφλησης.

4.

Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας, από όπου προκύπτει το ετήσιο εισόδημα. (Σε περίπτωση που
δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση, περί μη υποχρέωσης υποβολής, θεωρημένη από την Εφορία).

5.

Δελτίο ταυτότητας δικαιούχου ή ισχύουσα άδεια διαμονής (για αλλοδαπούς από Κράτη μη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής, από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών της
ΕΛ.ΑΣ. (για πολίτες Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Αντίγραφο λογαριασμού τράπεζας ( IBAN ).

6.
7.

Πρόσφατη βεβαίωση περί μόνιμης κατοικίας στην Ηλιούπολη, που εκδίδεται από το Δημοτολόγιο του
Δήμου, μόνον όταν το αίτημα υποβάλλεται για πρώτη φορά.

8.

Τελευταία δήλωση Ε9 (στοιχείων ακινήτων – περιουσιακής κατάστασης) ή συμβόλαιο, στην περίπτωση
ιδιοκατοίκησης ή τελευταία δήλωση μίσθωσης (σε ισχύ), που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στην Εφορία, από
όπου προκύπτει το εμβαδόν του ακινήτου, μόνον όταν το αίτημα υποβάλλεται για πρώτη φορά.

9.

Υπεύθυνη δήλωση (Αρθ. 8 Ν. 1599/1986), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με το εξής περιεχόμενο:
«Δηλώνω ότι θα γνωστοποιήσω άμεσα στον Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που υποβάλλω
(αλλαγή κατοικίας κλπ.), μόνον όταν το αίτημα υποβάλλεται για πρώτη φορά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Εάν προσέλθει άλλο πρόσωπο, θα πρέπει να υποβάλλει και εξουσιοδότηση, με βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής του/της δικαιούχου, από Κ.Ε.Π.
Υποδοχή αιτημάτων στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου (1ος όροφος), κατά τις ώρες από 8.00 π.μ. έως 1.00 μ.μ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 9970109 (κατά τις ίδιες ώρες).

