ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
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 : « Καταβολή επιχορήγησης για την Αποκατάσταση – Συντήρηση των
Όψεων Κτιρίου (Γ’ στάδιο)»
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
∆.Ε.Ε.Α.Π.

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. / ∆.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΡΟΣ:

Αρ. Ηλ. Πρωτ:

Ηµ/νια

Κηφισίας 125 – Αµπελόκηποι
115 23 ΑΘΗΝΑ

Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα Πατέρα:

Επώνυµο Πατέρα:

Όνοµα Μητέρας:

Επώνυµο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:

Ηµ/νία &Αρχή έκδοσης:

Ηµεροµηνία γέννησης(1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Συνοικία:
Ιδιοκτήτης

Αριθ:

ΤΚ:

Κάτοικος:

ΝΑΙ: !

Τηλ. Επικοινωνίας:

ΟΧΙ:!

Πληρεξούσιος:

Σταθερό:

ΝΑΙ: !

ΟΧΙ:!

Κινητό:

Παρακαλώ να µου καταβάλετε την επιχορήγηση, σύµφωνα µε την ΚΥΑ µε αρ. 21585/27-5-2003, για την Αισθητική Αναβάθµιση
των Όψεων του κτιρίου:
Στην οδό:
Αριθµ:
Ο.Τ.:
Τ.Κ.:
Συνοικία:
∆ήµος ή Κοινότητα:
Αστυνοµικό Τµήµα:

1
Τηλ:

Fax:

email:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του
αρµόδιου υπαλλήλου, απαιτείται προσκόµιση εξουσιοδότησης µε βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από
δηµόσια υπηρεσία ή συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:

ΑΡΙΘ:

Τηλ:

Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

1. Αντίγραφο έγκρισης επιχορήγησης
2. Φωτογραφίες κτιρίου (µετά την αποκατάσταση των όψεων)
3. Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου
4. Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη κεντρικής κεραίας*

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

✔

!

✔

!

✔
!
✔

!

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
* Το κείµενο της

Υπεύθυνης ∆ήλωσης: «…στην οικοδοµή που βρίσκεται επί της οδού
Αρ
συνοικία
ΤΚ ολοκλήρωσα τις εργασίες: 1) Καθαίρεσα και αποµάκρυνα όλες τις ατοµικές κεραίες
τηλεοπτικού σήµατος, 2) Εγκατέστησα κεντρική κεραία στο δώµα και προς την πλευρά του ακάλυπτου καθώς και
όλο τον εξοπλισµό (ενισχυτής, καλωδιώσεις, κ.λπ) που απαιτείται για τη λήψη τηλεοπτικού σήµατος από όλες τις
ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαµερίσµατα) κατά τρόπο που η νέα εγκατάσταση λειτουργεί απολύτως
ικανοποιητικά, 3) Αποµάκρυνα από την όψη της οικοδοµής και εγκατέστησα στο δώµα τις υπάρχουσες
δορυφορικές κεραίες (πιάτα) κατά τρόπο που οι νέες εγκαταστάσεις λειτουργούν απολύτως ικανοποιητικά.»

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση
✔
2.
Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σηµείο
4 Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΧΡΟΝΟΣ:
ΚΟΣΤΟΣ:

2

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986,

ως πληρεξούσιος των ιδιοκτητών / ιδιοκτήτης (διαγράφεται αναλόγως) δηλώνω ότι: Οι εργασίες
αποκατάστασης – συντήρησης της όψης της οικοδοµής που βρίσκεται επί της οδού
συνοικία

ΤΚ

αρ

ολοκληρώθηκαν σύµφωνα µε τον Τεχνικό Φάκελο που υποβλήθηκε και

εκτελέστηκαν οι εργασίες για τις οποίες δεσµεύθηκα µε την από

Υπεύθυνη ∆ήλωση

(αποµάκρυνση παράνοµων επαγγελµατικών πινακίδων – διαφηµίσεων, αποµάκρυνση δορυφορικών
κεραιών από την όψη, εγκατάσταση κεντρικής κεραίας στο δώµα).

30/06/2003
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόµενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (∆ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθµητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθµός η ηµεροµηνία γέννησης: πχ η 7
Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθµητικά: 070269
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10
ετών».

Πρωτοκόλληση

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτηµα:

Καταβολή επιχορήγησης για την Αποκατάσταση – Συντήρηση των Όψεων Κτιρίου (Γ’
στάδιο)

Υπηρεσία Υποβολής:

Κηφησίας 125 - Αμπελόκηποι - 11523 Αθήνα

Αριθµ. Πρωτοκόλλου:

Ηµ/νια αιτήµατος:

Αρµόδιος Υπάλληλος:

Όνοµα:

Επώνυµο:

Αιτών:

Όνοµα:

Επώνυµο:

30/06/2003

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
1. Αντίγραφο έγκρισης επιχορήγησης

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

!

2. Φωτογραφίες κτιρίου (µετά την αποκατάσταση των όψεων)
3. Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου

!
!

4. Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη κεντρικής κεραίας*

!

ΧΡΟΝΟΣ:
ΚΟΣΤΟΣ: Μηδέν
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:
Ιδιόχειρη παραλαβή από την Υπηρεσία μας.

Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)

30/06/2003

4
Τηλ:

Fax:

email:

