ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ο υπογραφόμενος ………………………………….……..… του …….….................…….
με ΑΦΜ ………………...…… Αρ. Ταυτ…………………...…. Τηλ ………………….......
και Διεύθυνση…………………..……………………………………...…..……….…..….…
καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος που παρέχεται με μετρητή με τα στοιχεία :
……………………………
δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις συνέπειες του Νόμου για ψευδή δήλωση , ότι η επιφάνεια
των χώρων που εξυπηρετούνται με τον παραπάνω ηλεκτρικό μετρητή του ακινήτου
……………………….. που βρίσκεται στη Κοινότητα…………………………………(οικίακατάστημα- εργοταξιακό -κοινόχρηστο-αποθήκη κ.λ.π.)

του Δήμου Στυλίδας ανέρχεται σε:
Συμπληρώνεται από το Δήμο
Τ.Α.Π……........ τετραγωνικά μέτρα

με εντολή Δημάρχου
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ………. τ.μ.

Στυλίδα .../…/ 202..
Δ.Τ…..……… τετραγωνικά μέτρα

Δ.Φ….............. τετραγωνικά μέτρα

Παπαχρήστου Κων/νος
M.Sc. Μηχανολόγος Μηχανικός

Επίσης δηλώνω ότι :
α) Σε περίπτωση που με τον παραπάνω μετρητή ηλεκτροδοτώ ενδιάμεσα και τρίτους,
υποχρεούμαι στην επιφάνεια που θα δηλώσω να συμπεριλάβω και την επιφάνεια που αντιστοιχεί
στα ενδιάμεσα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα .
β) Σε περίπτωση αυξήσεως της επιφάνειας του ακινήτου με προσθήκη νέων κτισμάτων , που όλα
ηλεκτροδοτούνται με τον ίδιο μετρητή , υποχρεούμαι να υποβάλλω συμπληρωματική δήλωση στη
ΔΕΗ δια του Δήμου στον οποίο υπάγομαι και:6
γ) Σε περίπτωση που δεν καταθέσω τη δήλωση , συμπληρωμένη και υπογραμμένη , η ΔΕΗ θα
διακόψει την παροχή ρεύματος στο ακίνητο , χωρίς άλλη ειδοποίηση ή δεν θα προβεί στην
ηλεκτροδότηση.
ΖΩΝΗ :

……… 007 ………..

Στυλίδα … /.... / 202..
Αρ. άδεια οικοδομής: ……… …..

Ο Δηλών

Το ΟΤΑ με την επωνυμία Δήμος Στυλίδας (οδός Βενιζέλου αρ.31) σας ενημερώνει, σύμφωνα με το αρ.13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων (679/2016/ΕΕ), ότι είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο.
Ο Δήμος Στυλίδας επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (όπως αυτές προκύπτουν από την οικεία νομοθεσία)
και υπό τις εξής νόμιμες βάσεις επεξεργασίας: για την εκπλήρωση καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση
δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά έχει κάθε πολίτης υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που
θέτει το αρ.5 του ν.2690/1999 αλλά και η γενικότερη νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ανωτέρω δεδομένα
διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας και στη συνέχεια
αρχειοθετούνται προς το δημόσιο συμφέρον. Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης και καταγγελίας στην
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και δικαίωμα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Δήμου
Στυλίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:info@stylida.gr
Με την εκ μέρους σας χορήγηση στοιχείων επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο παρόν έντυπο, δηλώνετε υπεύθυνα ότι αυτή η
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ενεργή και ανήκει σε εσάς. Σας ενημερώνουμε ότι μέσω της δηλωθείσας αυτής διεύθυνσης μπορεί να
λάβει χώρα επικοινωνία από και προς το Δήμο Στυλίδας, αποκλειστικά για σκοπούς που σχετίζονται άμεσα με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του
ή την ικανοποίηση των αιτημάτων σας.

