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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ: 
□ Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ ή εναλλακτικού 
παρόχου ρεύµατος στο όνοµα του αιτούντος ή του 
συζύγου ή του νόµιµου κηδεµόνα του  
□ Αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας  
□ Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης 
- Τίτλος ιδιοκτησίας (επιδεικνύεται στο Τµήµα 
Προσόδων του ∆ήµου όταν ζητηθεί) ή 
µισθωτήριο συµβόλαιο (θεωρηµένο από την 
αρµόδια ∆ΟΥ) κατά περίπτωση από τα οποία 
προκύπτει το εµβαδόν του ακινήτου  
  
• ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ: 
□ Βεβαίωση µακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ 
□ Τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα Φόρου 
Εισοδήµατος από την αρµόδια ∆ΟΥ ή σε περίπτωση 
που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή 
φορολογικής δήλωσης υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 
θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ καθώς και έντυπο 
Ε9  
• ΑΜΕΑ: 
□ Απόφαση Υγειονοµικής Επιτροπής για το 
ποσοστό αναπηρίας (κάθε φορά που θα εκδίδεται) 
□ Τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας 
συνοδευόµενο από έντυπο Ε9 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ: 
∆ΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
Παρακαλώ, όπως κάνετε δεκτό το αίτηµα µου για 
απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη και το δηµοτικό 
φόρο στην κύρια κατοικία µου µε αριθµό παροχής 
∆ΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου……………………. 
………..…………………….διότι ανήκω στην 
κατηγορία ………..…..……… …………………….. 
 
∆ΗΛΩΝΩ επίσης ΥΠΕΥΘΥΝΑ  ότι τα στοιχεία 
είναι αληθή και ότι σε περίπτωση αλλαγής 
κατοικίας ή οποιουδήποτε αλλού στοιχείου που 
επηρεάζει τις προϋποθέσεις ένταξης µου στο 
πρόγραµµα (π.χ. απώλεια ιδιότητας, µείωση 
ποσοστού αναπηρίας ,κ.α.) θα ενηµερώσω άµεσα 
τον ∆ήµο Νέας Σµύρνης 
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• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α∆ΥΝΑΜΟΙ : 
□ τελευταίο απόκοµµα είσπραξης από επίδοµα 
Πρόνοιας ή σύνταξης ΟΓΑ ή φωτοτυπία πρώτης 
σελίδας βιβλιάριου ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης της Πρόνοιας 
□ Τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα Φόρου 
Εισοδήµατος από την αρµόδια ∆ΟΥ ή σε 
περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται 
στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υπεύθυνη 
δήλωση Ν.1599/86 θεωρηµένη από την αρµόδια 
∆.Ο.Υ. καθώς και έντυπο Ε9 όλων των 
διαµενόντων στην οικία. 
□ Σε περίπτωση µη ιδιόκτητης κατοικίας 
µισθωτήριο συµβόλαιο (θεωρηµένο από την 
αρµόδια ∆ΟΥ) 
• ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

(απόκτηση τέκνων εκτός γάµου): 
□ Τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα      
εφορίας συνοδευόµενο από έντυπο Ε9 
□ Σε περίπτωση µη ιδιόκτητης κατοικίας 
µισθωτήριο συµβόλαιο (θεωρηµένο από την 
αρµόδια ∆ΟΥ) 
• ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: 
□ Βεβαίωση συλλόγου πολυτέκνων ΑΣΠΕ 
□ Απογραφικό δελτίο ΟΓΑ 
□ Τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας 
• ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: 
□ Απογραφικό δελτίο ΟΓΑ 
□ Τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας 
συνοδευόµενο από έντυπο Ε9 
□ Σε περίπτωση µη ιδιόκτητης κατοικίας 
µισθωτήριο συµβόλαιο (θεωρηµένο από την 
αρµόδια ∆ΟΥ) 
 
 

 


