ΥΠ.ΔΗΛ. 02
ΛΥΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(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)

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
Επώνυμο:

Όνομα:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(1):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
1. Τα στοιχεία και η ιδιότητα που δηλώνω στην αίτηση προς τη ΔΕΥΑΡ είναι αληθή, προσκομίζοντας τα αναγκαία προς απόδειξη τούτου
νόμιμα στοιχεία και δικαιολογητικά και αναλαμβάνω όλες τις συνέπειες που προκύπτουν από τη δήλωση της ιδιότητας σε σχέση με το
ακίνητο, έναντι της ΔΕΥΑΡ. Η σύνδεση του ακινήτου με τα δίκτυα της ΔΕΥΑΡ ή η καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο εξυπηρέτηση του ακινήτου
απ’ αυτήν, δεν αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό της σχέσης επί του ακινήτου σε περίπτωση διεκδικήσεων τρίτων επ’ αυτής.
2. Αποδέχομαι τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Δικτύων Ύδρευσης και της Τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΡ.
3. Το μισθωτήριο μου με το υδρευόμενο ακίνητο έχει λήξει και έχω ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για την υποβολή αίτησης
Λύσης της Σύμβασης Καταναλωτή. Γνωρίζει ότι θα ενεργοποιηθεί άμεσα η δική του Σύμβαση Καταναλωτή με αριθμό ….............................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Ημερομηνία:
Ο-Η Δηλών / ούσα

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται ολογράφως.
(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.

