
Έντυπο ΑΑ.01.04 – Υπεύθυνη Δήλωση για Βεβαίωση Απόσταξης Στεμφύλων      Έκδοση 01 

ΑΙΤΗΣΗ -  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)

: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο: 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

: 

Τόπος Γέννησης: 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: 

Τόπος Κατοικίας: Οδός: - Αριθ: - ΤΚ: 

Α.Φ.Μ – Δ.Ο.Υ: 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Στη  περιοχή: ……………………   της ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: ……………………Δ.Ε …………………….   
κατέχω ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ έκτασης :………………….  m2 στο οποίο καλλιεργώ  ΟΙΝΑΜΠΕΛΟ. 
Από το ανωτέρω ΑΜΠΕΛΙ για ΙΔΙΩΤΙΚΗ μου ΧΡΗΣΗ τη καλλιεργητική περίοδο:  20…  παρήγαγα 
ΟΙΝΟΣΤΑΦΥΛΑ  συνολικά:  …………………………..   κιλά .   

Εκ του λόγου ότι δεν καλλιεργώ άλλο αγροτεμάχιο με οινάμπελο και το παραπάνω είναι κάτω του 1 
στρέμματος  δεν είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Αμπελουργικό Μητρώο και ως εκ τούτου είναι αδύνατη η 
έκδοση σχετικής βεβαίωσης από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε σχετική βεβαίωση  την οποία θα χρησιμοποιήσω στο Τελωνείο 
Ηρακλείου για την χορήγηση άδειας απόσταξης στεμφύλων. 

Συνημμένα υποβάλω: 

- Φωτοαντίγραφο  του Ε.9  οικ. έτους 20…..  στο οποίο εμφανίζεται το αμπέλι  ή 

- Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας έτους 20..…  στο οποίο εμφανίζεται το αμπέλι    ή 

-  Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης  Ο.Σ.Δ.Ε  έτους 20…..   στο οποίο εμφανίζεται το αμπέλι 

- στερούμε των παραπάνω εγγράφων  τα οποία θα σας προσκομίσω ευθύς με την σύνταξή τους  και

παρακαλώ να δεχθείτε ως απόδειξη αυτή καθ’ αυτή τη δήλωσή μου
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «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

Ημερομηνία: ……… / ….. /   20… 
 Ο/Η –  Δηλών/ουσα 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Το γνήσιο της υπογραφής 

………………………………………………………………………………………(Υπογραφή) 


	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_2: 
	undefined: 
	fill_1: 


