
Έντυπο ΑΑ.01.11 – Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας                                                                     Έκδοση 01 

 

           

 

  

 
Αρ. Πρωτ.: …………………… 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ        
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

             ΠΡΟΣ: Δήμο Μαλεβιζίου 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

(άρθρο 15 παρ. 7 & άρθρο 279 του Ν. 3463/2006  - άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 3242/2004) 
 

Επώνυμο: __________________________ 
Όνομα:____________________________ 
Όνομα Πατέρα:______________________ 
Επώνυμο Πατέρα:____________________ 
Όνομα Μητέρας:_____________________ 
Επώνυμο Μητέρας:___________________ 
Κάτοικος:___________________________ 
Οδός:______________________________ 
Τ.Κ:_______________________________ 
Τηλέφωνο:__________________________ 
Αρ. Δελτ. Ταυτ.:______________________ 
ΑΦΜ:______________________________ 
ΔΟΥ:_______________________________ 
Email:______________________________ 
 

* ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ * 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

 Φωτοαντίγραφα φορολογικής   
      δήλωσης πρόσφατο Ε 1* όπου στον 

πίνακα 5 (Ά κύρια κατοικία) να αναφέρετε η 
διεύθυνση κατοικίας του δήμου Μαλεβιζίου. 

 Πρόσφατο Φωτοαντίγραφο      
Λογαριασμού (Ρεύματος) *(ο αριθμός παροχής 
ρεύματος, (πίνακας 5 Ε1 φορ. δήλωσης)  να 

είναι στην ίδια διεύθυνση κατοικίας σας. 

 Φωτοαντίγραφο δελτίου   
      Αστυνομικής Ταυτότητας  
 

*Σε περίπτωση που σας φιλοξενεί άλλο πρόσωπο  απαιτείτε 
επιπλέον η δήλωση Ε1 αυτού που σας φιλοξενεί. (Δείτε 
πίνακα 6 φορ. δήλωσης Ε1) 
 

*Σε περίπτωση Μεταδημότευσης Φωτοαντίγραφα 
φορολογικής δήλωσης πρόσφατο Ε 1* τα δύο τελευταία  
συνεχόμενα έτη  
 

*Σε περίπτωση που το αίτημα γίνεται για άλλο πρόσωπο μη 
προστατευόμενο μέλλος θα πρέπει να υπάρχει 
εξουσιοδότηση για τον σκοπό αυτό. 

  

 

Παρακαλώ όπως, μου χορηγήσετε βεβαίωση 

μονίμου κατοικίας, προκειμένου να τη 

χρησιμοποιήσω ως δικαιολογητικό 

για………………………………………………………………

…………………………………………………………………..  

Επίσης με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας 
τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του  
 Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

είμαι μόνιμος κάτοικος του Δήμου      

Μαλεβιζίου Ηρακλείου  και διαμένω επί της     

οδού ………….………………………αριθμός……     

από το έτος ……….μέχρι και σήμερα    και 

όλα τα στοιχεία που δηλώνω και        

προσκομίζω είναι αληθή και ακριβή. 

 

            Γάζι ,       ………/…..…/ 20…                

      

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

 

Η αποστολή της αίτησης με των συνημμένων δικαιολογητικών και η 

απάντηση - μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά με email. 

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πληρότητα 

δικαιολογητικών το αίτημα δεν μπορεί να 

διεκπεραιωθεί από την υπηρεσία μας. 
 

Παραλαβή βεβαίωσης : κυκλώστε 1 ή 2 
 

1 - Εmail –   2 – Παραλαβή από Δήμο. 
 

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ο Δήμος Μαλεβιζίου 
συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Συλλέγουμε τα δεδομένα 
σας αποκλειστικά για τους σκοπούς της επεξεργασίας που έχουμε ορίσει 
και τα τηρούμε μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Μπορείτε να ενημερωθείτε για 
τους σκοπούς της επεξεργασίας και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα 
των δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που 
είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.malevizi.gov.gr 

http://www.malevizi.gov.gr/
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