
 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
  (Άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν.2690/1999) 

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) 

                                                             Περιγραφή Αιτήματος: 

                               “ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ” 

  

ΠΡΟΣ:  ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ                                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:                                                                    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ                                                     

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ                                                                           ................................... 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

(στοιχεία εκμισθωτή/φυσικό πρόσωπο) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΕΡΑ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΗΤΕΡΑΣ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/Α.Φ.Μ.:  Α.Δ.Τ.: _______________________________________  Α.Φ.Μ.: ______________________________  

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ: __________________________________________________________________________                                               
 

                     ΑΡ.: ___________________   Τ.Κ.: __________________ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ 

(FAX):  

Δ/ΝΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ  

(E-MAIL):  

 

 

Β. ΟΡΙΣΜΟΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ 
(για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης ή γενικότερη διεκπεραίωση της αίτησης) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΕΡΑ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΗΤΕΡΑΣ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Α.Δ.Τ.: ______________________________________  Α.Φ.Μ.: _________________________________ 



ΤΗΛ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

Δ/ΝΣΗ: 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ: ___________________________________________________________________________ 

 

                     ΑΡ.: _______________  Τ.Κ.: _____________________ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ 

(FAX):  

Δ/ΝΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ  

(E-MAIL):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

Είμαι ο κάτοχος της υπ' αριθμ. Πρωτ.: .............................................................................  

άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου (Αρχή έκδοσης: ......................................................................) 

που βρίσκεται στην Περιφέρεια του Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ. 

 
Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ: __________________________________________________________________ 

 

                     ΑΡ.: ________________  Τ.Κ.: ___________________ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 
 

 

Και λόγω [Σύμφωνα με την Εγκύκλιο: 38 Άρθρο 76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’) «Επείγουσες Ρυθμίσεις 

Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»)] : 

                                                                                                                       
                                                                                                                         Σημειώστε με Χ 

 
ΓΗΡΑΤΟΣ  
ΑΝΑΠΗΡΙΑ  67%  ΚΑΙ ΑΝΩ  

 

 

Αιτούμαι τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης για χρονικό διάστημα ΔΕΚΑ (10) ετών στον 

ακόλουθο μισθωτή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  



Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ: 

                                                                   (φυσικό πρόσωπο) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΕΡΑ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΗΤΕΡΑΣ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Α.Δ.Τ.: _____________________________________ Α.Φ.Μ.: ________________________________ 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ: __________________________________________________________________________ 

 

                      ΑΡ.: ______________ Τ.Κ.: __________________ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ 

(FAX):  

Δ/ΝΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ  

(E-MAIL):  
 

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ: 

(νομικό πρόσωπο) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 
 

ΕΔΡΑ: 
 

Τ.Κ./ΠΕΡΙΟΧΗ: 
 

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. 
 

Α.Φ.Μ.: ______________________________  Δ.Ο.Υ.: ___________________________________ 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/FAX/ 

E-MAIL: 

 

ΦΑΞ: ________________________   Ε-ΜΑΙL: _________________________________________ 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

(ON/MO)  

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/E-MAIL: 

 

ΤΗΛ.: _________________________  E-MAIL: ________________________________________ 

(Αίτηση από νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται δια του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας και φέρει σφραγίδα 

της. Συμπληρωματικά προσκομίζεται το καταστατικό της εταιρείας) 

                                                                                         

                                                                                                      Ημερομηνία: ...........…….... 
                                                                                               
                                                                                                (Υπογραφή/θεωρημένη με το  

                                                                                                             γνήσιο της υπογραφής) 

 

           

 

            



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ    

                         

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

ΘΑ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Θεωρημένο ενημερωτικό σημείωμα καταβολής πολεμικής 

σύνταξης τελευταίου τριμήνου από το Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους (απαιτείται για τους αντίστοιχους δικαιούχους) 
   

Συμφωνητικό μίσθωσης θεωρημένο από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. και αντίγραφο της ανάρτησης από το “TAXIS” 
   

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του εκμισθωτή    

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του μισθωτή    

Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του 

πληρεξούσιου του εκμισθωτή (απαιτείται σε περίπτωση 

ορισμού πληρεξουσίου από τον εκμισθωτή) 

   

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του εκμισθωτή, στην οποία 

θα δηλώνεται ότι : 

1. Δεν έλαβε χρήματα ως “αέρα” (άρθρο 6 παρ.2α 

Ν.3648/08) 

2. Διατηρεί αμετάβλητες τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 

παρ. 2.1 του Ν.3648/2008 βάσει των οποίων χορηγήθηκε 

η άδεια εκμετάλλευσης (απαιτείται σε περίπτωση μη 

υποβολής της κατά το μήνα Ιανουάριο του τρέχοντος 

έτους, άρθρο 2 παρ. 2 Ν.3648/08) 

   

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του μισθωτή, στην οποία 

δηλώνεται ότι: Δεν κατέβαλλε χρήματα ως “αέρα” (άρθρο 

6 παρ.2α Ν.3648/08) 

   

Άδεια παραμονής και εργασίας (απαιτείται σε περίπτωση 

που ο μισθωτής είναι αλλοδαπός) 
   

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 οικειοθελούς αποχώρησης 

προηγούμενου μισθωτή, θεωρημένη με το γνήσιο της 

υπογραφής (απαιτείται στην περίπτωση αλλαγής μισθωτή 

χωρίς να έχει λήξει  η προηγούμενη μίσθωση) 

   

Ισχύουσα γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής 

(απαιτείται όταν η άδεια αιτείται για λόγους αναπηρίας) 
   

                                                     

                                                       

 
                                                                                                                                       (Υπογραφή) 
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