
Έντυπο ΟΥ.01.02 – Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  Κοινόχρηστου χώρου (κατ. υγειονομικού ενδιαφέροντος)      Έκδοση 01 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ      

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Α Ι Τ Η Σ Η 

Αρ. Πρωτ.: ..……………………….…...………………….. 

………………………………………………….. 
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

1.ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

2.ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
3.ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Ή ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
(ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) 

ΕΠΩΝΥΜΟ: .……………………………………………. Παρακαλώ όπως ελέγξετε εάν δύναται να κάνω 

χρήση …………… τ.μ. (…………μ. x ………μ.) 

κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρομίου / πλατείας), 

στην οδό / περιοχή / θέση ……………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

έμπροσθεν / έναντι του καταστήματος μου στον 

οικισμό …………………………………………………………….. 

για χρήση έτους ………………………………………………. 

προκειμένου να το χρησιμοποιήσω για 

………………………………………………………………….................

...................................................................... 

Συνημμένα: 

1. Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος ή

Προέγκριση.

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Σχεδιάγραμμα / κάτοψη όπου αποτυπώνεται ο

αιτούμενος χώρος (Μήκος X Πλάτος) σε μέτρα

4. Δημοτική ενημερότητα

ΟΝΟΜΑ: …………………………...……………………

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ………………………………..... 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ……………………………….... 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ..…….....……..………………. 

.………………………………………Τ.Κ.:………………… 

Α.Δ.Τ.: …………………………………………………….. 

Α.Φ.Μ.: ………………………………………………….. 

Δ.Ο.Υ.: ………………………………………………….... 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………..………. 

ΚΙΝΗΤΟ: ………………………………………………….. 

EMAIL: ……………………….......……………………… 

  

  Γάζι,  ...........…….... 

 Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 _________________ 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 

Για το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών θεμάτων (Παρακαλούμε να συμπληρωθεί ο κάτωθι 
πίνακας). Η προέγκριση / άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του /τα ης ανωτέρω είναι σε ισχύ και 
δύναται να προχωρήσει η διαδικασία. 

Γάζι,  ...........…….... 

__________________ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

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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