
 

 

  

 

ΑΙΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 (άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Πεπιγπαθή αιηήμαηορ: «Υοπήγηζη άδειαρ ηάζιμος εμποπίος -  κανηίναρ» 
 

ΠΡΟ
(1)

: Δήμο Οποπεδίος Λαζιθίος Απιθμόρ Ππυηοκόλλος Ημεπομηνία 

 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ 

                       ςμπληπώνεηαι από ηην ςπηπεζία 

Ο – Η Όνομα:  Επώνςμο:  

Όνομα και Επώνςμο Παηέπα:   

Όνομα και Επώνςμο Μηηέπαρ:  

Ημεπομηνία γέννηζηρ
(1)

:   

Σόπορ Γέννηζηρ:  

Απιθμόρ Δεληίος Σαςηόηηηαρ:  ΑΦΜ:  Σηλ:  

Σόπορ Καηοικίαρ:  Οδόρ:  Απιθ:  ΣΚ:  

Απ. Σηλεομοιοηύπος (Fax):  

Δ/νζη Ηλεκηπ. 
Σασςδπομείος 
(Εmail):  

 
 

 
 
 
 

ΟΡΙΜΟ/ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ (για καηάθεζη αίηηζηρ ή παπαλαβήρ ηελικήρ διοικηηικήρ ππάξηρ): 

ε πεπίπηυζη πος δεν ζςνηάζζεηαι η αξοςζιοδόηηζη ζηο παπόν ένηςπο απαιηείηαι πποζκόμιζη εξοςζιοδόηηζηρ με επικύπυζη ηος 
γνηζίος ηηρ ςπογπαθήρ από δημόζια ςπηπεζία ή ζςμβολαιογπαθικού πληπεξοςζίος. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΤΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 
ΠΑΣΕΡΑ 

 ΑΔΣ:  

ΟΔΟ  ΑΡΙΘ  Σ.Κ.  

ΣΗΛ  ΦΑΞ  E-MAIL  

 
 
 
 
 
 



  

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

ΣΙΣΛΟ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

ΚΑΣΑΣΕΘΗΚΕ ΜΕ ΣΗΝ 
ΑΙΣΗΗ 

ΝΑ ΖΗΣΗΘΕΙ 
ΤΠΗΡΕΙΑΚΑ 

ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 

 
1. Εκκαθαριστικό σημείωμα 

φόρου εισοδήματος.  

   

 
2. Πιστοποιητικό από αρμόδια κατά 
περίπτωση Υπηρεσία από το οποίο 

αποδεικνύεται ότι ο αιτών 
(ενδιαφερόμενος) ανήκει σε μια από 

τις παρακάτω κατηγορίες 
προσώπων :  

 άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 
67% και τυφλοί,  

 πολύτεκνοι και τα παιδιά τους,  
 τρίτεκνοι,  

 ανάπηροι και θύματα ειρηνικής 
περιόδου του ν. 1370/1944,  

 άτομα με αναπηρία πάνω από 
50% που δεν οφείλεται σε πολεμικά 

γεγονότα,  
 γονείς ανηλίκων τέκνων με 

ειδικές ανάγκες και γονείς που 
προστατεύουν άτομα με νοητική 

υστέρηση, αυτισμό, βαριές 
αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες 

εξάρτησης,  
 ομογενείς Βορειοηπειρώτες και 

ομογενείς παλιννοστούντες από την 
πρώην ΕΔ & τον Πόντο,  

 Έλληνες τσιγγάνοι POM που 
έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια 

των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης της χώρας)  

   

 
3. Έκθεση της αρμόδιας 
Τουριστικής Αστυνομίας ότι το 
αμάξωμα πληροί τους όρους της 
τουριστικής εμφάνισης 

   

4. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες    

5.     

6.    

7.    

8.    

Παπαηηπήζειρ: 

 

 



  

Επιλέξηε με πιο ηπόπο θέλεηε να παπαλάβεηε ηην απάνηηζη ζαρ 

1. Να ζαρ αποζηαλεί με ζςζηημένη επιζηολή ζηην Διεύθςνζη 
2. Να ηην παπαλάβεηε ο ίδιορ από ηην ςπηπεζία μαρ 
3. Να ηην παπαλάβεηε από άλλο ζημείο 
4. Να ηην παπαλάβει ο εκππόζυπορ ζαρ 
5. Να ζαρ ζηαλεί με θαξ ζηον απιθμό: 

 
 

Διάπκεια ηήπηζηρ απσείος βεβαιώζευν και πιζηοποιηηικών : Έξι (6) μήνερ (άπθπο 13 Ν. 3491/2006, ΤΕΚ 207/Α/2-10-2006 
 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του  Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  
 

«Δεν καηέσω άδεια λαϊκήρ ή δημοηικήρ αγοπάρ και δεν ζςνδέομαι με οποιαδήποηε 
ζσέζη με οπγανωμένη ομοειδή ή παπεμθεπή επισείπηζη, ζσεηική με ηο ανηικείμενο 
ηηρ ςπαίθπιαρ δπαζηηπιόηηηάρ μος» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        Ημεπομηνία:         
 

Ο /H Δηλ___. 
 
 
 

(Τπογπαθή) 

 
 
 

 (1) Αναγπάθεηαι ολογπάθυρ.  
(2) «Όποιορ εν γνώζει ηος δηλώνει τεςδή γεγονόηα ή απνείηαι ή αποκπύπηει ηα αληθινά με έγγπαθη ςπεύθςνη δήλυζη ηος 
άπθπος 8 ηιμυπείηαι με θςλάκιζη ηοςλάσιζηον ηπιών μηνών. Εάν ο ςπαίηιορ αςηών ηυν ππάξευν ζκόπεςε να πποζποπίζει ζηον 
εαςηόν ηος ή ζε άλλον πεπιοςζιακό όθελορ βλάπηονηαρ ηπίηον ή ζκόπεςε να βλάτει άλλον, ηιμυπείηαι με κάθειπξη μέσπι 10 εηών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
  

Ο – Η Δηλ. 
 
 
 

(Τπογπαθή) 


