
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ΚΑΛΧΟΥ 48-50    

ΤΗΛ:             213 2030158 

FAX:             2102625520  

  

1. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ  
  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ   

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου.  

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή αλλού έγγραφου από τα προβλεπόμενα 

στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

25 του Ν. 3731/2008 (ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμοδίας αρχής 

ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των 

ασφαλιστικών φορέων), του εκμισθωτή. Σε περίπτωση όπου την αίτηση 

υποβάλλει εταιρεία, κατατίθεται κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε 

Φ.Ε.Κ. για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή  

Ε.Ε.   

3. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης περίπτερου με θεωρημένο το γνήσιο των 

υπογράφων εκμισθωτή και μισθωτή από Δημόσια Αρχή.  

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986  του δικαιούχου στην οποία θα 

δηλώνονται τα ακόλουθα: «είμαι  στρατιωτικός ανάπηρος πολεμικής ή ειρηνικής 

περιόδου ή θύμα πολέμου ή αμάχου πληθυσμού με αρ. Μητρώου......, κάτοικος 

..... και δηλώνω υπεύθυνα με γνώση τις συνέπειες του νόμου για ψευδή και 

ανακριβή δήλωση και σε εκτέλεση του Ν.Δ. 1044/71, ότι εξακολουθούν να 

συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι προϋποθέσεις του Νόμου, με την ισχύ του οποίου 

έχω αποκατασταθεί με άδεια περιπτέρου στο Δήμο Ιλίου, στην οδό.....»  

5. Σε περίπτωση ύπαρξης προηγούμενου μισθωτή, Υπεύθυνη Δήλωση του 

Ν.1599/1986  στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα: «Παραιτούμαι 

οικειοθελώς από τη μίσθωση του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό ...., στον 

Ίλιον, με δικαιούχο τον ......»  

6. Ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ληφθείσης 

πολεμικής σύνταξης του τελευταίου τριμήνου  

7. Βεβαίωση από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου μας περί μη οφειλής δημοτικών 

φόρων, τελών ή δικαιωμάτων (ζητείται αυτεπάγγελτα)  

 

 

 

  
  



ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ  

 Στην  ………  σήμερα  ………………………την  …………………….20.……..    

 μεταξύ  αφ’  ενός  του/της  

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

...............................κατοίκου…………..……………………………………………… 

….κατόχου του υπ’ αριθμ. ………………………………Δελτίου Ταυτότητας και  

 Α.Φ.Μ.……………………………………….και  αφετέρου  του/της  

………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………κατόχου του υπ’ αριθμ. 

……………………… Δελτίου Ταυτότητας και Α.Φ.Μ.  

……………………………… συνεφωνήθησαν και έγιναν αποδεκτά τα κάτωθι:  

Ο πρώτος ή η πρώτη των συμβαλλομένων καλούμενοι του λοιπού χάριν συντομίας 

εκμισθωτής ή εκμισθώτρια έχει την άδεια εκμεταλλεύσεως ως και την κυριότητα νομή 

και κατοχή του περιπτέρου που ευρίσκεται εις τον Δήμο 

………………………………………….. και επί του πεζοδρομίου της 

………………………………………………………….., το οποίο εκμισθώνει δια της  

παρούσης συμβάσεως εις τον δεύτερο ή τη δεύτερη συμβαλλόμενο/συμβαλλομένη  

καλούμενο/καλουμένη κατωτέρω μισθωτή ή μισθώτρια με τους εξής όρους και 

συμφωνίες. 1. Αυτή η μίσθωση διέπεται από τους όρους και περιορισμούς του Α.Ν. 

1324/1949 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.Δ. 1044/71, το Ν.  

1043/1980 και το Ν. 3648/2008, καθώς και της με αριθμ. Πρωτ. Κ 5671/1487/9-81984 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, 

Οικονομικών και Δικαιοσύνης, που κυρώθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 1563/85 [ Τ.Α. 

151], όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 1848/89 [Τ.Α. 

112], το άρθρο 22 του Ν. 3036/2002 [Τ.Α. 171] και το άρθρο 6 παρ. 3,4,5 του 

Ν.3648/2008.  

2. Η διάρκεια της μισθώσεως αυτής ορίζεται σε επτά έτη αρχόμενη από  

…………………………… και λήγουσα την ……………………………………  

3. Το  μηνιαίο  μίσθωμα  ορίζεται  στο  ποσό  των  

……………………………………. Ευρώ και είναι καταβλητέο την πρώτη ημέρα κάθε 

μήνα με έγγραφο απόδειξη του εκμισθωτή ή της εκμισθώτριας εις την κατοικία του 

εκμισθωτή ή του νομίμως διοριζομένου πληρεξουσίου του ή δια καταθέσεως στον υπ’ 

αριθμ………………………………….. λογαριασμό της 

…………………………………. Τραπέζης …………………………………………... 

αποκλειομένου παντός αλλού αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου. Το μίσθωμα 

αυτό ανεξάρτητα και άσχετα προς την προβλεπόμενη υπό του νόμου αναπροσαρμογή 

σε ποσοστό ίσο με εκείνο του πληθωρισμού που καθορίζεται κάθε φορά από την 

Τράπεζα της Ελλάδος για το αμέσως προηγούμενο έτος, μετά την συμπλήρωση κάθε 

έτους από την ημερομηνία της σύμβασης, θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, από της 

συμπλήρωσης κάθε έτους από την υπογραφή της παρούσης μέχρι τη λήξη της 

μισθώσεως σε ποσοστό  ………….. % ετησίως επί του καταβαλλόμενου εκάστοτε 

μισθώματος του προηγούμενου έτους.  

4. Ο μισθωτής ή η μισθώτρια κατέβαλε σήμερα στον εκμισθωτή ή την 

εκμισθώτρια δύο μισθώματα …………………………………..Ευρώ εν 

συνόλω σαν εγγύηση τηρήσεως των όρων του παρόντος, ποσό και το οποίο θα 

επιστραφεί άτοκα μετά τη λήξη της μισθώσεως εφ’ όσον τηρηθούν άπαντες οι 

όροι της, θεωρουμένων απάντων ουσιωδών.  



5. Το περίπτερο είναι σε άριστη κατάσταση, ο μισθωτής δηλώνει ότι είναι της 

αρεσκείας του, κάθε δε φορά που θα γίνει στο περίπτερο βλάβη, έστω και αν 

προέρχεται από την συνήθη χρήση βαρύνει τον μισθωτή ή την μισθώτρια 

αποκλειστικά. Ο μισθωτής ή η μισθώτρια υποχρεούται καθ’ όλη την διάρκεια 

της μισθώσεως να ασφαλίσει το κουβούκλιο μέχρι της πραγματικής αξίας του, 

αν δεν πράξει δε τούτο και συμβεί οποιαδήποτε σε αυτό ζημιά (από φωτιά, 

διάρρηξη κ.λπ.) υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως με έξοδά του, τον 

εκμισθωτή ή την εκμισθώτρια μη έχοντας καμία υποχρέωση αποζημιώσεως 

του, ότι δε επισκευάσει θα παραμείνει προς όφελος του εκμισθωτού.   

6. Ο μισθωτής ή μισθώτρια υποχρεούται στην καταβολή των φόρων, τελών κ.λπ. 

υπέρ του Δήμου, όπου ευρίσκεται το περίπτερο καθώς και στην εξόφληση των 

λογαριασμών Δ.Ε.Η. – ΕΥΔΑΠ – Ο.Τ.Ε. ή οποιοδήποτε τέλος που βαρύνει το 

περίπτερο.  

7. Επιτρέπεται στο μισθωτή ή την μισθώτρια να αναρτά διαφημιστικούς πίνακες 

έξω, εις την τέντα και την οροφή του περιπτέρου, το δικαίωμα τούτο ανήκει 

αποκλειστικά εις τον μισθωτή ή την μισθώτρια, υποχρεουμένου του μισθωτού 

ή της μισθώτριας όπως σε περίπτωση τοποθετήσεως φωτεινών διαφημιστικών 

πινακίδων ή τεντών εκ μέρους του εκμισθωτή ή της εκμισθώτριας να παρέχει 

ηλεκτρικό ρεύμα, δαπάνες του διαφημιζόμενου.  

8. Επιτρέπεται στον μισθωτή ή την μισθώτρια η υπομίσθωση, η καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο παραχώρηση της χρήσεως του περιπτέρου, καθώς και η πρόσληψη 

συνεταίρου.  

9. Ο μισθωτής ή μισθώτρια υποχρεούται να έχει το περίπτερο ανοιχτό όλες τις 

ημέρες της εβδομάδας και να πωλεί μόνο τα υπό των εκάστοτε ισχυόντων 

διατάξεων επιτρεπόμενα είδη. Απαγορεύεται στο μισθωτή ή την μισθώτρια να 

προβεί σε διαρρυθμίσεις ή επισκευές στο περίπτερο άνευ εγγράφου 

συναινέσεως του εκμισθωτή ή της εκμισθώτριας, τυχόν δε γενόμεναι υπ’ αυτού  

[συμπεριλαμβανομένων και των επισκευών ή κατασκευή ρολών ] παραμένουν εις 

όφελος του μισθίου περιπτέρου άνευ δικαιώματος αποζημιώσεως εκ μέρους του 

μισθωτού ή της μισθώτριας.  

10. Με το περίπτερο παραδόθηκε και η υπ’ αριθμ. 

……………………………………… τηλεφωνική γραμμή με τη συσκευή της, 

τα έσοδα της οποίας θα είναι υπέρ του μισθωτή ή της μισθώτριας, ο οποίος 

υποχρεούται και στην καταβολή κάθε τέλους αυτής και δια την οποία 

κατεβλήθη ως εγγύηση το ποσό των ……………………… Ευρώ, το οποίο και 

θα επιστραφεί ατόκως μετά τη λήξη της μισθώσεως.  

11. Όλα τα βιβλία και τα στοιχεία που προβλέπονται από το νόμο για τη λειτουργία 

του περιπτέρου τηρούνται εις το όνομα του μισθωτή ή της μισθώτριας και 

απαγορεύεται ρητώς η έκδοση στοιχείων [τιμολογίων κ.λπ.] στο όνομα του 

εκμισθωτή ή της εκμισθώτριας.   

12. Ο μισθωτής ή η μισθώτρια υποχρεούται με τη λήξη της μισθώσεως χωρίς 

όχληση ή ειδοποίηση να αποδώσει τη χρήση του περιπτέρου στον εκμισθωτή ή 

στην εκμισθώτρια. Σε περίπτωση καθυστερήσεως υποχρεούται στην καταβολή 

ποινικής ρήτρας, ανερχομένης για κάθε ημέρα καθυστερήσεως στο τριπλάσιο 

του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος δια του αριθμού τριάντα δηλ. το 

τριπλάσιο του αντιστοιχούντος σε κάθε ημέρα μισθώματος, τυχόν δε παραμονή 

του πέρα από τη λήξη της σύμβασης, δεν μπορεί να θεωρηθεί ανανέωση ή 

σιωπηρή ανανέωση της μίσθωσης, αν δεν γίνει νέα γραπτή σύμβαση ή έγγραφη 

παράταση της παρούσας.   



13. Ο εκμισθωτής ή η εκμισθώτρια δικαιούται τρεις μήνες προ της λήξεως της 

μισθώσεως να καταγγείλει την μίσθωση για ιδιόχρηση εγγράφως 

κοινοποιούμενης της βουλήσεώς του αυτής προς τον μισθωτή ή την μισθώτρια.   

14. Παράταση ή ανανέωση της μισθώσεως δεν επιτρέπεται παρά έγγραφα και 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα υπό της ανωτέρω κοινής υπουργικής αποφάσεως 

και δη της επί ποινή εκπτώσεως από το δικαίωμα τούτο εγγράφου δηλώσεως 

του μισθωτού ή της μισθώτριας, κοινοποιούμενης προς τον εκμισθωτή ή την 

εκμισθώτρια τέσσερις μήνες προ της λήξεως της μισθώσεως. Ο εκμισθωτής ή 

η εκμισθώτρια δικαιούται να αρνηθεί τη μίσθωση αν τρίτος προσφέρει μείζον 

μίσθωμα του υπό του μισθωτού ή της μισθώτριας καταβαλλομένου ή συντρέχει 

περίπτωση ιδιόχρησης. Προσφορά μισθώματος πλέον του ποσοστού μέχρι 20% 

για μισθώματα από 20.001 δρχ. ή το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ και άνω και 

ποσοστού μέχρι 30% από 10.000 – 20.001 δρχ. ή το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ 

δεν λαμβάνεται υπ’ όψη, για μισθώματα δε κάτω των 10.000 δρχ. ή το 

αντίστοιχο ποσό σε ευρώ με συμφωνία των ενδιαφερομένων και εκτίμηση του 

αρμοδίου Νομάρχη κατά το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.  

15. Όλοι οι παραπάνω όροι συμφωνούνται ως ουσιώδεις, τροποποίηση δε αυτών 

μόνο εγγράφως δύναται να γίνει.  

16. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος, η μη εξόφληση των τελών των 

βαρυνόντων το περίπτερο, η μη εξόφληση των λογαριασμών του ως άνω 

τηλεφώνου ή της Δ.Ε.Η. ή η παράβαση οιουδήποτε άλλου όρου του παρόντος 

ή του νόμου παρέχει εις τον εκμισθωτή ή την εκμισθώτρια το δικαίωμα να 

καταγγείλει τη μίσθωση, να λύσει μονομερώς τη μίσθωση και να ζητήσει την 

διοικητική αποβολή του και την έξωσή του κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δικ., 

ως και να ζητήσει όλα τα μισθώματα μέχρι της λήξεως της μισθώσεως, τα οποία 

καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά. Στις περιπτώσεις αυτές καταπίπτουν 

υπέρ της εκμισθώτριας ή του εκμισθωτού και οι ανωτέρω εγγυήσεις.    

17. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου και εφόσον το δικαίωμα δεν 

μεταβιβάζεται σε μέλος της οικογένειας, η κατάθεση των ενοικίων μετά την 

παρέλευση τριμήνου θα γίνεται στο Ταμείο Αρωγής, σύμφωνα με το άρθρο 17 

του Ν.Δ. 1044/71, κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ. 210-3638342, 210-3608964 

[τα ενοίκια του τριμήνου από τον θάνατο του δικαιούχου τα δικαιούνται οι εκ 

του κοινού δικαίου κληρονόμοι αυτού], η δε μίσθωση συνεχίζεται μέχρι τη 

λήξη της μετά του νέου δικαιούχου άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, εκτός 

εάν ο νέος δικαιούχος επιθυμεί να προβεί σε ιδιόχρηση.   

18. Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή ή της μισθώτριας, η μίσθωση συνεχίζεται 

υπό της ή του συζύγου ή ενός των τέκνων αυτού, εφόσον συναινέσουν σε τούτο 

και υποδείξουν τούτο όλα τα τέκνα αυτού.  

19. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των ανωτέρων νόμων και της κοινής 

Υπουργικής Αποφάσεως.  

20. Η σύμβαση αυτή τελεί υπό την έγκριση του Νομάρχη και ισχύει από της 

υπογραφής μεταξύ των συμβαλλομένων και της κοινοποίησής της στον 

αρμόδιο κατά τοποθεσία λειτουργίας του περιπτέρου Νομάρχη.   

  

  

  

  

 

 

 



 

  

Σε απόδειξη – βεβαίωση συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε πέντε (5) αντίγραφα, τα 

οποία αφού βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν, πήρε ο καθένας από ένα αντίγραφο, δύο 

κατατέθηκαν στον οικείο Νομάρχη και το πέμπτο στην αρμόδια Οικονομική Εφορία 

με ευθύνη του μισθωτή ή της μισθώτριας.  

  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  

                                                   Ο/Η                            Ο/Η  

ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ ή ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ      ΜΙΣΘΩΤΗΣ  ή ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΛΧΟΥ 48-50  

Πληρ.: κ. ΔΗΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Τηλ.: 213 2030158  

 

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)  

            

Περιγραφή αιτήματος: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ – ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΑΠΟ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ»,  
Οδός:____________________________________________________________________________________________________  
  

  

ΠΡΟΣ:  Το Δήμο Ιλίου  
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία  

  

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ)  
Ο - Η  Όνομα:      Επώνυμο:     

Όνομα  Πατέρα:        Επώνυμο Πατέρα:     

Όνομα Μητέρας:        Επώνυμο Μητέρας:     

Αρ. Δελτ. Ταυτότητας:      Α.Φ.Μ.:     

Ημερομηνία  γέννησης (1)                  Τόπος γέννησης:    

Τόπος Κατοικίας:      Οδός:    Αριθμ    Τ.Κ.    

Τηλ.:     FAX:     E-mail:     

  



  

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ      
Ο - Η  Όνομα:       Επώνυμο:     

Όνομα  Πατέρα:       Επώνυμο Πατέρα:     

Όνομα Μητέρας:       Επώνυμο Μητέρας:     

Αρ. Δελτ. Ταυτότητας:      Α.Φ.Μ.:     

Ημερομηνία  γέννησης (1)                 Τόπος γέννησης:     

Τόπος Κατοικίας:      Οδός:    Αριθμ     Τ.Κ.    

Τηλ.:     FAX:      E-mail:    

  

  
  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ *(Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων)  

 
  

  

  

  

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4)  (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής 

διοικητικής πράξης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του 

αρμοδίου υπαλλήλου, απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια 

υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.  

 

ΟΝΟΜΑ:    ΕΠΩΝΥΜΟ:    

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:    Α.Δ.Τ.:    

ΟΔΟΣ:    ΑΡΙΘΜ.:    Τ.Κ.:    

Τηλ.:    FAX:    E-mail:    

  

 
1 Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης π.χ. η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά:070269  

  



 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 

 

 

 
  

1. Τα απαιτούμενα Φωτοτυπημένα Αντίγραφα Δικαιολογητικών (π.χ. ταυτότητα, μισθωτήριο, κ.λ.π.) πρέπει 
να είναι ευανάγνωστα.   

2. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρημένες με το γνήσιο της υπογραφής.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Βεβαίωση από το Τμήμα Εσόδων   του Δήμου μας περί μη  
οφειλής δημοτικών φόρων, τελών ή δικαιωμάτων   ζητείται  ( 
αυτεπάγγελτα)   

      



 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη γνωρίζοντας της κυρώσεις(2) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:  

Σας υποβάλλω το φάκελλο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προκειμένου να μου χορηγήσετε Άδεια Εκμίσθωσης Περιπτέρου: 

επί της οδού:______________________________________,    στο Ίλιον με μισθωτή τον  

 _____________________________________________________________________,  για  

………… έτη, το οποίο μου έχει παραχωρηθεί  ως δικαιούχο, για τους παρακάτω λόγους:  
  

  Σημειώστε στο αντίστοιχο τετράγωνο  

Υπερηλικίας      

Υγείας      

Αναπηρίας      

Ανεπαρκών Γραμματικών Γνώσεων      

  

 
 

  
................................20............  

                            
                     ( Υπογραφή)  

                               

         
       

      

      

        

                   

                                                  
(2) 

«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 εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 

με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»  
(3)  

Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν.3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της 

υπόθεσής μου.  
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται 

εκπρόσωπος)  


