
  

 ελίδα 1 από 2 

   
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ 

Σο παπόν ένηςπο Αίηηζηρ να ςποβληθεί ζςμπληπωμένο 
                                                    από ηον αιηών/αιηούζα. 

 

 

ΑΙΣΗΗ -  ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ  
 (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακπίβεια ηων ζηοισείων πος ςποβάλλονηαι με αςηή ηη δήλωζη μποπεί να ελεγσθεί με βάζη ηο απσείο άλλων ςπηπεζιών 

(άπθπο 8 παπ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Πεξηγξαθή 
αηηήκαηνο : 

Υοπήγηζη Βεβαίωζηρ Μόνιμηρ Καηοικίαρ, για σπήζη 
………………………………………………………………………………………………… 

  

ΠΡΟ:      ΓΗΜΟ  ΛΔΒΟΤ  

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 
 

…………………….. 
 

(ζςμπληπώνεηαι από ηην Τπηπεζία) 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 
 

………/……../20..…….. 
 

(ζςμπληπώνεηαι από ηην Τπηπεζία) 

 
 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ 

Ο – Η Όνομα:       Δπώνςμο:       

Όνομα Παηέπα:        Δπώνςμο Παηέπα:       

Όνομα Μηηέπαρ:       Δπώνςμο Μηηέπαρ:       

Απιθμόρ Γεληίος Σαςηόηηηαρ:          Α.Φ.Μ:       

Ημεπομηνία γέννηζηρ
(1)

:          /  /     Σόπορ γέννηζηρ:       

Σόπορ Καηοικίαρ:       Οδόρ:       Απιθ:       ΣΚ:       

Σηλ:       Fax:       Δmail:       

 
 

ΟΡΙΜΟ / ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ 
(γηα θαηάζεζε αίηεζεο ή παξαιαβήο ηειηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο) : 

Σε πεπίπηωζη εξοςζιοδόηηζηρ ςποβολήρ ηηρ αίηηζηρ από άλλο άηομο  απαιηείηαι πποζκόμιζη εξοςζιοδόηηζηρ με επικύπωζη 
ηος γνηζίος ηηρ ςπογπαθήρ από δημόζια ςπηπεζία ή ζςμβολαιογπαθικού πληπεξοςζίος. 
 

Όνομα:       Δπώνςμο:       

Ονομαηεπώνςμο 
Παηέπα:  

      Απιθμόρ Γεληίος Σαςηόηηηαρ:    -      

Σόπορ Καηοικίαρ:       Οδόρ:       Απιθ:       ΣΚ:       

Σηλ:       Fax:       Δmail:       

 

 

 

 



  

 ελίδα 2 από 2 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ / ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 
 

Σίηινο Γηθαηνινγεηηθνύ 

 

Καηαηέζεθε κε ηελ 
Αίηεζε 

Παξαηεξήζεηο  

1. Φωηοανηίγπαθο Αζηςνομικήρ Σαςηόηηηαρ. 

 

 
 

 
 

2. Απόδειξη ηελεςηαίος λογαπιαζμού Γ.Δ.Κ.Ο. (ΓΔΗ, ΟΣΔ, 
κ.λ.π.) ή ανηίγπαθο ηελεςηαίος εκκαθαπιζηικού ηηρ οικείαρ 
Γημόζιαρ Οικονομικήρ Τπηπεζίαρ (Γ.Ο.Τ.).ε πεπίπηωζη 
πος ο αιηών έσει και ηα δςο πποαναθεπόμενα δικαιολογηηικά 
μποπεί  να ηα καηαθέζει ζηην ςπηπεζία.    

 

 
 

 
 

3 Σελεςηαίο  Δκκαθαπιζηικό . 

   

 

   

 

   

 
εκείσζε: Ο εθδώζαο ηελ βεβαίσζε κνλίκνπ θαηνηθίαο (Γήκαξρνο, Αληηδήκαξρνο, Πξόεδξνο Σνπηθήο, Γεκνηηθήο  
                   Κνηλόηεηαο) έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη θάζε άιιν πξόζθνξν απνδεηθηηθό κέζν πξνθεηκέλνπ λα  
                   ην αμηνινγήζεη γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο βεβαίσζεο κνλίκνπ θαηνηθίαο ζηνλ αηηνύληα.   

 
Δπηιέμηε κε πνην ηξόπν ζέιεηε λα παξαιάβεηε ηελ απάληεζε ζαο (επιλέξηε μόνο έναν ηπόπο παπαλαβήρ) : 
 

 1. Να ζαρ αποζηαλεί με ζςζηημένη επιζηολή ζηη Γιεύθςνζη καηοικίαρ ζαρ 
 2. Να ζαρ αποζηαλεί με ζςζηημένη επιζηολή ζηη Γιεύθςνζη: ……………………………………………………………………….. 

 3. Να ηην παπαλάβεηε ο ίδιορ από ηην ςπηπεζία μαρ 
 4. Να αποζηαλεί με ζςζηημένη επιζηολή ζηη Γιεύθςνζη καηοικίαρ ηος εκπποζώπος ζαρ  
 5. Να ηην παπαλάβει ο εκππόζωπό ζαρ από ηην ςπηπεζία μαρ  
 6. Να ζαρ αποζηαλεί με Fax ζηον απιθμό: ……………………………. 

 
ΥΡΟΝΟ : Έωρ δέκα (10) ημέπερ από ηην πεπιέλεςζη ηος αιηήμαηορ και ηων ηςσών απαπαίηηηων δικαιολογηηικών 
ζηην απμόδια για ηην έκδοζη ηηρ ηελικήρ ππάξηρ ςπηπεζία (ο σπόνορ δεζμεύει ηην εκδίδοςζα ηην ηελική ππάξη 
ςπηπεζία). 

  
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο,  πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 
22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:  Γηακέλσ …………………………………………………….. 

        
    Όια ηα αλαγξαθόκελα ζηνηρεία θαη  ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά  ζηελ παξνύζα αίηεζε κνπ είλαη αιεζηλά, θαη ζε 
πεξίπησζε ςεπδνύο δήισζεο ησλ ζηνηρεηώλ  θαη πξνζθόκηζεο  δηθαηνινγεηηθώλ, ζα ππνζηώ ηηο θπξώζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη εθ ηνπ λνκνύ πεξί δήισζεο ςεπδώλ ζηνηρεηώλ, θ.ι.π.     

 
  Μςηιλήνη……:……………………2020   

 
Ο – Η Γηλών / ούζα 

 
 
 

(Τπογπαθή) 
 


