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Μυτιλήνη,  
Αρ. πρωτ.:  

                                                                                                                           

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

  
ΤΜΠΛΗΡΩΣΕ ΜΕ ΑΠΟΛΤΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΤΑΝΑΓΝΩΣΑ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 

    

                                                                                      

      ΑΙΣΗΗ 
 

 

ΕΠΩΝΤΜΟ: ………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ: ………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ: ……………………………………… 

ΕΣΟ ΓΕΝΝΗΗ: …………………………………………. 

ΟΔΟ: ………………………………………………………….. 

ΠΕΡΙΟΧΗ-ΣΚ: ……………………………………………….. 

ΑΡ. ΔΕΛΣ. ΣΑΤΣ/ΣΑ: …………………………………… 

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΗ: ………………………………………… 

ΤΠΗΡ. ΕΚΔ. Δ.Α.Σ.: ………………………………………. 

Α.Φ.Μ.: ………………………………………………………. 

ΣΗΛΕΦ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ……………………………… 

                                           Κιν………………………….  

 
                Μυτιλήνη ………/………/20…. 
     
   Ο/Η ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ 
 
 
 

Ρ
Ο 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ &ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΣΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΕΩΝ & ΡΤΘΜΙΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

          ασ υποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά και 
αιτοφμαι την εκμίςθωςη του δικαιώματοσ 
εκμετάλλευςησ του περιπτζρου μου που βρίςκεται 
ςτην Κοινότητα …………………………. ςτη θζςη/οδό 
………………………….,  λόγω γήρατοσ, ςτον/ςτην  
………………………………………………………………. με δ/νςη 
κατοικίασ ……………………………………… και τηλζφωνο 
επικοινωνίασ ……………………………………, (κιν.) 
……………………………………… 

ΔΗΛΩΝΩ ΤΠΕΤΘΤΝΑ ΟΣΙ ΟΛΑ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 
ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ 
 
Επιςυνάπτω τα εξήσ δικαιολογητικά: 
 
 Μιςθωτήριο ςυμβόλαιο μζχρι δζκα (10) ζτη με την 

υπογραφή των δφο ςυμβαλλομζνων & αντίγραφο 
δήλωςησ μιςθωτηρίου ςτο από TAXISNET με ςημείωςη 
αποδοχήσ από μιςθωτή. 

 Απλά φωτοαντίγραφα Αςτυνομικών Σαυτοτήτων του 
εκμιςθωτή και του μιςθωτή ή διαβατήριο και άδεια 
παραμονήσ για άςκηςη Ανεξάρτητησ Οικονομικήσ 
Δραςτηριότητασ για υπηκόουσ ξζνου κράτουσ μη 
μζλουσ τησ Ε.Ε. ή ειδική ταυτότητα ομογενοφσ ή 
διαβατήριο και Άδεια Διαμονήσ για υπηκόουσ ξζνου 
Κράτουσ μζλουσ Ε.Ε. 

 ε περίπτωςη μη λήξησ τησ προηγοφμενησ μίςθωςησ, 
υπεφθυνη δήλωςη αποχώρηςησ του τελευταίου 
μιςθωτή, θεωρημζνη για το γνήςιο τησ υπογραφήσ. 

 Απόφαςη ςυνταξιοδότηςησ λόγω γήρατοσ. 
 Βεβαίωςη περί μη οφειλήσ από το Σαμείο του Δήμου 

Μυτιλήνησ των δφο ςυμβαλλομζνων. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Coat_of_arms_of_Greece.svg
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εκείωζε:       
Εάν η αίτηςη δεν κατατεθεί αυτοπροςώπωσ θα πρζπει να ζχει θεωρηθεί για το γνήςιο τησ υπογραφήσ ενώ για την 
κατάθεςη τησ αίτηςησ ή παραλαβή τελικήσ διοικητικήσ πράξησ,  απαιτοφνται ςτοιχεία και οριςμόσ εκπροςώπου:       
                                                                                       

Εμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ παξαθάηω αλαθεξόκελν/ε λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ή/θαη λα παξαιάβεη ηελ ηειηθή 

πξάμε (Δηαγξάθεηαη όηαλ δελ νξίδεηαη εθπξόζωπνο): 
 

ΟΡΙΜΟ/ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ: 
ΟΝΟΜΑ:   ΕΠΩΝΤΜΟ:   

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ:    ΑΔΣ:  

ΟΔΟ:  ΑΡΙΘ:  Σ.Κ:  

Σηλ    Κιν  

 

  

 

 

 

 


