
ΕΝΣΤΠΟ ΑΙΣΗΗ ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤ 

Μυτιλινθ,  
Αρ. πρωτ.:  

                                                                                                                                                                                                                    

                              

                                                 

                       
 

 
 
 
ασ υποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά και 
αιτοφμαι τη μεταβίβαςη τησ άδεια τησ υπ’ 
αριθμ.πρωτ. ……../..…….. Άδειασ Εκμετάλλευςησ 
περιπτζρου του/τησ αποβιώςαντα/αποβιώςαςασ  
………….................................................(περιγραφι 
ςυγγζνειασ) που βρίςκεται ςτην Κοινότητα 
……………………… ςτη θζςη/οδό ………………………….  
……………………..., ςτο όνομά μου ωσ νομίμου 
δικαιοφχου αυτήσ(1). 

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. ……………………..   

 

 

                  

    

  

  

   Μυτιλινθ ………/………/20….  

  

           Ο/Η ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
 

Ρ
Ο 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ &ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΣΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΕΩΝ & ΡΤΘΜΙΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

ΤΜΠΛΗΡΩΣΕ ΜΕ ΑΠΟΛΤΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΤΑΝΑΓΝΩΣΑ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 

ΔΗΛΩΝΩ ΤΠΕΤΘΤΝΑ ΟΣΙ ΟΛΑ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 
ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ 
 
Επιςυνάπτω τα εξισ δικαιολογθτικά: 
 

1. Άδεια εκμετάλλευςθσ περιπτζρου  
2. Πρόςφατθ λθξιαρχικι πράξθ κανάτου  
3. Πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ 

κατάςταςθσ ι Πλθςιζςτερων ςυγγενών 
4. Απλό φωτοαντίγραφα Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ 

(διαδόχου) 
5. Απλό φωτοαντίγραφα Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ του 

πλθρεξοφςιου του διαδόχου (απαιτείται ςε 
περίπτωςθ οριςμοφ πλθρεξουςίου από τον 
δικαιοφχο) 

6. Τπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86, κεωρθμζνθ για το 
γνιςιο τθσ υπογραφισ από άλλο τζκνο ι αδερφό 
του αιτοφντοσ δικαιοφχου, ςτθν οποία κα 
δθλώνεται ότι δεν τυγχάνει ποςοςτοφ δικαιώματοσ 
εκμετάλλευςθσ του περιπτζρου ι ότι παραιτείται 
του δικαιώματοσ ςυνιδιοκτθςίασ αυτοφ (απαιτείται 

ςε περίπτωςθ φπαρξθσ ενιλικων τζκνων με 
ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω ). 

7. Πιςτοποιθτικό αναπθρίασ από τθν αρμόδια 
Τγειονομικι Επιτροπι για το ποςοςτό αναπθρίασ 
του αιτοφντοσ (απαιτείται ςε περίπτωςθ δικαιοφχου 

ενιλικου τζκνου με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και 
άνω ). 

8. Βεβαίωςθ περί μθ οφειλισ από το Σαμείο του 
Διμου Μυτιλινθσ. 

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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θμείωςθ: 
(1) Υφιςτάμενεσ διοικθτικζσ άδειεσ διατθροφνται ςε ιςχφ. Περαιτζρω μεταβίβαςθ αυτών επιτρζπεται μόνον άπαξ και για 
χρονικό διάςτθμα δεκατριών (13) ετών: αα) ςτον ι ςτθ ςφηυγο του αποκανόντοσ δικαιοφχου ι αβ) ςτα ενιλικα τζκνα του, 
εφόςον ανικουν ςτθν κατθγορία των ατόμων με αναπθρία, με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω. 
(2) Εάν θ αίτθςθ δεν κατατεκεί αυτοπροςώπωσ κα πρζπει να ζχει κεωρθκεί για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ενώ για τθν 
κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ ι παραλαβι τελικισ διοικθτικισ πράξθσ,  απαιτοφνται ςτοιχεία και οριςμόσ εκπροςώπου: 
 

Εξουςιοδοτώ τον/τθν παρακάτω αναφερόμενο/θ να κατακζςει τθν αίτθςθ ι/και να παραλάβει τθν τελικι 
πράξθ (Διαγράφεται όταν δεν ορίηεται εκπρόςωποσ): 
 
 
ΟΡΙΜΟ/ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ: 
ΟΝΟΜΑ:   ΕΠΩΝΤΜΟ:   

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ:    ΑΔΣ:  

ΟΔΟ:  ΑΡΙΘ:  Σ.Κ:  

Σηλ    Κιν  

 
  
 

 

 

 

    

     

    


