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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  – ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΔΚΜΙΘΩΗ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ 

 

Δθκίζζωζε ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο ζε ηξίηνπο, επηηξέπεηαη κόλνλ γηα ιόγνπο γήξαηνο ή ζε πεξίπηωζε αλαπεξίαο 

ηνπ δηθαηνύρνπ ζε πνζνζηό 67% θαη άλω, ε νπνία απνδεηθλύεηαη βάζεη ηωλ εθάζηνηε ηζρπνπζώλ δηαηάμεωλ, αλεμαξηήηωο 

ηνπ ηξόπνπ παξαρώξεζεο.  
Η δηάξθεηα ηεο κίζζωζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξόλν ιήμεο ηεο αξρηθήο παξαρώξεζεο, ήηνη ηα 10 έηε θαη' 

αλώηαην. (πεξίπη.7 ηεο ππνπαξ. Σ.2 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ Ν.4093/12, όπωο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 76 ηνπ 
Ν. 4257/14 (ΦΔΚ 93/14.04.2014 ηεύρνο Α’) (ΤΠ.Δ. εγθ. 38/23463/06.06.2014)  

βάζε ηωλ παξαθάηω:  

1. ην άξζξν 94 παξ.6 ηνπ Ν.3852/2010 ε ρνξήγεζε αδεηώλ εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξωλ πεξηήιζε από ηηο Ννκαξρίεο ζηνπο 

Γήκνπο.  

2. Σνλ Ν. 4257/14 (ΦΔΚ 93/14.04.2014 ηεύρνο Α’): Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζωηεξηθώλ.»  Άξζξν 
76  

3. Σελ εγθύθιην 38/23463/06.06.2014 ΤΠ.Δ.  

4. Σν άξζξν 285 (Δλεκεξόηεηα νθεηιώλ) ηνπ Ν. 3463/06 (ΦΔΚ 114/08.06.2006 ηεύρνο Α΄ ) Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο 

Κώδηθαο. 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 

 Αίηηζη - Τπεύθςνη Γήλωζη ηος Ν. 1599/1986 από ηνλ ελδηαθεξόκελν  εθκηζζωηή ή  ηξίην κε 

εμνπζηνδόηεζε, (ελζωκαηώλεηαη ζην παξόλ έληππν) 

 Τπεύθςνη Γήλωζη ηος Ν. 1599/1986 από ηνλ πξνεγνύκελν κηζζωηή ε κηζζώηξηα (εθόζωλ ππάξρεη), ζηελ 

νπνία λα δειώλεη όηη απνρώξεζε νηθηνζειώο από ην πεξίπηεξν,πξηλ ηελ ιήμε ηεο κίζζωζεο. 
 Φωηοανηίγπαθο αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ  εκμιζθωηή  

 Φωηοανηίγπαθο  αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ μιζθωηή. Δάλ ν αηηώλ είλαη αιινδαπόο – ππήθννο θξάηνπο κε 

κέινπο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο θωηναληίγξαθν ηζρύνπζαο άδεηαο δηακνλήο πνπ ηνπ επηηξέπεη ηελ άζθεζε 

αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Αλ ν ελδηαθεξόκελνο είλαη νκνγελήο θωηναληίγξαθν ηεο εηδηθήο 
ηαπηόηεηαο νκνγελνύο. 

 ςμβάζειρ μίζθωζηρ ζε δύο (2) ανηίγπαθα  με θεωπημένο ηο γνήζιο ηων ςπογπαθών εκμιζθωηή & 

μιζθωηή από Γημόζια Απσή και θεώπηζη από ηην εθοπία ή εκηύπωζη από ηο taxisnet. 

 Δνημεπωηικό ζημείωμα από ηο Γενικό Λογιζηήπιο ηος Κπάηοςρ ληθθείζηρ πολεμικήρ ζύνηαξηρ 

ηελεςηαίος ηπιμήνος ( εθ’ όζον ππόκειηαι για ανάπηπο δικαιούσο). 
 Βεβαίωζη μη οθειλήρ ππορ ηο Γήμο από ηον δικαιούσο και ηον εκμιζθωηή. 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

 

ΓΔΠΟΙΝΑ ΒΑΝΓΟΤΛΑΚΗ 

ΠΡΟΟΥΗ:  

 Γηα λα κπνξέζεη λα μεθηλήζεη ακέζωο ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο, ηα παξαθάηω δηθαηνινγεηηθά ζα 

ήηαλ πξνηηκόηεξν λα θαηαηεζνύλ όια καδί. 

 Οη ππεύζπλεο δειώζεηο (ηνπ Ν1599/86) θαη εμνπζηνδνηήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζεωξεκέλεο γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο από  Γεκόζηα Αξρή εθόζνλ δελ θαηαηεζνύλ απηνπξνζώπωο. 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000018618_S0000076136
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_S0000104273
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051535
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023012

