
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Γλυφάδα, ………/.……../..…….. 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            Αρ. πρωτ: ………………………………. 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3Ν 2690/1999) 

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) 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Αρ. Απόφασης Εκμετάλλευσης ……….. …./.…/……)  

Δ/νση Περιπτέρου: …………………………………………. 

ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

    

Όνομα  Επώνυμο  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα 
 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας 

 

Ημερομηνία γέννησης 
 ΑΦΜ  

Τόπος Γέννησης  ΔΟΥ  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας 

 Α.Τ. Έκδοσης  

Τόπος Κατοικίας 
 

Οδός 
 

Αριθ 
 

ΤΚ 
 

Τηλέφωνο 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail) 

 

    
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Σας υποβάλλω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καταγράφονται στη δεύτερη σελίδα του παρόντος εγγράφου και 
παρακαλώ για τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης περιπτέρου το οποίο βρίσκεται επί της/ων οδού/ών 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., στη Γλυφάδα.    

Έχει παραχωρηθεί για χρονικό διάστημα δέκα (10 ετών) λόγω  
       
       ΥΠΕΡΗΛΙΚΙΑΣ           ΥΓΕΙΑΣ           ΑΝΑΠΗΡΙΑ              ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 
 
στον κατωτέρω προτεινόμενο μισθωτή 
 
Στοιχεία Επιχείρησης 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

ΑΦΜ  ΔΟΥ  

Αρ. ΓΕΜΗ  

Οδός ,αριθμός  Περιοχή  

Τηλέφωνο 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail) 

 

 
 

    



 

 
Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου 
 

Όνομα  Επώνυμο  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα 
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας 
 

Ημερομηνία γέννησης 
 ΑΦΜ  

Τόπος Γέννησης:  ΔΟΥ  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας  Α.Τ. Έκδοσης  

Τόπος Κατοικίας 
 

Οδός 
 

Αριθ 
 

ΤΚ 
 

Τηλέφωνο 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail) 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης 
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έγγραφο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

 

Όνομα  Επώνυμο  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα 
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας  Α.Τ. Έκδοσης  

Τόπος Κατοικίας 
 

Οδός 
 

Αριθ 
 

ΤΚ 
 

Τηλέφωνο 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail) 

 

 
Εξουσιοδοτώ τον/την παραπάνω αναγραφόμενο/η να καταθέσει την παρούσα Αίτηση ή/και να παραλάβει την 

τελική πράξη.  
            (Υπογραφή) 

 
ΑΠΑΤΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Εκμισθωτή  

Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Μισθωτή  

Συμφωνητικό Μίσθωσης Περιπτέρου με θεωρημένο το γνήσιο των υπογραφών των συμβαλλομένων από Δημόσια Αρχή  

Σε περίπτωση ύπαρξης προηγούμενου μισθωτή, δηλώνεται υπεύθυνα ότι αυτός απεχώρησε οικειοθελώς  

Ενημερωτικό Σημείωμα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ληφθείσης πολεμικής σύνταξης τελευταίου τριμήνου  

Αντίγραφο καταχώρισης στοιχείων της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)  

  

  

 
Η Υπηρεσία, εφόσον κριθεί αναγκαίο μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο για την εξέταση 

της παρούσας Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης. 

 
Βεβαιώνω την ακρίβεια των στοιχείων των υποβληθέντων φωτοαντιγράφων. 

Ημερομηνία:      ../../2019 

 
Ο – Η Δηλών/ούσα, Αιτών/ούσα 

 
 

(Υπογραφή) 
(1) «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 εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

 



 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

  

1.- Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χρειαζόμαστε: 

Η «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» του Δήμου μας είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ 

«Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων» (GDPR) και ρυθμίζει την επεξεργασία των δεδομένων σας. Μπορείτε να δείτε αυτή 

στο παρακάτω link https://www.glyfada.gr/index.php/home/page/gdpr 

Ο Δήμος Γλυφάδας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε. Ο Δήμος μας συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες 

δεδομένων από εσάς: 

Όνομα, Επώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα, ονοματεπώνυμο μητέρας, διεύθυνση κατοικίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email, 

ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης δικαιούχου εκμετάλλευσης περιπτέρου, του νόμιμου εκπροσώπου του υποψήφιου 

μισθωτή του περιπτέρου, καθώς και του εξουσιοδοτημένου προσώπου προς κατάθεση της αίτησης και/ή παραλαβή της τελικής 

διοικητικής πράξης. 

2.- Γιατί τα χρειαζόμαστε: 

Χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση των παρακάτω νόμιμων σκοπών: 

- Για την χορήγηση άδειας σε δικαιούχο εκμετάλλευσης προς εκμίσθωση του περιπτέρου στο πλαίσιο της εποπτείας του Δήμου 

Γλυφάδας επί της λειτουργίας των περιπτέρων. 

3.- Που τα επεξεργαζόμαστε: 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στην έδρα του Δήμου μας που βρίσκεται στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Άλσους 15, 

Τ.Κ. 16675. Η επεξεργασία και η αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται από τον ίδιο τον Δήμο μας στο 

Δημαρχιακό Μέγαρο σε φυσικό αρχείο και ηλεκτρονικά.  

4.- Πόσο καιρό τα κρατάμε; 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 480/1985 «Εκκαθάριση των αρχείων των ΟΤΑ και των ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ και 

συνδέσμων αυτών», όλες οι υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. έχουν την υποχρέωση να διατηρούν τα αρχεία τους ανάλογα με τον τύπο του 

εγγράφου για συγκεκριμένο χρόνο και να προβαίνουν σε περιοδική εκκαθάριση των αρχείων τους μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 

έτους. 

Ο Δήμος διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα 

νομοθεσία. Ειδικότερα οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα για την χορήγηση άδειας εκμίσθωσης περιπτέρου διατηρούνται 

στα αρχεία του Δήμου (φυσικό και ηλεκτρονικό) για πέντε (5) χρόνια από την λήξη ή λύση της σύμβασης εκμίσθωσης. 

5.- Ποια είναι τα δικαιώματά σας;  

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι κάποιο ή κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε είναι εσφαλμένο ή ατελές, έχετε 

τη δυνατότητα να ζητήσετε να δείτε αυτές τις πληροφορίες, να τις διορθώσετε ή να τις διαγράψετε. Επίσης έχετε τη δυνατότητα 

να ζητήσετε τη μεταφορά δεδομένων σας σε πρόσωπα που θα μας υποδείξετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 

δικαιώματά σας μπορείτε να ανατρέχετε στην «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» του Δήμου μας. 

Παρακαλώ εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποια από τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της «Φόρμας Αίτησης 

Πρόσβασης του Υποκειμένου των Δεδομένων». 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε διευκρινίσεις σχετικά με τον από μέρους μας χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλώ 

επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Δήμου μας στο email: dpo@glyfada.grή εγγράφως με ταχυδρομική 

αποστολή στη διεύθυνση: Άλσους 15, Γλυφάδα Αττικής, Τ.Κ. 16675. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Δήμου μας θα 

ασχοληθεί με το αίτημά σας και θα επιχειρήσει σε συνεργασία μας μαζί σας να δώσει λύση σε τυχόν πρόβλημά σας. 

Εάν και σε αυτή την περίπτωση θεωρείτε ότι δεν χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το Νόμο, παρακαλώ 

επικοινωνήστε με την ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.   

 


