
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ ∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 06 ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 1 
 EΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): …………………………………………………. 
 
EΥΡΩ (ολογράφως) : ………………………………………………………………………………………………………………... 
                                 
 ……………………………………………………………………………………......................................... 
                                                                       
                                                                       

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ 

 

 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Α.Φ.Μ. 

ΑΤΟΜ.ΛΟΓ 1…………………………………......………………………......……………………………..…………….................. 

………….. 2…………………………………......………………………......…………………………......…………….................. 

 3…………………………………......………………………......…………………………......…………….................. 
 

 Α. ∆. Τ.  : ………………………………………………………………………………………………………... 
  

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ………………………………………………………………………………………………………... 
 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  : ………………………………………………………………………………………………………... 
 
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 

ΛΟΓ. 55537     ΥΠΕΡ:  ΝΟΜΙΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ  
µε την προσκόµιση, πρωτοτύπου βιβλίου πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, από  
το οποίο θα προκύπτει µε σαφήνεια ότι η θητεία του διαχειριστή είναι σε ισχύ και  
µε υποβολή σχετικής Υπεύθυνης ∆ήλωσης που θα συµπληρώνεται στην Υπηρεσία    
 
       

KΩ∆. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ:                                    ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 
 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ µηνός (ή µηνών):……………………………………………………………………………………………………. 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
που αναλογούν στο επί της οδού : …………………………………………………………………………………………….……... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
αριθµός : .……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
του ∆ήµου : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
κειµένου (είδος χρήσης) :   …………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

Αθήνα…………………………….20…… 
 

 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ 

  

 



 
  
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
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) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

από τη γενική συνέλευση της …../…./ 20…., των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας επί της 
οδού ………………..….. αρ. ….. του ∆ήµου …………………., έχω νοµίµως εκλεγεί ως διαχειριστής 
της, η δε εκλογή µου αυτή δεν έχει ακυρωθεί ή αµφισβητηθεί δικαστικά και εγώ εξακολουθώ 
µέχρι και σήµερα , µέσα στο χρονικό όριο της θητείας µου,  να ασκώ τα καθήκοντά µου ως 
διαχειριστού της εν λόγω πολυκατοικίας και συνεπώς υπό την ιδιότητά µου αυτή δικαιούµαι να 
αναλάβω κάθε ποσό κοινοχρήστων δαπανών που έχει παρακατατεθεί στο Τ.Π.& ∆. για 
λογαριασµό της διαχείρισης της πολυκατοικίας µας, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.  
 

 

 

 

 

 

 (4) 

 
Ηµεροµηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η ∆ηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 

 


