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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΛΗΞΙΑΡΥΔΙΟ

Γηα νπνηαδήπνηε δήιωζε ζην Λεμηαξρείν ή γηα ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε Λεμηαξρηθήο
πξάμεο απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ε πξνζθόκηζε από ηνλ/ηελ ελδηαθεξόκελν/ε δεληίος
αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ (ή δηαβαηεξίνπ ή βηβιηαξίνπ πγείαο ή άδεηαο νδήγεζεο).
Δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη από ην Δεκόζην αλαδεηνύληαη απηεπάγγειηα.
Η αίηεζε γηα όιεο ηηο ελέξγεηεο ζπκπιεξώλεηαη ζηελ Υπεξεζία.

Γιόπθωζη ζηοισείων ληξιαπσικών ππάξεων (απθ.13 Ν.344/1976)
Η δηόξζωζε ζηνηρείωλ ιεμηαξρηθώλ πξάμεωλ γίλεηαη ζην Λεμηαξρείν ηνπ ηόπνπ πνπ έρεη
δειωζεί ην γεγνλόο.
Σύκθωλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν.344/1976 «πεξί ιεμηαξρηθώλ πξάμεωλ»:
α) Γηα ηε δηόξζωζε ζηνηρείωλ ηωλ ιεμηαξρηθώλ πξάμεωλ απαηηείηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή
απόθαζε.
β) Γηα ζθάικαηα εθ παξαδξνκήο ηα νπνία δελ αθνξνύλ ηνλ ηόπν, εκέξα, κήλα, έηνο θαη ώξα
ηέιεζεο ηνπ γεγνλόηνο, κπνξεί λα γίλεη δηόξζωζε κε άδεηα ηνπ/ηεο Εηζαγγειέα/έωο
Πξωηνδηθώλ ή ηνπ/ηεο Εηξελνδίθε/νπ (ζην νπνίν εδξεύεη ην Λεμηαξρείν).
γ) Γηα ζθάικαηα εθ παξαδξνκήο πνπ αθνξνύλ ηνλ ηνληζκό ή ηνπο γξακκαηηθνύο ή
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θζνγγνινγηθνύο θαλόλεο, ε δηόξζωζε κπνξεί λα γίλεη από ηνλ/ηελ Λεμίαξρν .
Ο/Η Λεμίαξρνο είλαη αξκόδηνο λα ππνδείμεη ζηνλ/ελ ελδηαθεξόκελν/ε πνηνο ηξόπνο πξέπεη
λα αθνινπζεζεί.
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Σύκθωλα κε ζύγρξνλε εξκελεία ηνπ Ν.344/1976, «ωρ ηονιζμόρ εδώ νοείηαι ηο είδορ ηος ηόνος (οξεία ή
πεπιζπωμένη) όσι όμωρ και ο ηονιζμόρ π.σ. ζηη λήγοςζα, πποπαπαλήγοςζα κλπ.(…). Η εςσέπεια αςηή
μεηά ηην καηάπγηζη ηων ηόνων (οξεία, πεπιζπωμένη) δεν έσει ππακηική ζημαζία πλέον και δέον να
απαλειθθεί η ζσεηική διάηαξη από ηο νόμο…» (βι. Λάκπξνπ Φξ. (2010), Ληξιαπσικόρ Νόμορ –
Ληξιαπσεία: Κωδικοποίηζη ηηρ ιζσύοςζαρ νομοθεζίαρ πος αθοπά ηα Ληξιαπσεία ( Γ΄ έκδοζη), ζει. 55,
Εθδόζεηο Γ.Μ. Καξαλαζηάζε, Αζήλα).
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Δηθαηνινγεηηθά γηα δηόξζωζε ζην Λεμηαξρείν:
Αίηεζε ελδηαθεξόκελνπ/εο θαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απόθαζε γηα ηε δηόξζωζε
ή Αίηεζε ελδηαθεξόκελνπ/λεο θαη εηζαγγειηθή άδεηα γηα ηε δηόξζωζε

Αξρείν:
0.3 Αίηεζε γηα ην Λεμηαξρείν
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