
 

 

  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (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)

: Το Πρωτοδικείο Ρόδου: Υπόψη Προϊσταμένης Πρωτοδικείου Αξιότιμης Κυρίας Ζάχου Μαρίας 

Ο – Η Όνομα: Θωμάς Επώνυμο: Σπανός 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  Χρήστος 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Παναγιώτα 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  Εννέα (9) του μηνός Νοεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια εξήντα ένα (1961)      /        09-11-1961 

Τόπος Γέννησης: Ρόδος 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: ΑΗ 950857 Τηλ: 2241068847 

Τόπος Κατοικίας: Ρόδος Οδός: 5Χλμ.Ρόδου-Λίνδου Αριθ:  ΤΚ: 851 00 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 2241068955 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): info@spanosthomas.com 

 
 

 
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: 

Η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος μου, Φορολογικού Έτους 2017 είναι αυτή που σας προσκομίζω  

συνοδεία της παρούσης και ως συνοδευτικό - δικαιολογητικό έγγραφο της αιτήσεως μου παροχής  

νομικής βοήθειας προκειμένου να καταθέσω αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία κατά του  δικηγόρου  

Ρόδου Καρίκη Ευστράτιου.   Τούτη αποτελείτε: Από το Ε1, & το Ε2. Εξ αυτών προκύπτει ότι το εισόδημα  

μου, προερχόμενο από εκμίσθωση αποθήκης, ανέρχεται στο ποσόν των 2.050,08€.  

Η συγκεκριμένη Δήλωση, δεν είναι δυνατόν να κατατεθεί, όπως εκ του νόμου προβλέπεται ηλεκτρονικά, 

ακόμη στην ΑΑΔΕ, καθώς δεν έχει ανοίξει ακόμη το σύστημα προκειμένου να κατατεθούν οι δηλώσεις 

φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.  (Συνέχεια, όπισθεν, της παρούσης…)    (4) 

 
Ημερομηνία:     23 – 01 – 2018 

 
Ο  Δηλών 

 
 
 
 

(Σπανός Χ. Θωμάς) 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «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. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

  



  

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος. 
 
Την συγκεκριμένη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος μου, Φορολογικού Έτους 2017, μετέβηκα στην 
Δ.Ο.Υ. Ρόδου να την καταθέσω ιδιοχείρως και δεν έγινε δεκτή, ένεκα της αποκλειστικά, εκ του νόμου 
προβλεπόμενα, κατάθεσης της ηλεκτρονικά όποτε για τον συγκεκριμένο σκοπό η εφαρμογή του taxis 
ανοίξει. 
Προς τούτο και η παρούσα υπεύθυνη δήλωση μου, μάλιστα κατόπιν υπόδειξης και προτροπής του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ρόδου. 
 
 
Με τιμή. 
Σπανός Χ.Θωμάς. 
     

 


