
 
ΑΙΤΗΣΗ -  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 υπη-
ρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ» που θα διεξαχθεί στην Τ.Κ. ΑΣΤΡΟΥΣ στις 03, 04 και 05 
Ιουνίου 2022». 
 

  
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ  
Όνομα: Επώνυμο: 

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας: 

Αριθ. Δελτ. 
Ταυτότητας:* 

 Α.Φ.Μ: 
  

ΔΟΥ:  

Αριθ. Διαβατηρί-
ου:* 

  
Υπηκοότητα: 

Ημερομηνία γέν-
νησης1: 

  Τόπος Γέννησης:  

Τόπος Κατοικίας   Πόλη:  

Οδός:  Αριθ:  Τ.Κ.   

Τηλέφωνο: 

 

E - mail: 

*συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας 
 
Για Νομικά Πρόσωπα  

Επωνυμία:  

Διακριτικός Τίτλος:  

Νομική Μορφή:  ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.  

Δ.Ο.Υ.  Έτος Ίδρυσης:  

ΑΦΜ:  ΕΔΡΑ [ΔΗΜΟΣ]:  

Διεύθυνση 
Οδός: 

 Αριθ.  T.K.:  

Τηλέφωνο:    E - mail:  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) ,που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6του άρθρου 
22 του Ν. 1599/1986,δηλώνω ότι: 

 

1)Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε έγκριση συμμετοχής για την εμποροπανήγυρη της «ΑΝΑ-

ΛΗΨΕΩΣ» στη Δ.Κ.  Άστρους:  

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ με σειρά προτίμησης:……………………………..…… 

…(………μέτρα)  

ΕΙΔΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΩ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ: ………………………………… 

…………………… …………………… ……………………………………………………… …………………… ……… ……… ………  

2)Επίσης δηλώνω ότι γνωρίζω ότι θα μου παραχωρηθεί μία (1) θέση από το Δήμο μετά από 

την εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους χρήσης , την οποία θα χρησιμοποιήσω προσωπικά, 

γνωρίζοντας ότι δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, εισφορά, εκμίσθωση ή παραχώρησή τους σε 

τρίτο. 

3)Η χρήση του χώρου και το είδος των εμπορευμάτων που θα διατεθεί μέσω αυτού, γίνεται με 

αποκλειστική δική μου ευθύνη και διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εμπο-

ρική ή επιχειρηματική δραστηριότητά μου (όπως του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργεί-

ου Υγείας κ.λ.π.) και τις διατάξεις της ισχύουσας κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας 

4)Καταθέτω τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα 

            

  ΑΡΙΘΜ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΟΣ: Δήμο ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  

 

   
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 



 
 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ για την κατάθεση αίτησης ή/και της τελικής διοικητικής πράξης:  
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ4 (για κατάθεση αίτησης ή/και της τελικής διοικητικής πρά-

ξης): Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξου-
σιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρε-
ξουσίου. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  ΑΔΤ:  

ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘ:  Τ.Κ:  

Τηλ:  Fax:  E - mail:  

 
 

Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής                                                    Ημερομηνία: …      -      -2022 
           (για την περίπτωση εξουσιοδότησης)                                                         Ο-Η Δηλών/ούσα…                                                                                                
                                                                                                                           

 
 

                                                                                               (Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται ολογράφως. 
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρ-
θρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστόν τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυ-
τόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευέ να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(3) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλού-
σα. 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  Επιλέγω με Χ το α-
ντίστοιχο κουτάκι 

1. Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές 
ή 

 

□ 

2. Άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποι-
ούνται στις λαϊκές Αγορές ή 

□ 

3. Άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο ή □ 

4. Άδεια χειροτέχνη – καλλιτέχνη ή □ 

5. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου 
 

□ 

6. Άδεια διαμονής σε ισχύ (κατά περίπτωση) □ 

7. Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων □ 

8. Βεβαίωση Καταλληλότητας από το Υγειονομικό για την παροχή πρόχειρων 
γευμάτων από καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις έψησης 

□ 
 

6. Διπλότυπο είσπραξης του τέλους χρήσης χώρου για τη θέση  στην εμπορο-
πανήγυρη* (για τις εμπρόθεσμες αιτήσεις έως την Παρασκευή 27 Μαΐου) 

□ 

7. Δημοτική Ενημερότητα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου (θα αναζη-
τηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία) 

□ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 


