
 
 

  
 

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν 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) 

 

Περιγραφή αιτήµατος : «ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΦΗΤΗ  ΗΛΙΑ  ΣΤΙΣ 18, 19 & 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022,   ΣΤΗ ∆.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ». 

Προς  : ∆ΗΜΟΣ  ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

Ο/Η  Όνοµα :  Επώνυµο:  

Όνοµα Πατέρα :  Επώνυµο Πατέρα :  

Όνοµα Μητέρας :  Επώνυµο Μητέρας :  

Αρ. ∆. Ταυτότητας   Α.Φ.Μ.  &  ∆.Ο.Υ.  

Ηµερ. Γέννησης   Τόπος Γέννησης:  

Τόπος κατοικίας  Οδός   Αριθ.  Τ.Κ  

Τηλ.:  Fax:  
∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου (E-

mail): 
 

 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (3) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση 
που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόµιση εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνησίου της 
υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία ή συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 
ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  
ΟΝΟΜ/ΜΟ 
ΠΑΤΕΡΑ  Α.∆.Τ  

Ο∆ΟΣ:  ΑΡΙΘΜ.  Τ.Κ  

ΤΗΛ.  Fax:  E-mail:  

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνω  ότι επιθυµώ την έκδοση άδειας συµµετοχής άσκησης εµπορικής 

δραστηριότητας στη θρησκευτική εµποροπανήγυρη  που θα λειτουργήσει στη ∆ηµοτική Κοινότητα Πυλαίας, για το 

χρονικό διάστηµα από 18/07/2022 έως & 20/07/2022 και να κάνω χρήση ............ «……»  Θέσεων, προκειµένου να 

διαθέσω  τα παρακάτω είδη προς πώληση(1)……………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 

Με την παρούσα δηλώνω ότι δεν κατέχω οποιουδήποτε τύπου άλλη άδεια υπαίθριου εµπορίου. 

1. Αναγράφονται τα προς πώληση είδη. 

                                 

                                                                                                                           Ηµεροµηνία ...../........./20….. 

 Ο-Η   ∆ηλ… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
                                       

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ 

ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής 

ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα 

προβλεπόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του 

ν. 2690/99, ως ισχύει. 

 

□ □ □ 

2. Άδεια υπαίθριας εµπορικής δραστηριότητας 
ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της 
επιχείρησης που χορηγήθηκε στον 
ενδιαφερόµενο (Ανανεωµένη και σε ισχύ). 
  

□ □ □ 

3. Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται 

για επιχειρήσεις παρασκευής ή και 

προσφοράς τροφίµων. 

□ □ □ 

4. Βεβαίωση µη οφειλής από την ταµειακή 
υπηρεσία του ∆ήµου.  (αναζητείται 
αυτεπάγγελτα  από    τις αρµόδιες υπηρεσίες 
του ∆ήµου). 
 

                          

□ □ □ 

5. Παράβολο πληρωµής τέλους χρήσης στο 

∆ήµο. 

□ □ □ 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

- Θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης. 

- Οι άδειες συµµετοχής χορηγούνται και ισχύουν για συγκεκριµένο χώρο, θέση και χρονικό 

διάστηµα.  

- Για να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις, θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.  

 


