
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 υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήματος : «Χορήγηση Έγκρισης για συμμετοχή σε

εμποροπανήγυρη για την εορτή ..............................................

του Δήμου Πετρούπολης έτους 2020» 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 

Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:
Αριθ. Δελτ. 

Ταυτότητας:*
 Α.Φ.Μ:

Αριθ.

Διαβατηρίου:*

Αριθ.

Βιβλιαρίου

Υγείας:
Υπηκοότητα:

Ημερομηνία

γέννησης:
Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας Χώρα: Πόλη:
Οδός: Αριθ: Τ.Κ. 
Τηλ: Fax: E - mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ για την κατάθεση αίτησης ή/και παραλαβής της τελικής διοικητικής πράξης 
και κάθε σχετικής ενέργειας: 

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης ή/και παραλαβής της τελικής
διοικητικής  πράξης  και  κάθε  σχετικής  ενέργειας): Σε  περίπτωση  που  δεν  συντάσσεται  η
εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου
της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:
ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:
Τηλ: Fax: E - mail:

Θέση για τη
θεώρηση του γνησίου υπογραφής

Τόπος ………
Ημερομηνία

Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος
  Ονομ/μο:

(υπογραφή)
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ΑΡΙΘΜ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣ: Το Δήμο Πετρούπολης ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία



Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια συμμετοχής στην ανωτέρω εμποροπανήγυρη του
Δήμου  για  συγκεκριμένο  αριθμό  μέτρων  κατάληψης  κοινόχρηστου  χώρου  που  θα
ζητήσω παρακάτω και για τα συγκεκριμένα προς πώληση προϊόντα που έχω επιλέξει με
Χ στο αντίστοιχο κουτάκι.

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ μέτρα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΩ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

POP CORN –Μαλλί της γριάς Αξεσουάρ (τσάντες faux bijoux κλπ.) 
Λουκουμάδες Λευκά Είδη 
Κάστανα καλαμπόκι Εκκλησιαστικά Είδη
Βιβλία Ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Παγωτά Βιβλία κλπ. γραφική ύλη
Καλλυντικά είδη Μικροεργαλεία
Είδη ένδυσης Ξηροί καρποί
Είδη υπόδησης Παιχνίδια 
Είδη δώρων & διακόσμησης Εποχιακά είδη
Είδη Λαϊκής Τέχνης Ψιλικά
Είδη οικιακής χρήσης Προϊόντα μελισσοκομίας
Άνθη, φυτά, αποξηραμένα κλπ 
παρεμφερή

Παραδοσιακά γλυκά – χαλβά - 
ζαχαρώδη

Είδη καντίνας Χειροποίητα προϊόντα οικοτεχνίας
Σουβλάκια, σάντουϊτς & παρεμφερή

Επισυνάπτω φωτοαντίγραφο των -για την περίπτωσή μου- δικαιολογητικών: 

Άδεια Λαϊκής Αγοράς
Άδεια Πλανόδιου ή Στάσιμου Εμπορίου
Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας 
Βιβλιάριο υγείας (εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων και ποτών)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για δημότες Πετρούπολης)
Βεβαίωση καταλληλότητας από το Υγειονομικό (για καντίνες, κλπ 
Τροχήλατες συσκευές παρασκευής μικρογευμάτων π.χ. λουκουμάδες)

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 
 Από τη στιγμή που θα εκδοθεί  η άδεια  συμμετοχής μου στην εμποροπανήγυρη του

Δήμου, είμαι υποχρεωμένος/η να εγκατασταθώ στη συγκεκριμένη αριθμημένη θέση που
μου χορηγήθηκε, διαφορετικά θα μου επιβληθούν τα ανάλογα Πρόστιμα. 

 Αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας της πανήγυρης. 

Τόπος …………………………………………..

……..../…………/2020
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