ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (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 : «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ»

ΠΡΟΣ:

ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Α∆ΕΙΑΣ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Όνοµα:
Επώνυµο:
Όνοµα Πατέρα:

Επώνυµο Πατέρα:

Όνοµα Μητέρας:

Επώνυµο Μητέρας:

Αριθ.
∆ελτ.
Ταυτότητας:*
Αριθ.
∆ιαβατηρίου:*

Α.Φ.Μ:
Αριθ.
Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Ηµεροµηνία
3
γέννησης :
Τόπος Κατοικίας
Τηλ:

Αριθ.
Οδήγησης:*
Ιθαγένεια:

Αδείας

Τόπος Γέννησης:
Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E - mail:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Επωνυµία:
∆ιακριτικός Τίτλος:
Νοµική Μορφή:

Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ.

Αρ.
και
έτος
ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ
(για
Α.Ε&Ε.Π.Ε.):
Αρ. & ηµ/νία καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του
Πρωτοδικείου (Ο.Ε & E.E):
∆.Ο.Υ.

Αρ. Καταστατικού:

ΑΦΜ:

Ε∆ΡΑ [∆ΗΜΟΣ]:

∆ιεύθυνση
Οδός:
Τηλέφωνο:

Αριθ.
Fax:

Έτος Ίδρυσης:

T.K.:
E - mail:

1

4

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης): 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.
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:
ΑΡΙΘ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

Α∆Τ:

Fax:

Τ.Κ:
E - mail:

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Α) Ενηµερώθηκα από την Αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου για την διαδικασία και τα
απαραίτητα δικ/κά που απαιτούνται για την χορήγηση έγκρισης συµµετοχής σύµφωνα µε
την αριθµ. 30/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αποδέχοµαι όλους τους όρους
αυτής.
Β) Καταθέτω τα παρακάτω δικαιολογητικά και δηλώνω ότι τα αντίγραφα που προσκοµίζω
αποτελούν πιστά αντίγραφα από τα πρωτότυπα, ότι δηλώνω είναι αληθές και ότι σε
περίπτωση που υπολείπονται δικαιολογητικά θα τα προσκοµίσω πριν την λήξη της
προθεσµίας κατάθεσης δικαιολογητικών που έχει ορισθεί από την Υπηρεσία σας ώστε να
µου χορηγηθεί η άδεια συµµετοχής στην Κυριακάτικη Αγορά . Στην περίπτωση που δεν
προσκοµίσω έγκαιρα τα δικαιολογητικά δεν έχω απαίτηση να µου χορηγηθεί η ειδική άδεια
συµµετοχής.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
□

ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ

□

□

Γ. Έναρξη επαγγέλµατος από την
αρµόδια
∆.Ο.Υ.
µε
όλες
τις
δραστηριότητες.

□

□

∆. Φωτοαντίγραφο της σχετικής
άδειας
ή
της
βεβαίωση
δραστηριοποίησης
υπαιθρίου
εµπορίου ετήσιας διάρκειας που
κατέχει και αποδεικνύει την άδεια του
πωλητή ή κάθε άλλο δικαιολογητικό
που καθιστά νόµιµο τον δικαιούχο της
άδειας στην άσκηση της εµπορικής
του δραστηριότητας έναντι κάθε
αρχής.
Ε. ∆ηµοτική Ενηµερότητα του ∆ήµου
Αµφιλοχίας περί µη οφειλής .
ΣΤ. Βεβαίωση εγγραφής στο Αρµόδιο
επιµελητήριο για τους εµπόρους που
διαθέτουν
επαγγελµατική
στέγη,
κατάστηµα, βιοτεχνία, πρατήριο κ.λπ.

□

□

□

□

□

□

Α. Φωτοαντίγραφο Α.∆.Τ ή άλλου
εγγράφου από τα προβλεπόµενα στην
παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.
2690/1999 όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (ή τη
σχετική προσωρινή βεβαίωση της
αρµόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την
άδεια οδήγησης ή το ατοµικό βιβλιάριο
υγείας όλων των ασφαλιστικών
φορέων).
Aν ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος κράτους µη µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης φωτοαντίγραφο
ισχύουσας άδειας διαµονής που του
επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης
οικονοµικής δραστηριότητας.
Αν ο ενδιαφερόµενος είναι οµογενής
υποβάλλει
ειδική
ταυτότητα
οµογενούς ή προξενική θεώρηση για
επαναπατρισµό.
Β. Ταµειακή απόδειξη.

□

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ τον/την
πιο πάνω αναφερόµενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη
(∆ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος).
Ηµεροµηνία ……./……../2019
(Υπογραφή)

3

