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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2019 -  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

 
ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ : _________________________________ 

ΟΝΟΜΑ : ____________________________________ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : _______________________________ 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : __________________________ 

ΟΔΟΣ : _____________________________________ 

Τ.Κ. : _______________________________________ 

Αρ. Δελ. Ταυτότητας / Άδειας Διαμονής:  

________________________ 

Δ.Ο.Υ. : _____________________________________ 

Α.Φ.Μ. : _____________________________________ 

Τηλ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : _________________________ 

 

 

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια για τη συμμετοχή μου στην 

Εμποροπανήγυρη  του Δήμου σας από 03/10/2019 έως και 09/10/2019  στην  

οποία  επιθυμώ να χρησιμοποιήσω                                             τ.μ για πώληση 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________  
 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι: α) δεν θα προβώ σε αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου μέσα και γύρω από το χώρο της εμποροπανήγυρης (όπως 
αυτός έχει οριστεί από την Δημοτική Αρχή) β) δεν θα εισέλθω στον χώρο της εμποροπανήγυρης χωρίς πρώτα να έχω εξοφλήσει  τις 
υποχρεώσεις μου προς το Δήμο γ) βασική προϋπόθεση για να συμμετέχω στην εμποροπανήγυρη (στήσιμο πάγκου) θα είναι να διαθέτω το 
διπλότυπο είσπραξης από το Ταμείο του Δήμου. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ  
 Απαγορεύεται η έκθεση εμπορευμάτων από μικροπωλητές εκτός του χώρου της Εμποροπανήγυρης (νησίδες – χώρους πρασίνου – 

πάρκινγκ αυτ/των). 
 Σε όποιον προβαίνει σε αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου μέσα και γύρω από το χώρο της 

εμποροπανήγυρης, θα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις (κατάσχεση εμπορευμάτων και  επιβολή προστίμου, από τη Δημοτική και 
την Ελληνική Αστυνομία). 

 Κανένας έμπορος δεν μπορεί να εισέρχεται στον χώρο της εμποροπανήγυρης χωρίς να διαθέτει τα απαιτούμενα παραστατικά 
εξόφλησης των υποχρεώσεών του προς το Δήμο. 

 H τιμή της θέσης (κάθε θέση είναι 9 τ.μ.) για την εμποροπανήγυρη για το έτος 2019, έχει οριστεί με την υπ. αρ. 120/18-09-2019 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμφιλοχίας  και ορίζεται ως εξής:  180,00€ η θέση (20,00 /τ.μ.) για τις 7 μέρες.  
 

 
Οι αιτήσεις που δε θα έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές. 

(1) «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. 
 

Ημερομηνία :        /    /2019 
Ο – Η Δηλ……                                                                                                                                      

                                                                                                                                  
 

  (Υπογραφή)     
 
 

 
 
 
 



  

 
 
 

ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 
 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ 

Άδεια υπαίθριου εμπορίου  

Άδεια λαϊκής αγοράς  

Βεβαίωση δραστηριοποίησης  

Διοικητική άδεια του άρθρου 45 
του Ν. 4497/2017 

 

 Δελτίο ταυτότητας ή άδεια 
παραμονής (ανεξάρτητη οικον. 
Δραστηριότητα) 

 

Βεβαίωση έναρξης 
δραστηριότητας από το 
TAXIS 

 

 Βιβλιάριο υγείας σε ισχύ, 
εφόσον πρόκειται για πώληση 
τροφίμων 

 

Δημοτική Ενημερότητα  

Παράβολο πληρωμής τέλους 
χρήσης στο Δήμο 

 

 


