
                                                    Α Θ Σ Η  Η – ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 (άπθπο 8 Ν.1599/1986  

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

Πεπιγπαθή αιηήμαηορ : « ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΗ 

ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΗ ΚΟΙΜΗΔΩ ΣΗ ΘΔΟΣΟΚΟΤ πνπ ζα δηεμαρζεί ζηε ΓΚ ΑΓΙΑΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ ζηηο 11,12,13,14,15 Απγνύζηνπ 2021.             

Δίδε πώιεζεο.:...................................................................................................................................................: 

Αηηνύκελεο ζέζεηο :............................................... 

Ππορ
(1)

: 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΓΙΑΟΤ 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

ΣΟΘΥΕΘΑ ΑΘΣΟΤΝΣΟ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα Παηέξα:   Δπώλπκν Παηέξα:  

Όλνκα Μεηέξαο:  Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Αξηζ. Γειη. Σαπηόηεηαο:  Α.Φ.Μ:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   Σόπνο Γέλλεζεο:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Σει:  Fax:  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΟΤΝΣΟ* 
Νομικά Ππόζωπα ή Ενώζειρ 
Πποζώπων)     

Α.Φ.Μ.:   ΔΠΩΝΤΜΗΑ:   

ΑΡ. 
ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ:   

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΠΗΚΤΡ. 
ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ:   

ΑΡ. & ΔΣΟ 
ΦΔΚ/ΣΑΠΔΣ:      

ΔΓΡΑ/ΟΓΟ:  ΑΡΙΘΜ.:  ΣΚ:  

ΓΖΜΟ/ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ   ΝΟΜΟ:    

ΣΖΛΔΦΩΝΟ:  FAX:  E-mail:  

ΟΡΘΜΟ / ΣΟΘΥΕΘΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ
(3)

 (για καηάθεζη αίηηζηρ ή παπαλαβή ηελικήρ διοικηηικήρ ππάξηρ) : ε 

πεξίπησζε πνπ δε ζπληάζζεηαη ε εμνπζηνδόηεζε ζην παξόλ έληππν απαηηείηαη πξνζθόκηζε εμνπζηνδόηεζεο κε 
επηθύξσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο από δεκόζηα ππεξεζία ή ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ. 

ΟΝΟΜΑ:  ΔΠΩΝΤΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΔΡΑ:  ΑΓΣ:  

ΟΓΟ:  ΑΡΗΘ:  Σ.Κ:  

Σει:  Fax:  E – mail:  

  



ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ 
ΑΠΑΘΣΟΤΜΕΝΑ ΔΘΚΑΘΟΛΟΓΗΣΘΚΑ 

 

ΣΘΣΛΟ ΔΘΚΑΘΟΛΟΓΗΣΘΚΟΤ: 
ΚΑΣΑΣΕΘΗΚΕ ΜΕ 

ΣΗΝ ΑΘΣΗΗ 

 
ΘΑ 

ΠΡΟΚΟΜΘΣΕΘ 
 

ΝΑ ΑΝΑΖΗΣΗΘΕΘ 
ΤΠΗΡΕΘΑΚΑ 

1.Πξόζθαηε βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκόζηαο 
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) πεξί ππνβνιήο 
δήισζεο έλαξμεο άζθεζεο επηηεδεύκαηνο, ζύκθσλα 
κε ηνπο λόκνπο 4045/1960 (Α΄ 47) θαη 1642/1986 (Α΄ 
125) θαη βεβαίσζε ηακεηαθήο κεραλήο. 

   

2..Γύν (2) πξόζθαηεο θσηνγξαθίεο  
   

3. Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο (Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα) 
από ην αξκόδην Σκήκα Σακείνπ ηνπ Γήκνπ (Άξζξν 
285 Κ.Γ.Κ.) Εεηείηαη απηεπάγγειηα κεηά από αίηεζε 
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 

  

4.Φση/θα ζεσξεκέλα ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ πνπ 
θαηέρνπλ όπσο α) αδεηώλ επαγγεικαηηώλ πσιεηώλ 
ιατθώλ αγνξώλ, β) αδεηώλ άζθεζεο ππαίζξηνπ 
εκπνξίνπ (πιαλόδηνπ ή ζηάζηκνπ), γ) αδεηώλ 
ζπκκεηνρήο ζε Κπξηαθάηηθεο αγνξέο.   

 

  

5.Βεβαίσζε πεξί εγγξαθήο ζην Αξκόδην επηκειεηήξην 
νη έκπνξνη (εθόζνλ δηαζέηνπλ επαγγεικαηηθή ζηέγε, 
θαηάζηεκα, βηνηερλία, πξαηήξην θιπ.) ή βεβαίσζε 
εγγξαθήο ζε αζθαιηζηηθό θνξέα.    
 

 

  

6.Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο 
παξακνλήο πνπ ζα βξίζθεηαη ελ ηζρύ θαη πνπ ηνπ 
επηηξέπεη ηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο (γηα ηνπο αιινδαπνύο).  
 

   
 

 

7.Τπεύζπλε Γήισζε κε ηελ νπνία δειώλνπλ όηη 
έιαβαλ γλώζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο 
εκπνξνπαλήγπξεο ηεο ΓΚ Αγηάζνπ ηνπ Γήκνπ 
Λέζβνπ θαη όηη απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο 
απηνύ.   

   

8.Φσηναληίγξαθν δειηίνπ ηαπηόηεηαο.      

ΚΟΣΟ: Ωο νη αηηνύκελεο ζέζεηο θαη ζύκθσλα κε ζηελ ζρεηηθή Α.Γ..      

 

 
 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(2), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:  

1) Παξαθαιώ λα κνπ ρνξεγήζεηε άδεηα γηα ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηε ζξεζθεπηηθή 

εκπνξνπαλήγπξε ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ πνπ ζα δηεμαρζεί ζηε ΓΚ Αγηάζνπ θαη 

επηζπκώ ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ρώξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ………… θέζεων. 

2) Δπίζεο δειώλσ ππεύζπλα όηη ζα ρξεζηκνπνηήζσ πξνζσπηθά όιεο ηηο αλσηέξσ ζέζεηο πνπ 

ζα κνπ παξαρσξήζεη ν Γήκνο θαη γηα ηηο νπνίεο θαηέβαια ηέινο ρξήζεο, γλσξίδνληαο όηη 

δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, εηζθνξά, εθκίζζσζε ή παξαρώξεζή ηνπο ζε ηξίην.  

3) Πξνο επηβεβαίσζε ηεο αλσηέξσ δήισζεο δέζκεπζεο ζα δερηώ ηνλ έιεγρν ηνπ Γήκνπ ή ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ή παξαβίαζεο ησλ όξσλ ζα ππνζηώ ηηο 

λόκηκεο ζπλέπεηεο.  

4) Η ρξήζε ηνπ ρώξνπ θαη ην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ  πνπ ζα δηαηεζεί κέζσ απηνύ, γίλεηαη 

κε απνθιεηζηηθή δηθή κνπ επζύλε θαη δηέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ 

εκπνξηθή ή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηά κνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο 

θαλνληζηηθήο απόθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 



5) Δμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ πην πάλσ αλαθεξόκελν/ε λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ή/θαη λα 

παξαιάβεη ηελ ηειηθή πξάμε. (Γηαγξάθεηαη όηαλ δελ νξίδεηαη εθπξόζσπνο).  

6)  Καηαζέησ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία είλαη αθξηβή αληίγξαθα από ηα 

πξσηόηππα.    

 

            Ο ηπόπορ λειηοςπγίαρ ηων εμποποπανηγύπεων θα είναι απολύηωρ ζςμμοπθωμένορ: 

 κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λόκνπ 4497/Α/13-11-17 πνπ αθνξά ηηο αγνξέο 

(ππαίζξην εκπόξην). 

 Σα νξηδόκελα ζηελ ΚΤΑ Γ1α/ΓΠ.νηθ. 38197/2021 (ΦΔΚ 2660/Β/18-06-2021) εμαηηίαο 

ησλ έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ ιόγσ COVID-19. 

 

 Η διοπγάνωζη ηων εποποπανηγύπεων γίνεηαι με επιθύλαξη ωρ ππορ ηην 

ππαγμαηοποίηζή ηοςρ, εάν ππάξειρ νομοθεηικού πεπιεσομένος επιβάλλοςν ηη μαηαίωζή ηοςρ. 

 

 

                          Αγηάζνο ………………………      

 

 

   
                       (Τπνγξαθή)   

 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε 

αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ 

ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα 

βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.   

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ 

δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ 

ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

: Σν Γήκν Μπηηιήλεο 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν 
Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπώλπκν 
Μεηέξαο: 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ 
Σαπηόηεηαο: 

 Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Σειέθσλν:  Φαμ: Δ-mail:  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
Έιαβα γλώζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ηεο ΓΚ Αγηάζνπ 
ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο απηνύ. 
 
 
 

                                         
 
 

                                                                            Αγηάζνο,  
 
 

                                                                                                                                                       Ο – Η    Δηλ…………………..   

 
 

 
 

                                                                                             .(Τπογπαθή) 

 
 

(1) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη θαηόπηλ αξηζκεηηθά, σο πιήξεο εμαςήθηνο αξηζκόο ε εκεξνκελία 
γέλλεζεο: π.ρ. Ζ 7 Φεβξνπαξίνπ 1969 γξάθεηαη αξηζκεηηθά 070269. 

(2) Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 
ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. 
Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ 
πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 
εηώλ. 

(3) Γηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε, ε πξόηαζε πνπ δελ ηζρύεη πξηλ ή κεηά ην δηαδεπθηηθό “ ή “. 
 

 
 


