
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1      
                                        

     ΑΙΣΗΗ- ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήιωζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιιωλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Πεπιγπαθή αιηήμαηορ: ΕΓΚΡΙΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗΝ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, 
ΥΡΗΗ ΟΙΚΙΚΩΝ, ΣΗ Σ.Κ. ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

ΠΡΟ: Σο Δήμο: ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 TMHMA  ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΕΩΝ 

ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

                                  

 
 
ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ 

 Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα Παηέξα:   Επώλπκν Παηέξα:  

Όλνκα Μεηέξαο  Επώλπκν Μεηέξαο:  

Αξηζ. Δειη. Σαπηόηεηαο:  Α.Φ.Μ.  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(1):    Σόπνο Γέλλεζεο:  

Σόπνο Καηνηθίαο::  Οδόο:  Αξηζ:  Σ.Κ.  

Σει.  Fax:  E-mail:  

 
ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ *(Ννκηθά Πξόζωπα ή Ελώζεηο Πξνζώπωλ) 

Α.Φ.Μ:  ΕΠΩΝΤΜΙΑ:  

ΑΡ.ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ:  ΗΜ.ΕΠΙΚΤΡ.ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ:  

ΑΡ.& ΕΣΟ ΦΕΚ/ΣΑΠΕΣ:  

ΕΔΡΑ/ΟΔΟ:ΣΡΟΠΑΙΟΤΥΟ  ΑΡΙΘΜ.:  ΣΚ:  

ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ:  ΝΟΜΟ:  

ΣΗΛΕΦΩΝΟ:  Fax:  E-mail:  

 
 

 

 

ΟΡΙΜΟ/ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ (4) (για καηάθεζη αίηηζηρ ή παπαλαβήρ ηελικήρ διοικηηικήρ 
ππάξηρ): ε πεξίπηωζε πνπ δε ζπληάζζεηαη ε εμνπζηνδόηεζε ζην παξόλ έληππν θαη ελώπηνλ ηνπ αξκόδηνπ 

ππαιιήινπ, απαηηείηαη πξνζθόκηζε εμνπζηνδόηεζεο κε βεβαίωζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο από δεκόζηα 
ππεξεζία ή ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΤΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ:  ΑΔΣ:  

ΟΔΟ:  ΑΡΙΘΜ: - Σ.Κ.:  

Σει.  Fax:  E-mail:  



 

        ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ   

 
Α/Α  ΣΙΣΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ: ΚΑΣΑΣΕΘΗΚΕ ΜΕ 

ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ 

1. Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας υπαιθρίου 

εμπορίου (σύμφωνα με την παρ. 3  του άρθρου  38 του 

Ν.4497/17) ή την Άδεια υπαίθριου εµπορίου που κατέχει  
 

□ 

2. Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση 
τροφίµων 

□ 

3. Δημοτική Ενημερότητα  

 

 
 

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(2) πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 

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

Επιθςμώ να ζςμμεηάζσω ζηη Χπιζηοςγεννιάηικη Αγοπά πος θα αναπηςσθεί ζηο 

Δημοηικό Κήπο, ζηη δεξιά πλεςπά ηος Ροςζέλειος Δημοηικού Θεάηπος ηος Δήμος 

Μςηιλήνηρ και ηη σπήζη οικίζκος, για να ηον σπηζιμοποιήζω για έκθεζη ή πώληζη 

πποϊόνηων ή ςπηπεζιών με νόμιμο ηπόπο, αθού πληπώ ηιρ πποαπαιηούμενερ 

πποϋποθέζειρ όπωρ αςηέρ αναθέπονηαι ζηην ζσεηική  ππόζκληζη ηος Δήμος 

Μςηιλήνηρ.  
Δηλώνω ςπεύθςνα όηι έσω λάβει γνώζη ηων ιζσςοςζών Κανονιζηικών αποθάζεων ηος 

Δήμος Μςηιλήνηρ καθώρ και ηηρ ζσεηικήρ κείμενηρ νομοθεζίαρ.  

 
 
 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ ……………………….  

 

      (Τπνγξαθή) 

 

 

 

 ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

 

 

 

 
(1) Αναγράφεται ολογράφωσ και κατόπιν αρικμθτικά ωσ πλιρθσ εξαψιφιοσ αρικμόσ θ θμερομθνία γζννθςθσ. 

(2) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με 

φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 

βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
 (3) Εξουςιοδοτϊ το ΚΕΠ (άρκρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ (αναηιτθςθ δικαιολογθτικϊν κλπ) για τθ διεκπεραίωςθ τθσ 
υπόκεςισ μου. 
(4) Εξουςιοδοτϊ τον/τθν πιο πάνω αναφερόμενο/θ να κατακζςει τθν αίτθςθ ι/και να παραλάβει τθν τελικι πράξθ. (Διαγράφεται όταν δεν ορίηεται 
εκπρόςωποσ). 

 


