ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ
ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΤ

ΑΙΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(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: «ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ 2018»
ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΤ
ΠΡΟ:

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ
Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

Α.Φ.Μ./ΔΟΥ:

Ημερομηνία γέννησης(1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ

Πωλούμενο Είδος και
αριθμός θέσεων:
Τηλ.:

E-mail:

ΟΡΙΜΟ/ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ(3)(για κατάθεση αίτησης ή παραλαβής τελικής διοικητικής πράξης). Σε περίπτωση που
δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται προσκόμιση
εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου

Όνομα:

Επώνυμο:

Ονοματεπώνυμο Πατέρα:

Α.Δ.Τ.:

Οδός:
Τηλ.:

Αριθ.:
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:
1. Είμαι ενήμερος του κανονισμού της εμποροπανήγυρης (Απόφαση 187/2018 Δ ΒΟΛΟΤ) και
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού.
2. Για κάθε απαίτηση που ήθελε προκύψει από τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης, δεν
νομιμοποιούμαι να στραφώ κατά του Δήμου.

3. Αναλαμβάνω την κάλυψη της αστικής και ποινικής ευθύνης έναντι τρίτων σε ότι αφορά την
στατική επάρκεια και την στεγανότητα όλου του χώρου από καιρικά φαινόμενα (βροχή, αέρας,
θαλάσσιο κύμα, κλπ.).
Συνημμένα σας υποβάλω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Α) Ενδιαφερόμενοι αδειούχοι υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου
εμπορίου) ή Κάτοχοι βεβαιώσεων δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 κατά περίπτωση:
1) Υωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην
παρ.4 του αρ. 3 του Ν.2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 25 του Ν. 3731/2008 και ισχύει * σχετική
προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο+ ή άδεια
παραμονής σε ισχύ ή άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για τους αλλοδαπούς,
2 ) Αντίγραφο της σχετικής διοικητικής άδειας του ενδιαφερόμενου σε ισχύ ή Αντίγραφο της βεβαίωσης
δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του
άρθρου 38 του Ν. 4497/2017, κατά περίπτωση,
3) Πιστοποιητικό υγείας μόνο ένα πρόκειται για ενδιαφερόμενους δικαιούχους πωλητές διάθεσης
τροφίμων,
4) Αποδεικτικό εξόφλησης των τελών χρήσης από το Δήμο (μετά την οριστική επιλογή τους),
5) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΤ ή επανεκτύπωση δραστηριότητας από το
TAXISNET,
6) Απόδειξη ταμειακής μηχανής,
7) Βεβαίωση μη οφειλής από την Σαμειακή Τπηρεσία του Δήμου Βόλου σύμφωνα με το Ν. 3463/2006,
άρθρο 285 (Δ.Κ.Κ.),
8) Βεβαίωση μηχανικού ότι η κατασκευή έχει στατική επάρκεια και ότι θα έχει την ευθύνη για την
σωστή επίβλεψη της κατασκευής.
Επισημαίνεται ότι: Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας μπορούν να εκδίδουν
όσοι δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι για την έκδοση
της ανωτέρω καλούνται να καταθέτουν στο δήμο μόνιμης κατοικίας τους, αίτημα στο οποίο θα επισυνάπτουν
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,
β. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,
γ. Πιστοποιητικό υγείας μόνο ένα πρόκειται για ενδιαφερόμενους δικαιούχους πωλητές διάθεσης
τροφίμων,
δ. Υωτοτυπία Δελτίου Σαυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση και
ε. Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

Β) Ενδιαφερόμενοι για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ψησταριές, λουκουμάδες,
χαλβάδες):
1) Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 (όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παραπάνω επισήμανση),
2) Υωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην
παρ.4 του αρ. 3 του Ν.2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 25 του Ν. 3731/2008 και ισχύει * σχετική
προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο+ ή άδεια
παραμονής σε ισχύ ή άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για τους αλλοδαπούς,
3)Αντίγραφο της άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος του ενδιαφερομένου σε ισχύ,
4) Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,
5) Βεβαίωση μη οφειλής από την Σαμειακή Τπηρεσία του Δήμου Βόλου σύμφωνα με το Ν. 3463/2006,
άρθρο 285,
6) Αποδεικτικό εξόφλησης των τελών χρήσης από το Δήμο (μετά την οριστική επιλογή τους),
7) Βεβαίωση μηχανικού ότι η κατασκευή έχει στατική επάρκεια και ότι θα έχει την ευθύνη για την
σωστή επίβλεψη της κατασκευής,

8) Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Δ/νση Δημόσιας Τγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Μαγνησίας
Επισημαίνεται ότι: για την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Μαγνησίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην ανωτέρω Υπηρεσία, τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
α)Κάτοψη υπαίθριου χώρου εις διπλούν υπογεγραμμένη από μηχανικό,
β)Διάγραμμα ροής δραστηριότητας καταστήματος με τεχνική έκθεση της επιχείρησης εις διπλούν (να
αναφέρονται αναλυτικά τα τρόφιμα, ποτά ή και άλλα είδη που επιθυμείτε προς πώληση και την
παραγωγική διαδικασία αυτών),
γ)Τπεύθυνη δήλωση του πωλητή ή αναγομωτή του πυροσβεστήρα (6 kg) που θα χρησιμοποιήσει ο
εκθέτης, για την καλή λειτουργία του,
δ)Πιστοποιητικό υγείας όλου του προσωπικού που θα απασχολείται,
ε)πιστοποιητικό εκπαίδευσης όλου του προσωπικού που θα απασχολείται,
στ)Τπεύθυνη Δήλωση υγειονομικού και αγορανομικού υπεύθυνου,
ζ)Δύο φωτογραφίες.

Βόλος, ....../……/2018

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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.
(3) Εξουσιοδοτώ τον / την πιο πάνω αναφερόμενο / η να καταθέσει την αίτηση ή / κα ι να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν
ορίζεται εκπρόσωπος.

