ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΓΡΑΦΕIΟ ……: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Νέστορος 101
ΤΗΛ:
213 2030158
FAX:
213 2030050

1.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Απόδειξη ταμειακής μηχανής τρέχοντος έτους.
2) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ και τυχόν μεταβολές
της.
Απαιτείται ο κωδικός δραστηριότητας για υπαίθριους πάγκους και αγορές.
3) Φωτοτυπία αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά περίπτωση.
4) Άδεια διαμονής για τους κατοίκους τρίτων χωρών και εκτός Ε.Ε.
5) Βεβαίωση τρέχοντος έτους για εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα ή ταχυπληρωμή
τρέχοντος έτους. Για ταχυπληρωμή προηγούμενου έτους απαιτείται συνοδευτικό
έγγραφο από το TAXIS που να αποδεικνύεται η ενεργή δραστηριότητα του
επαγγελματία.
6) Δημοτική Ενημερότητα
7) Βιβλιάριο ή πιστοποιητικό Υγείας (για πώληση τροφίμων – ποτών)
8) Πιστοποιητικό εντοποιότητας από τον Δήμο (για δημότες ).
9) Άδεια επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών σε λαϊκή αγορά, Ν. 4281/2014
άρθ. 233 παρ. 2 (εφόσον διατίθεται ).
10) Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία ή από ΚΕΠ,
για αποκλειστική πώληση εκκλησιαστικών ειδών.
11) Στην περίπτωση εκπροσώπησης του ενδιαφερομένου από άλλο φυσικό πρόσωπο
απαιτείται εξουσιοδότηση που θα έχει τη γνήσια υπογραφή και σφραγίδα από τα
ΚΕΠ ή άλλη δημόσια υπηρεσία. Για κάθε πανηγύρι απαιτείται διαφορετική
εξουσιοδότηση που θα κατατίθεται μέχρι 2 μέρες πριν την επίσημη ημερομηνία
διεξαγωγής της εκάστοτε κλήρωσης. Η εξουσιοδότηση θα απευθύνεται αποκλειστικά
στο Δήμο Ιλίου.
 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα καθιστά νόμιμο τον δικαιούχο της
Αδείας στην άσκηση της εμπορικής του δραστηριότητας έναντι κάθε
Αρχής.

Οι αιτήσεις συμμετοχής για τα πανηγύρια θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του
Δήμου μέχρι 20 ήμερες πριν την πρώτη ημέρα έναρξης της κάθε εμποροπανήγυρης.
Η κλήρωση κάθε πανηγυριού θα πραγματοποιείται 10 μέρες πριν από την πρώτη
ημέρα του πανηγυριού. Εξαίρεση αποτελούν τα τελευταία 3 πανηγύρια του έτους που
θα πραγματοποιούνται σε μια ημέρα και οι 3 κληρώσεις. Οι δικαιούχοι άδειας
υποχρεούνται το αργότερο 3 ήμερες από την επόμενη της τελικής κλήρωσης , στην
καταβολή των αναλογούντων τελών.

ΑΙΤΗΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(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: «Χορήγηση Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για την συμμετοχή στο
Πανηγυρι του / της …………………………………………………………………………………………
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΠΡΟΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Δήμο Καλλιθέας
Ο- Η Όνομα :

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ.
Ταυτότητας:*
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Α.Φ.Μ:

Αριθ Διαβατηρίου:*
Οδός:

Κινητό ::

Αριθ.:
Ε-mail:

ΤΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Έναρξη δραστηριότητας από Εφορία (κωδικό για υπαίθριους
πάγκους και αγορές)
Ταµειακή απόδειξη τρέχοντος έτους
1. Βεβαίωση εγγραφής σε ασφαλιστικό φορέα ή ταχυπληρωμή
2.
3.
4.
5.
6.

τρέχοντος έτους (παλαιού έτους + Taxisnet)
Βιβλιάριο ή πιστοποιητικό Υγείας (για πώληση τροφίμων –
ποτών)
Φωτοτυπία αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας και άδεια
διαμονής για κατοίκους τρίτων χωρών
Άδεια επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών σε λαϊκή
αγορά (εφόσον διατίθεται) (Ν.4281/14 άρθ.233 παρ. 2)
Υπεύθυνη
Δήλωση
για
αποκλειστική
πώληση
εκκλησιαστικών ειδών
Παράβολο συμμετοχής

7. Πιστοποιητικό εντοποιότητας για δημότες Ιλίου
8. Δημοτική Ενημερότητα

(να αναζητηθεί υπηρεσιακά)

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου :
Είδος πωλούμενου αγαθού :
Ζητούμενα μέτρα:

(1)

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
(για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής
πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση
εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΕΡΑ:
ΠΕΡΙΟΧΗ
Τηλ:

ΟΔΟΣ:
Κινητό:

ΑΔΤ ή
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:
ΑΡΙΘ:

ΑΦΜ :
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:
«διαθέτω τα νόμιμα παραστατικά , πληρώ όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης
φορολογικής νομοθεσίας & τηρώ τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας στην
περίπτωση που εμπορεύομαι τρόφιμα- ποτά. Επίσης δηλώνω ότι λογω προσωπικών μου
προβλημάτων θα με αντικαταστήσει προσωρινά ο/η ……………………………………………….,
με
ΑΔΤ
……………………
και
ΑΦΜ………………………………,
με
συγγένεια……………………………..,
ή
ο/η
δηλωμένος
υπάλληλος
………………………………………………..,
με
ΑΔΤ…………………
και
ΑΦΜ
………………………….. κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής εμποροπανήγυρις. ».
Η άδεια είναι προσωποπαγής
, αμεταβίβαστη και αφορά την συγκεκριμένη θέση για την
οποία χορηγείται (3)
(1) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την
τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
(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 10ετών»
Ημερομηνία ……………….…………

Ο/Η
αιτών/δηλών

(Υπογραφή)
(3) ΑΡΘΡΟ 32 ΤΟΥ Ν. 4264/14, ΦΕΚ-118 Α « 1. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο
31, για τις παρακάτω παραβάσεις, επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο ως εξής:
α) για έλλειψη άδειας, πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) € και για μη κατοχή της τη στιγμή του ελέγχου πρόστιμο χιλίων
(1.000) € ,β) για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιμο δύο χιλιάδων (1.000) € ,γ) για αυθαίρετη
αλλαγή χώρου, μη τήρηση ωραρίου, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, μη
τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος,
καθώς και μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης αυτού και μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό της άδειας, το
όνομα του κατόχου και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, πρόστιμο χιλίων (500) €, δ) για αναπλήρωση του πωλητή ή
πρόσληψη υπαλληλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του Ν. 4264/2014, πρόστιμο πεντακοσίων (500) €, για
καθεμία από τις ανωτέρω παραβάσεις…..»

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(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)

(1)

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ
:
ΙΛΙΟΥ
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ ΤΟΝ/ΤΗΝ

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου

ΜΕ Α.Δ.Τ.

ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΝΤΙ ΕΜΟΥ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ/ΤΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΩ
(4)
Ημερομηνία:

20

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «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.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(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)

(1)

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ
:
ΙΛΙΟΥ
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου

ΕΙΜΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ / ΤΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

(4)
Ημερομηνία:

20

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «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.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

