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ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
            (αρ. 8 Ν.1599/1986 & αρ. 3 παρ. 3 Ν. 2690/1999) 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ  
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:    ΠΡΟΣ     ΔΗΜΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα 
Πατέρα:   

Επώνυμο 
Πατέρα:  

Όνομα 
Μητέρας:  

Επώνυμο 
Μητέρας:  

Αριθ. Δελτ. 
Ταυτότητας:  Α.Φ.Μ:  

Ημερομηνία έκδοσης 
του ΑΔΤ και εκδούσα 
αρχή  Δ.Ο.Υ:  

Ημερομηνία γέννησης:   Τόπος Γέννησης:  

Τόπος 
Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλέφωνο 
τηλ:  

Κινητό 
τηλ.:  

Ηλεκτρ. 
Ταχ/μείο 
(Εmail):  

 
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη  του Δήμου, για συγκεκριμένο αριθμό 
θέσεων  κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και για τα συγκεκριμένα προς πώληση προϊόντα, που έχω επιλέξει 
παρακάτω με Χ στο αντίστοιχο κουτάκι. 
 
 
 

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  
(έως 4 για εμπορικές & έως 5 για 
σουβλάκια ) ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ 
ΝΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 
ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ : 

 

 

 
 

  

2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΜΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΩ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ: 
 

 

 Pop Corn, Μαλλί της Γριάς κλπ Ζαχαρώδη  Καλλυντικά Είδη  

 Άνθη Φυτά Γλάστρες κλπ παρεμφερή  Κάστανα, Καλαμπόκι  

 Αξεσουάρ, (τσάντες, faux bijoux κλπ)  Κουλούρια και γενικά Αρτοσκευάσματα  

 Βιβλία κλπ είδη γραφικής ύλης  Λευκά Είδη  

 Είδη Δώρων  Λοιπά Βιομηχανικά Είδη Λαϊκών Αγορών  

 Είδη Ένδυσης  Λουκουμάδες  

 Είδη Λαϊκής Τέχνης  Μικροεργαλεία  

 Είδη Οικιακής Χρήσης  Ξηροί καρποί  

 Είδη Υπόδησης  Παιχνίδια  

 Εκκλησιαστικά Είδη  Χειροποίητα Προϊόντα Οικοτεχνίας  

 Ηλεκτρονικές μικροσυσκευές 
 Σουβλάκια 

 Ψιλικά  
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3. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ : 

 

  Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας 
διάρκειας  

  Άδεια Πωλητή Λαϊκής Αγοράς  
 

  Άδεια Πωλητή Στάσιμου Εμπορίου ή Άδεια Πλανόδιου 
 

  Άδεια χειροτέχνη-  Καλλιτέχνη 
 

  Πιστοποιητικό υγείας του πωλητή (εφόσον πρόκειται για τρόφιμα) 
 

  Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου  
 

  Άδεια διαμονής σε ισχύ (κατά περίπτωση) 
 

  Εξουσιοδότηση στην περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται 
από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο 

  

  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για δημότες 

Μετεώρων) 
 

  Δημοτική ενημερότητα (για δημότες Δ. Μετεώρων) 
 

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:  

 Από τη στιγμή που θα εκδοθεί η άδεια συμμετοχής μου στην εμποροπανήγυρη του Δήμου, 
είμαι υποχρεωμένος/η να εγκατασταθώ στη συγκεκριμένη αριθμημένη θέση που 

μου χορηγήθηκε, διαφορετικά θα μου επιβληθούν τα ανάλογα Πρόστιμα.  
 Αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.  

 

 

 

Οι αιτήσεις θα γίνουν από  την Παρασκευή   27 Μάιου  2022 έως και την Πέμπτη   9  
Ιουνίου  2022: 

 Στα γραφεία του Δήμου: Κυρίτση Μάγδα , 2432050284 
   

 ηλεκτρονικά στο email: info@dimosmeteoron.com 
 

 ταχυδρομικά: στη διεύθυνση του Δημαρχιακού Μεγάρου, Ευθ. Βλαχαβα 1, Τ.Κ 42200 
Καλαμπάκα  Τρικάλων  

 
 

Τόπος ………………………………………….. 
 

 
 

 (Υπογραφή) 

 
……../…………/2022 

 

mailto:info@dimosmeteoron.com
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 
 

Εξουσιοδοτώ τον/την πιο κάτω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει 
την τελική πράξη: 
 

 

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:  ΑΔΤ:  

ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘ:  Τ.Κ:  

Τηλ:  Fax:  E – mail:  

 
(Η εξουσιοδότηση δεν έχει ισχύ αν δεν οριστεί ο εκπρόσωπος) 

 

 

 
 

…….……/ ………../2021………… 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 

 

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. 
 
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) 
 

 


