
 ΑΙΤΗΣΗ- 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: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ

Επιλογή εμποροπανηγύρεων:

Ι.Ν. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ 28-29/06/2022

Στην Οδό Αράτου , στην Κόρινθο

Ι.Ν. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ 28-29/06/2022

Στην Οδό Κολοκοτρώνη, στην Κόρινθο

Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Αρχαία Κόρινθος

30/06/2022-01/07/2022.

Ι.Ν ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΩΣ (ΣΤΑ ΑΘΙΚΙΑ

5-06/2022)

Ι.Ν ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ (22-23/08/2022)

ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ (ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ όπως ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΣ

ΠΡΟΣ: Το Δήμο Κορινθίων/ Τμήμα Εμπορίου

& Υπηρεσιών

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας: Α.Φ.Μ.

Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: Τ.Κ.

Τηλ. Fax: E-mail:

Για Νομικά Πρόσωπα
Επωνυμία:

Διακριτικός Τίτλος:

Νομική Μορφή: ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:

ΔΟΥ: Έτος Ίδρυσης: Έτος Ίδρυσης:



ΑΦΜ: ΕΔΡΑ(ΔΗΜΟΣ): ΕΔΡΑ (ΔΗΜΟΣ)

Δ/νση Οδός: ΑΡΙΘ.
Τ.Κ.:

Αριθ: ΤΚ:

Τηλέφωνο: E-mail:

Mε ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του
άρθρου 22 του ν.1599/1986, δηλώνω ότι :

1) Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε έγκριση συμμετοχής για την  εμποροπανήγυρη :
2) Επίσης δηλώνω ότι γνωρίζω ότι θα μου παραχωρηθεί μία (1) θέση από το Δήμο μετά από την εμπρόθεσμη
καταβολή του τέλους χρήσης, την οποία θα χρησιμοποιήσω προσωπικά ,γνωρίζοντας ότι δεν επιτρέπεται η
μεταβίβαση ,εισφορά ,εκμίσθωση ή παραχώρησή τους σε τρίτο.
3) Η χρήση του χώρου και το είδος των εμπορευμάτων που θα διατεθεί μέσω αυτού ,γίνεται με αποκλειστική
δική μου ευθύνη και διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εμπορική ή επιχειρηματική
δραστηριότητά μου (όπως του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Υγείας κ.λ.π) και τις διατάξεις της
ισχύουσας κανονιστικής απόφασης  του Δ.Σ . του  Δήμου Κορινθίων
4) Καταθέτω τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ για την κατάθεση αίτησης ή και της τελικής διοικητικής πράξης:
ΟΡΙΣΜΟΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (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.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜ: Τ.Κ.:

Τηλ. Fax: E-mail:

Υπογραφή

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια συμμετοχής - κατάληψης κοινόχρηστου χώρου που θα ζητήσω παρακάτω
και για τα συγκεκριμένα προς πώληση προϊόντα που έχω επιλέξει στο αντίστοιχο κουτάκι.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΩ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

POP CORN – Μαλλί της γριάς – ζαχαρώδη Αξεσουάρ (τσάντες faux bijoux κλπ)
Λουκουμάδες Λευκά Είδη
Κάστανα καλαμπόκι Εκκλησιαστικά Είδη
Κουλούρια και αρτοσκευάσματα Ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Παγωτά Βιβλία κλπ. Γραφική ύλη
Καλλυντικά Είδη Μικροεργαλεία
Είδη ένδυσης Ξηροί καρποί
Είδη υπόδησης Παιχνίδια
Είδη δώρων Άνθη, φυτά, κλπ παρεμφερή
Είδη Λαϊκής Τέχνης Ψιλικά
Είδη οικιακής χρήσης
Χειροποίητα προϊόντα οικοτεχνίας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

1.Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις
βραχυχρόνιες αγορές ή ◻



2. Άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή
που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ◻
3.Άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο
εμπόριο ή ◻

4.Άδεια χειροτέχνη - καλλιτέχνη ◻
5.Πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται ◻
6.Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ◻

7.Άδεια διαμονής σε ισχύ (κατά περίπτωση) ◻
8.Βεβαίωση Καταλληλότητας από το Υγειονομικό για
την παροχή πρόχειρων γευμάτων από καντίνες και
φορητές εγκαταστάσεις έψησης

◻

10.Δημοτική ενημερότητα θα λαμβάνεται κατόπιν
αιτήσεως στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ με αποστολή στο
mail: mail@korinthos.gr

◻

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
1. Από την 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.

2. Από  την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης, και εντός δύο ημερών ,  θα
προσκομίσω απόδειξη καταβολής του τέλους άλλως η παρούσα αίτηση είναι άκυρη .

3. Θα αποδεχτώ ανεπιφύλακτα τα αποτελέσματα της κληρώσεως, στην οποία μπορώ να παρίσταμαι
εφόσον το επιθυμώ.

4. Αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας της πανήγυρης και της
όποιας έκτακτης Απόφασης προκύψει λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών  .

5. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα ότι ο Δήμος Κορινθίων δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που
ματαιωθεί η διεξαγωγή των δύο εμποροπανηγύρεων λόγω πανδημίας.

6. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα ότι οι όρoι και οι προϋποθέσεις δύναται να τροποποιηθούν με νεώτερη
απόφαση λόγω πανδημίας.

7. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας της ισχύουσας
Νομοθεσίας ( ΚΥΑ 16469/25-02-2022)

8. Τα πωλούμενα βιομηχανικά είδη τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους γίνεται
με όσα προβλέπονται από την υπ’ αρ. 91354/30-07-2017 , Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων . (αφορά τους  πωλητές βιομηχανικών ειδών )

Κόρινθος,..../........./2022.

(Υπογραφή)

mailto:mail@korinthos.gr

