
 

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 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ    ΕΝΤΟΣ/ΠΕΡΙΞ   ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ 
«ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2022-2023». 

ΠΡΟΣ: 
 

Δήμο Δράμας 
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

                Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:  Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα Μητέρας  Επώνυμο Μητέρας:  

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:  Α.Φ.Μ.  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  Τ.Κ.  

Τηλ.  E-mail:  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ *(Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων) αν ο ανωτέρω ενεργεί ως εκπρόσωπος-υπεύθυνος 

αυτού 

Α.Φ.Μ:  ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

 

ΑΡ.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:  ΗΜ. ΕΠΙΚΥΡ. 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: 
 

ΑΡ.& ΕΤΟΣ ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ:  

 

ΕΔΡΑ/ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘΜ.:  ΤΚ:  

 

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:  ΝΟΜΟΣ:  

 

ΤΗΛ:  FAX
: 

 E-mail:  

 

 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (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.  E-mail:  



  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

1. Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου για βραχυχρόνιες αγορές 
(από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του πωλητή-φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο). □ 

2. Αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια φορολογική αρχή και 
ταμειακή μηχανή δηλωμένη και συνδεδεμένη στο πληροφοριακό σύστημα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ή απαλλαγής από τη σχετική 
υποχρέωση που έχει εκδοθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή, και Κωδικός 
Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικός με δραστηριοποίηση στο υπαίθριο 
εμπόριο, που συνάδει με το αντικείμενο δραστηριότητας (πρόσφατα 
έγγραφα) 

□ 

3. Δελτίο ταυτότητας ή άδεια διαμονής σε ισχύ 
□ 

4. Άδεια υπαιθρίου εμπορίου 
□ 

5. Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων–ποτών Πιστοποιητικό Υγείας 
σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. □ 

6. Αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού με την τελευταία 
εκπροσώπηση και ο αριθμός ΓΕΜΗ (εφόσον είναι υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ) 
και πρακτικό ορισμού νομίμου εκπροσώπου (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ) 

 

□ 

7. Παράβολο είσπραξης για την καταβολή του τέλους (υποβάλλεται ΜΕΤΑ την 
ανάρτηση του καταλόγου συμμετεχόντων στο δημοτικό κατάστημα) □ 

8. Βεβαίωση μεταβολής από την οικεία Δ.Ο.Υ/Δήλωση υποκαταστήματος όπου 
προβλέπεται και απόδειξη της ταμειακής μηχανής που θα χρησιμοποιηθεί στην 

υπαίθρια αγορά. 

 

  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 

6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Επιθυμώ να συμμετέχω στην Κατηγορία:………………………………………………………………………………………………………………. 

Εφόσον επιλεγώ δικαιούχος στη Χριστουγεννιάτικη Υπαίθρια Αγορά «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ 2021-2022» που 

θα πραγματοποιηθεί εντός/πέριξ του χώρου του Δημοτικού Κήπου θα συμμορφωθώ με την υπ’ αριθμ. 

52/2018 ΑΔΣ (κανονισμός λειτουργίας) και την 205/2022  ΑΔΣ και με όσα από αυτές προβλέπονται. 

 
 

 

  
 

Δράμα…......../............./2022 
 

 

 

(Υπογραφή) 

 

Βεβαιώνεται ότι ο/ η ……………………........... 

…………………………………………………. 

με Α.Φ.Μ. …………………………………….. 

(δεν) οφείλει βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες 

οφειλές στο Δήμο Δράμας. 


