ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
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)

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
TΜΗΜΑ:
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
Αδειοδοτήσεων
&
Προστασίας
Καταναλωτών,
Απασχόλησης
και
Τουρισμού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Ο – Η ΌΝΟΜΑ:
ΕΠΏΝΥΜΟ:
ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΈΡΑ:

ΕΠΏΝΥΜΟ ΠΑΤΈΡΑ:

ΌΝΟΜΑ ΜΗΤΈΡΑΣ

ΕΠΏΝΥΜΟ ΜΗΤΈΡΑΣ:

ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ*:

ΑΡΙΘ.
ΆΔΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΠΩΛΗΤΗ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:*
Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.:

AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:

A.M.K.A.

ΑΡΙΘΜ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:

ΑΡΙΘΜ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ(2):

ΤΟΠΟΣ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΟΔΟΣ:
FAX:

ΑΡΙΘ:

Τ.Κ

E-MAIL:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ο – Η ΌΝΟΜΑ:

ΕΠΏΝΥΜΟ:

ΌΝΟΜΑ
ΠΑΤΈΡΑ:

ΕΠΏΝΥΜΟ ΠΑΤΈΡΑ:

ΌΝΟΜΑ
ΜΗΤΈΡΑΣ

ΕΠΏΝΥΜΟ
ΜΗΤΈΡΑΣ:

ΑΡΙΘ.
ΔΕΛΤ.
ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ*:
ΑΡΙΘ.
ΔΙΑΒΑΤΗΡΊΟΥ:*

Α.Φ.Μ.
ΔΟΥ:

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ.

ΟΔΟΣ
:
FAX:

ΑΡΙΘ
:
E-MAIL:

Τ.Κ

Με 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:
(α) Για φυσικά πρόσωπα:
Δεν κατέχω οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου
(β) Για φυσικά πρόσωπα:
Είμαι επαγγελματίας αγρότης, όπως αυτός ορίζεται, είμαι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν.3874/2010, με αριθμό εγγραφής ………………………
(γ) Για φυσικά πρόσωπα:
Ασχολούμαι προσωπικά με την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων που αναφέρω στον παρακάτω πίνακα
(δ) Για φυσικά πρόσωπα:
Ο αριθμός εγγραφής μου στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών είναι ……………………………… (Για τους
υπόχρεους εγγραφής)
(ε) Θα πουλήσω στο υπαίθριο εμπόριο μόνο το 20% της ετήσιας παραγωγής μου, σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 8 του ν. 4384/2016 (για παραγωγό που είναι μέλος συνεταιρισμού που ασκεί εμπορική δραστηριότητα
στα προϊόντα που παράγει)
(στ) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση
δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(ζ) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική
πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
Παρακαλώ, όπως ανανεώσετε την υπ’ αριθ. ……….. άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΠΡΟΪΟΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
(Αν ο παραγωγός
έχει
υποβάλει
συμπληρωματική
ενιαία
αίτηση
ενίσχυσης, μπορεί
να δηλώσει τα
νέα προϊόντα)

ΘΕΣΗ
ΚΤΗΜΑΤΟΣ

Ι∆ΙΟΚ
ΤΗΤΟ
(Ι)
ΕΝΟΙΚ
/ΝΟ
(Ε)

ΕΚΤΑΣΗ
ΚΤΗΜΑΤ
ΟΣ
στρέµµα
τα

ΠΙΘΑΝΗ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ
(κιλά)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
(κιλά)

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ

1. Αντίγραφο της τελευταίας Ενιαίας

Αίτησης Ενίσχυσης
2. Αντίγραφο της τελευταίας Ενιαίας
Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ
3. Παράβολο 3 ευρώ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Για όσα προϊόντα δεν αναφέρονται στον κατάλογο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
ή για προϊόντα ζωικής προέλευσης και αλιείας, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση για τις παραγόμενες ποσότητες,
η οποία θεωρείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας, ως προς τη συσχέτιση της δηλούμενης ποσότητας με τα στοιχεία της Ενιαίας Δήλωσης Ενίσχυσης ή
των δηλώσεων παραγωγής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αλιείας, κατά περίπτωση.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντηση σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:...................................
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο:......................................................
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπος σας
5. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:....................................................

ΑΙΓΙΟ……………/…….../20…….
Ο/Η Αιτ…….……
(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.

