
 

 
 

 

AIΤΗΣΗ - 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: «Έκδοση βεβαίωσης από Τριμελή επιτροπή για 
χορήγηση/ανανέωση άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών». 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 

 
* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ·(4) (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: Ε - mail:  

 

 

ΠΡΟΣ: - Δήμο Ναυπακτίας ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

Ο - Η Όνομα:  Επώνυμο: 

Όνομα Πατέρα:  Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα Μητέρας:  Επώνυμο Μητέρας:  

Αριθ. Δελτ. 
Ταυτότητας:* 

 Α.Φ.Μ:  Αριθ. Αδειας 
Οδήγησης:* 

 

Αριθ. 
Διαβατηρίου:* 

 Αριθ. 
Βιβλιαρίου 
Υγείας:* 

 Υπηκοότητα:  

Ημερομηνία 
Γέννησης(1): 

  Τόπος 
Γέννησης: 

 

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλ:  Fax:  Ε- 
mail: 

 

 



 

 
 

 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 
 
 

 
 

 
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 εκπρόσωπός σας 
5. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό: 

 
Χρόνος: Έως 30 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια 
για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). 
 
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών: Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-
2006) 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑ 
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ (3)  

ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 1. Αντίγραφο του εντύπου Ε9 με το
υφιστάμενο κατά το χρόνο της αίτησης
περιουσιολόγιο, με συνημμένο το αποδεικτικό
υποβολής στο σύστημα TAXIS 

   

 2. Αντίγραφα μισθωτηρίων για μισθωμένα 
κτήματα, δεόντως υπογεγραμμένα και με
συνημμένο το αποδεικτικό υποβολής στο
σύστημα TAXIS, σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία. Για μονοετείς
καλλιέργειες, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας,
το μισθωτήριο πρέπει να έχει συνομολογηθεί
και υποβληθεί, κατά τα ισχύοντα, τουλάχιστον
τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη της
καλλιεργητικής περιόδου. Για πολυετείς
καλλιέργειες (δενδροκαλλιέργειες ή
αμπελοκαλλιέργειες) το μισθωτήριο πρέπει να
είναι πενταετούς τουλάχιστον διάρκειας και να
έχει συνομολογηθεί και υποβληθεί κατά τα
ισχύοντα, κατά το προηγούμενο από την
έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, έτος.  
 

   

 3. Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης
Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ-ΟΠΕΚΕΠΕ) και Ενιαίας
Δήλωσης Καλλιέργειας ή Εκτροφής (ΕΛΓΑ) 

   

     

       

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντηση σας: 



 

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: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της παραγωγικής μου άδειας θα διαθέτω την παραγωγή 
μου σε λαϊκές αγορές. Σε περίπτωση διάθεσης κατά την ίδια περίοδο μέρους της παραγωγής μου 
σε εμπόρους ή μέσω Συνεταιρισμών, ή σε περίπτωση αποθήκευσης, υποχρεούμαι άμεσα (εντός 
10 ημερών από την ημερομηνία διάθεσης-αποθήκευσης) να ενημερώσω την αδειοδοτούσα αρχή 
υποβάλλοντας αντίγραφα των σχετικών παραστατικών διακίνησης, εμπορίας, αποθήκευσης. 
Καλλιεργώ τα αναφερόμενα στον παρακάτω πίνακα αγροτικά προϊόντα:  
 
ΠΡΟΪΟΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

ΘΕΣΗ 
ΚΤΗΜΑΤΟΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ (Ι) 
ΕΝΟΙΚ/ΝΟ (Ε) 

ΕΚΤΑΣΗ 
ΚΤΗΜΑΤΟΣ 
(στρ) 

ΠΙΘΑΝΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 
(κιλά) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

    

    

    

    

    

    

    

  
 
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση 
δικαιολογητικών κλπ) για την διεκπεραίωση της υπόθεσής μου. 
(4) Εξουσιοδοτώ τον/ την  πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. 
(Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 
 

(Υπογραφή) 
 

 

 

 

 

 

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: 
π.χ. η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269 

(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 άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». 

 

 

 


