
 

 
 

 

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: «Χορήγηση 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) 
 
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: 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑ 
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ (3)  

ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 1. Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του 
άρθρου 11 του Ν.4264/2014 ΦΕΚ Α 118, η
οποία έχει ισχύ τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία έκδοσής της. 

   

 2. Αντίγραφο: 
1) Της φορολογικής δήλωσης (Έντυπο

Ε1) του προηγούμενου έτους 
2) Επίδειξη Μηχανογραφικού Δελτίου 

Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων 
και Επιτηδευματιών (Έντυπο Ε3) του 
προηγούμενου έτους και 

3) Της αρχικής δήλωσης ακινήτων 
(Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές. 

   

 3. Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και
βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής. 

   

 4. Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το
ν.3874/2010 

   

 5. Πιστοποιητικό Υγείας, σύμφωνα με τη με
αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β’1199)
υπουργική απόφαση. 

   

 6. Δημοτική Ενημερότητα    

       

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντηση σας: 



 

1)    «Ότι ασχολούμαι προσωπικά με την παραγωγή ή από κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή ο/η 
σύζυγος και πρόσωπα, που έχουν σχέση συγγένειας ή εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ 
αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού» 

2)    Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτημάτων, τη θέση που βρίσκονται, την έκταση, τις ποσότητες 
των προϊόντων που παράγω, καθώς και το ύψος της παραγωγής που θα διαθέσω στις λαϊκές 
αγορές. Ειδικά για τα πρόσωπα που από κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή προϊόντων μου και 
έχουν με μένα σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου 
βαθμού είναι κάτοχοι παραγωγικής άδειας, και αναφέρεται το ποσοστό της συνολικής 
παραγωγής που καθένας χωριστά προτίθεται να διαθέσει στις λαϊκές αγορές. 

3)    Ότι σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων καλλιέργειας, αυτές βρίσκονται εντός των ορίων της 
Περιφερειακής Ενότητας της μόνιμης κατοικίας μου, ή σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα, εκτός 
εάν πρόκειται για όσπρια, ρύζι ή ξηρούς καρπούς ή προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε). 

4)    Ότι είμαι επαγγελματίας αγρότης, όπως αυτός ορίζεται, και είμαι εγγεγραμμένος στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν.3874/2010, 

5)    Τον αριθμό Μητρώου του βιβλιαρίου του Ο.Γ.Α. ή τον αριθμό βεβαίωσης του κλάδου κύριας 
ασφάλισης του ΟΓΑ είναι:............................................................................... 

6)    Μέχρι τρεις (3) λαϊκές αγορές στις οποίες, κατά σειρά προτίμησης , επιθυμώ να 
δραστηριοποιηθώ, 

7)   Ότι θα δραστηριοποιούμαι σε μια λαϊκή αγορά ανά ημέρα και ότι δεν έχω υποβάλει αίτηση 
άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών σε οποιονδήποτε άλλο φορέα χορήγησης αδειών παραγωγού 
λαϊκών αγορών. 
 
 
 
(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». 

 

 

 


