ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ : Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ
Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων

Φυσικό Πρόσωπο
ΕΠΩΝΥΜΟ

:

ΟΝΟΜΑ

:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

:

Α.Φ.Μ.

:

Δημιουργώ έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα,
χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής μου, καλλιτεχνι- κής
δημιουργίας
και
Παρακαλώ
να
μου
χορηγήσετε Άδεια να διαθέσω τα έργα μου
υπαιθρίως στο σημείο :

Α.Δ.Τ. ή ΔΙΑΒΑΤ. :
ΗΜΕΡ. ΓΕΝ/ΣΗΣ :

για το χρονικό διάστημα έως 1 έτος :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

:

από

:

έως

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

:

και με ημέρες δραστηριοποίησης :

EMAIL

:

από

έως
Φορείς Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ,
ΟΜΑΔΑΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

:

Α.Φ.Μ.

:

:
ΝΟΜΙΜΟΣ
:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Επώνυμο
Όνομα
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας

:
:

ΘΕΜΑ

: Χορήγηση Άδειας Διάθεσης
Διάθεσης
Καλλιτεχνημάτων
κ.ά. Υπαιθρίως από τους
Δημιουργούς τους

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ : Παράβολο
Δημοτική Ενημερότητα
Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 45
Ειδικά δικαιολογητικά σελίδας 2

συνέχεια

1

Συνέχεια συννημένων Δικαιολογητικών
χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης.

Δημιουργών

έργων

τέχνης,

καλλιτεχνημάτων,

Α Φυσικά πρόσωπα:
1

Βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας,

2

Βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), για έργα
τέχνης και καλλιτεχνήματα, (χορηγείται ύστερα από επίδειξη του δημιουργού, στην οποία
αναφέρεται το είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος δημιουργίας αυτών, κάθε άλλη πληροφορία
που κρίνεται αναγκαία από το φορέα πιστοποίησης, καθώς και ότι τα παραγόμενα έργα είναι έργα
πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας του ενδιαφερόμενου προσώπου ),

3

Βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας απαιτείται για τους χειροτέχνες , (χορηγείται από τη

4

Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας από το TAXIS με τις μεταβολές της.

Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από επίδειξη του ενδιαφερόμενου της διαδικασίας παραγωγής του
χειροτεχνήματος. Στη σχετική βεβαίωση αναγράφονται τα παραγόμενα είδη, τα μηχανήματα, τα υλικά και
τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία),

Β Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) του ν. 4430/2016 (Α΄ 205)
1

Πιστοποιητικό μέλους
Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),

του

Μητρώου

Φορέων

Κοινωνικής

και

Αλληλέγγυας

2

Καταστατικό του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), από το
οποίο προκύπτει ότι το αντικείμενο δραστηριότητας είναι σχετικό με δημιουργία
καλλιτεχνημάτων και χειροτεχνημάτων,

3

Εναρξη επιτηδεύματος με Κ.Α.Δ. που συνάδουν με το αντικείμενο δραστηριότητας,

2

Λίστα με τα μέλη των οποίων έργα διατίθενται μέσω της Κοιν.Σ.ΕΠ. και αντίστοιχος
αριθμός βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας για τα μέλη αυτά

ΚΑΒΑΛΑ ….. / ….. / 20…..
Ο/Η Αιτών/ούσα

2

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)

Άδειας Διάθεσης Καλλιτεχνημάτων κ.ά. Υπαιθρίως

ΠΡΟΣ(1):

Δήμο Καβάλας

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:

Α.Φ.Μ.

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Α.Μ.Κ.Α.

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Τηλέφωνο

Αριθ:

ΤΚ:

(Εmail):

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 :
1). Δεν κατέχω οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου
2). Τα είδη που κατασκευάζω είναι : ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
3). Τα Μηχανήματα, τα Υλικά και τα Εργαλεία που χρησιμοποιώ είναι : ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
4). Τα παραγόμενα έργα αφορούν αποκλειστικά σε ιδία δημιουργία.

Ημερομηνία : …... / ..…. / 20...…..
Ο – Η Δηλ………..

(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.

