
ΠΡΟΣ : Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ

: Μου έχει  χορηγηθεί  η  υπ΄ αριθμό 

:

: Παραγωγού Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου

: και παρακαλώ να μεριμνήσετε  για την τοπο-

: θέτησή μου σε προσωρινή θέση στις κάτωθι 

: Λαικές  Αγορές :

:

: Λαική Αγορά Καβάλας

:

: Λαική Αγορά Κρηνίδων

Συνεταιρισμός, Ομάδα - Οργάνωση Παραγωγών

:

: Επώνυμο

: Όνομα

: Αρ. Δελτίου Ταυτότητας
*

:

:

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση  Παραγωγού

σε  Λαική  Αγορά

: 

Δημοτική Ενημερότητα

Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας ή

Βεβαίωση Έδρας Συν. Ομ. Ορ.
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ΑΙΤΗΣΗ

Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων
Φυσικό Πρόσωπο

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ Άδεια

Ο/Η Αιτών/ούσα

ΝΟΜΙΜΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Φ.Μ.

Α.Δ.Τ. ή ΔΙΑΒΑΤ.

ΗΜΕΡ. ΓΕΝ/ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ, 

ΟΜΑΔΑΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

:

Α.Φ.Μ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

Υπεύθυνη Δήλωση για την 

τοποθέτηση

Προτίμηση μέχρι και για τρεις (3) λαικές αγορές

ανά ημέρα.

Άδεια  Παραγωγού  Πωλητή  

Υπαίθριου  Εμπορίου

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 

ή Διαβατήριο

ΚΑΒΑΛΑ  ….. / ….. / 20…..



Α

α

αα . Έλλειψη παραβατικότητας. 

ββ.  Αριθμός Μελών. 

γγ.  Παλαιότητα άδειας. 

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων. 

β

αα.  Έλλειψη παραβατικότητας. 

ββ.  Εντοπιότητα. 

γγ.  Ηλικία δικαιούχου. 

δδ.  Παλαιότητα άδειας. 

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων

Β Ο παραγωγός πωλητής χάνει τη θέση του, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. οικειοθελώς, με δήλωσή του, 

β. αν δεν πληρώσει το ανταποδοτικό τέλος, για το οποίο είναι υπόχρεος, για δύο συνεχόμενους μήνες, 

γ. αν ανακληθεί είτε προσωρινά είτε μόνιμα η άδειά του.
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Προτεραιότητα στην κατανομή των θέσεων έχουν οι συνεταιρισμοί / ομάδες παραγωγών έναντι των μεμονωμένων

παραγωγών φυσικών προσώπων.

Μεταξύ των συνεταιρισμών/ομάδων παραγωγών προηγούνται όσοι έχουν τα περισσότερα μόρια, σύμφωνα με

τα κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια του Παραρτήματος Β΄. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ συνεταιρισμών/

ομάδων παραγωγών προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:

Μεταξύ των παραγωγών φυσικών προσώπων προηγούνται όσοι έχουν τα περισσότερα μόρια, σύμφωνα με τα

κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια του Παραρτήματος Γ΄.  Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των λοιπών παραγωγών 

πωλητών – φυσικών προσώπων προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά

σειρά:

Πληροφοριακά Στοιχεία



 

 

  

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) 

Τοποθέτηση Παραγωγού Πωλητή σε Λαική 
 

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:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλέφωνο  
 (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). Μου έχει  χορηγηθεί η με αριθμό  …….……………….…………με έκδοση της στις  ….. / ….. / 20….…, 
Άδεια Παραγωγού Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου  
 
2). Η ηλικία μου είναι …………. έτη. 
 
3). Δεν κατέχω θέση στη Λαϊκή Αγορά  ………………………………………….. και συμμετείχα  σε αυτή χωρίς 
θέση για  …………….. μέρες. 
 

4).        Διατηρώ το σύνολο των γεωργικών μου εκμεταλλεύσεών μου  είναι εντός της Περιφέρειας στην οποία 
 αιτούμαι θέση στις αγορές αρμοδιότητας της.  

            Δεν διατηρώ το σύνολο των γεωργικών μου εκμεταλλεύσεών μου εντός της Περιφέρειας στην οποία 
αιτούμαι θέση στις αγορές αρμοδιότητας της. 
 
5).        Το τελευταίο έτος ΔΕΝ μου έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση  

            Το τελευταίο έτος μου έχει διαπιστωθεί μία (1) παράβαση 

            Το τελευταίο έτος μου έχουν διαπιστωθεί ……………… παραβάσεις 
 

6). Δηλώνω επίσης, υπεύθυνα ότι μπορώ να βεβαιώσω με έγγραφα παραστατικά στοιχεία τα όσα παραπάνω 
αναφέρω στην αίτησή μου  
 

 
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. 



 

 

  

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) 

Τοποθέτηση Συνεταιρισμού σε Λαική 
 

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:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλέφωνο  
 (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). Μας έχει  χορηγηθεί η με αριθμό  …….……………….…………με έκδοση της στις  ….. / ….. / 20….…, 
Άδεια Παραγωγού Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου 
 
2). Ο αριθμός των Μελών μας είναι ………….  
 
3).       Το τελευταίο έτος ΔΕΝ μας έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση  

            Το τελευταίο έτος μας έχει διαπιστωθεί μία (1) παράβαση 

            Το τελευταίο έτος μας έχουν διαπιστωθεί ……………… παραβάσεις 
 

4). Δηλώνω επίσης, υπεύθυνα ότι μπορώ να βεβαιώσω με έγγραφα παραστατικά στοιχεία τα όσα παραπάνω 
αναφέρουμε στην αίτησή μας  
 

 
 

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. 
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