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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ        

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Α Ι Τ Η Σ Η - ΔΗΛΩΣΗ 
 

 Αρ. Πρωτ.: ..……………………….…...………………….. 

…………………………………………………..   

 ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ               

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 ΤΜΗΜΑ:            ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

   

ΕΠΩΝΥΜΟ: .…………………………………………….  Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε Βεβαίωση 

Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου 

Ετήσιας Διάρκειας, σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 στην οποία 

αναφέρεται ότι: « Στις αγορές του άρθρου 38 

του Ν. 4497/2017 συμμετέχουν πωλητές που 

διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά 

παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών 

αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, 

εφόσον διαθέτουν βεβαίωση 

δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου 

ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο 

Δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων 

πωλητών. Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο 

την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, 

προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των 

δήμων όλης της χώρας». 

ΟΝΟΜΑ: …………………………...……………………  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ……………………………….....  

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: …………...…………………….  

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …………………….…………..….  

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ………………………………….  

Α.Δ.Τ.: …………..........…………………………………  

Α.Φ.Μ.: …………………………………………………..  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ..…….....……..……………….  

.………………………………………Τ.Κ.:………………..  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………..……….  

ΚΙΝΗΤΟ: …………………………………………………..  

EMAIL: ……………………….......………………………  

  

Είδη προς Πώληση:  

…….……………………………………… 

…….……………………………………… 

…….………………………………………    

…….………………………………………    
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Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις (Ν. 1599/86), δηλώνω ότι δεν είμαι αδειούχος λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή 

στάσιμου εμπορίου και στην αίτηση μου επισυνάπτω: 

α. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS  

β. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση 

απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή 

 

γ. Πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται  

δ. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά 

περίπτωση 

 

ε. Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση  

στ. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    Γάζι,  ...........…….... 

 Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

  

 _________________ 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

  

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ο Δήμος Μαλεβιζίου 
συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Συλλέγουμε τα δεδομένα σας 
αποκλειστικά για τους σκοπούς της επεξεργασίας που έχουμε ορίσει και τα 
τηρούμε μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τους σκοπούς 
της επεξεργασίας και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων στην 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα του Δήμου www.malevizi.gov.gr 

http://www.malevizi.gov.gr/
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