∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ– ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή την δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

«Χορήγηση Άδειας Άσκησης Στασίµου Υπαιθρίου Εµπορίου»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Επώνυµο:

Ο-Η Όνοµα:

Επώνυµο Πατέρα:

Όνοµα Πατέρα:

Επώνυµο Μητέρας:
Αριθ. ∆ελτ.
Ταυτότητας: *
Αριθ.
∆ιαβατηρίου: *
Τόπος
Κατοικίας :

Όνοµα Μητέρας:
Α.Φ.Μ.:

∆.Ο.Υ.
Χώρα
Έκδοσης :

Οδός:

Αριθ:

Τηλ.:
Κιν:
Αντικείµενο
∆ραστηριότητας:
*συµπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά ταυτότητας.

Τ.Κ. :

E-mail :

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Α’ ΦΑΣΗ
1

Κάρτα Ανεργίας ή Βεβαίωση Ανεργίας από τον ΟΑΕ∆

2

Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία)

3

Ταυτότητα ή ∆ιαβατήριο και φωτοτυπία

4

Εκκαθαριστικό Εφορίας του 2015 και φωτοτυπία ή Βεβαίωση από
την αρµόδια ∆.Ο.Υ. περί µη υποβολής δήλωσης

5

∆ηµοτική Ενηµερότητα ( 2ος όροφος )

6

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

7

Πιστοποιητικό από την αρµόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία από το
οποίο να αποδεικνύεται ότι ο αιτών ανήκει σε µια από τις
παρακάτω κατηγορίες προσώπων:
(α) µέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτοµα µε
αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,
(β) µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε
πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς µε τρία
τέκνα,
(γ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και
θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α' 82),
(δ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων
τέκνων µε αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτοµα
µε νοητική αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο down, εγκεφαλική
παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές
ανάγκες εξάρτησης,
(ε) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε οµογενείς
Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλιννοστούντες,
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(στ) µέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ροµά
που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
(ζ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτοµα
απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτοµα υπό
απεξάρτηση.
8

Βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας (αφορά καντίνες)

9

Έκθεση της Αρµόδιας Τουριστικής Αστυνοµίας (αφορά καντίνες)

10
11

Β’ ΦΑΣΗ
1
2
3
4

∆ύο ( 2 ) ίδιες φωτογραφίες
Βεβαίωση από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. περί υποβολής δήλωσης
έναρξης άσκησης επιτηδεύµατος
Πιστοποιητικό του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για την
εγγραφή σε αυτόν
Άδεια Κυκλοφορίας του οχήµατος που πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί (αφορά καντίνες)

5

∆ίπλωµα οδήγησης (αφορά καντίνες)

6

Βιβλιάριο υγείας (αφορά καντίνες)

7

Βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας (αφορά καντίνες)

8

Έκθεση της Αρµόδιας Τουριστικής Αστυνοµίας (αφορά καντίνες)

9
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ:
Εξουσιοδοτώ τον/ την …………………………………………………………………………………… του …………………………………….
µε Α∆Τ / ΑΡ. ∆ΙΑΒ. …….……………………….……………………………. για να µε εκπροσωπεί στις κληρώσεις, να εξοφλήσει
και να παραλάβει την άδεια στασίµου εµπορίου του ∆ήµου Πειραιά.

(θέση για θεώρηση υπογραφής)

Πειραιάς, …………………………

………………………
(Υπογραφή)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Αιτήσεις θα υποβάλλονται και θα γίνονται δεκτές µόνο
•
µε θεώρηση γνησίου υπογραφής
•
µε όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά
•
από τον ίδιο ή µε νόµιµα εξουσιοδοτούµενο πρόσωπο που θα αναφέρεται στην παρούσα αίτηση
2. Η κατ’ οποιονδήποτε τρόπο ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της κλήρωσης βάσει της οποίας κατανέµονται οι άδειες στασίµου εµπορίου
του ∆ήµου Πειραιά συνιστά θετική ή αρνητική απάντηση κατά περίπτωση για τον κάθε ενδιαφερόµενο.
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