
ΑΙΤΗΣΗ 

ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ …………….. 

(συμπληρώνετε ανάλογα ΠΛΑΝΟΔΙΟ/ΣΤΑΣΙΜΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ, ΛΑΪΚΕΣ                               

ΑΓΟΡΕΣ) 

ΠΡΟΣ: 

ΔΗΜΟ: ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 

ΟΝΟΜΑ: …………………………………………… 

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: …………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: …………………………………………… 

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …………………………………………… 

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………… 

Α.Δ.Τ. ή ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: …………………………………………… 

Α.Φ.Μ.: …………………………………………… 

Δ.Ο.Υ.: …………………………………………… 

Α.Μ.Κ.Α.: …………………………………………… 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: …………………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………………… 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (εφόσον η αίτηση υποβάλλεται μετά τη χορήγηση της 

άδειας): ……………………… 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ-ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: …………………………………………… 

ΝΟΜΙΚΗ   ΜΟΡΦΗ: …………………………………………… 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: …………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ: …………………………………………… 

ΑΡ.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: …………………………………………… 

ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡΙΤ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: …………………………………………… 



Α.Φ.Μ.: …………………………………………… 

Δ.Ο.Υ.: …………………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: …………………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑ: …………………………………………… 

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: …………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: …………………………………………… 

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …………………………………………… 

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………… 

Α.Δ.Τ.*: …………………………………………… 

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ*: …………………………………………… 

Α.Φ.Μ.: …………………………………………… 

Δ.Ο.Υ.: …………………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………………… 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΊΟΥ (εφόσον η αίτηση υποβάλλεται μετά τη χορήγηση της 

άδειας): …………………………. 

 

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (συμπληρώνεται μόνο από επαγγελματίες αγρότες, 

ταυτόχρονα με την αίτηση για χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου) 

 

Παρακαλώ όπως εγκριθεί η δραστηριοποίησή μου ως παραγωγού πωλητή 

υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ………….. (συμπληρώνεται το είδος εμπορίας) 

στην Περιφέρεια …………………………  για το χρονικό διάστημα από ……………… έως 

………………… για το έτος …………… 

 

 

 

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (συμπληρώνεται μόνο από επαγγελματίες αγρότες) 

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την τοποθέτησή μου ως παραγωγού πωλητή 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ………….. (συμπληρώνεται το είδος εμπορίας) στο 

Δήμο …………………… στην περιοχή ………………………… επί της οδού………………… για 

το χρονικό διάστημα από ……………… έως …………………  κατά τις ημέρες 

…………………………………………………………………………… για το έτος …………… 

 



 

 

 

ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Δηλώνω ότι επιθυμώ να δραστηριοποιηθώ, κατά σειρά προτίμησης, στις 

παρακάτω λαϊκές αγορές (Δηλώνετε μέχρι τρεις (3) ανά ημέρα) 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 

      

      

      

 

 

 

…………………………… …/…../20…  

 

 

Ο/Η Αιτ…… 

 

 

(Υπογραφή) 

 

 

……………………………………… 

 

 

 

Συμπληρώνετε για υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο και για λαϊκές αγορές: 

Η παρούσα να διαβιβαστεί στην Περιφέρεια …………. για τις δικές της ενέργειες. 

 

Συμπληρώνετε για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, αν η αίτηση έχει υποβληθεί στο 

Δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού: 

Η παρούσα να διαβιβαστεί στο Δήμο …………. (συμπληρώνετε το Δήμο, στα όρια του 

οποίου, επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί ο παραγωγός) για τις δικές του ενέργειες. 

 

 

 

 


