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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2019
Ο ∆ήµος Βέλου-Βόχας σύµφωνα µε την υπ΄αρ. 40/2018 (Α∆Α: 7ΙΖΧΩ9Π-6ΓΥ)
Κανονιστική Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία ψηφίσθηκε ο
Κανονισµός Λειτουργίας Εµποροπανηγύρεων, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 38 του ν.4497/2017 (Α΄171),
δέχεται αιτήσεις συµµετοχής των
ενδιαφεροµένων (φυσικά πρόσωπα) στις παρακάτω θρησκευτικές εµποροπανηγύρεις:
• Αγίας Μαρίνας (16-17 Ιουλίου) στη ∆.Κ. ΒΕΛΟΥ
• Αγίας Παρασκευής (25-26 Ιουλίου) στη ∆.Κ.ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής δικαιολογητικών µέχρι και 12/7/2019
• Κοιµήσεως της Θεοτόκου (22-23 Αυγούστου) στη ∆.Κ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
• Αγίου Φανουρίου (26-27 Αυγούστου) στη ∆.Κ.ΒΕΛΟΥ
µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής δικαιολογητικών µέχρι και 16/8/2019

Για την υποβολή αίτησης συµµετοχής το ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο υποβάλλει
στην αρµόδια υπηρεσία του δήµου αίτηση που συνοδεύεται από τα εξής
δικαιολογητικά:
• Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά περίπτωση
• Αντίγραφο άδειας υπαίθριου εµπορίου (: λαϊκών αγορών ή πλανόδιου ή
στάσιµου εµπορίου ή άδειας συγκεκριµένης Κυριακάτικης αγοράς)
ή
• Αντίγραφο Βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας
διάρκειας, που χορηγείται από τον ∆ήµο µόνιµης κατοικίας σε πωλητές που
διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και ΚΑ∆ σχετικό µε
δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εµπόριο, σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.3 του
ν.4497/2017
ή
• Αντίγραφο άδειας του άρθρου 45 ν.4497/17 για διάθεση έργων τέχνης,
καλλιτεχνηµάτων, χειροτεχνηµάτων, ειδών λαϊκής τέχνης
• Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων

•
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Όσοι επαγγελµατίες έχουν κυρηχθεί σε κατάσταση πτώχευσης µπορούν να
ζητήσουν θέση εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο.

Σε περίπτωση κατάθεσης ελλιπών δικαιολογητικών δεν θα χορηγείται η άδεια.
Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος
συµµετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο οικείο
δηµοτικό κατάστηµα προκειµένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα
τέλη υπέρ του δήµου και να εκδοθεί η έγκριση συµµετοχής. Η εν λόγω απόφαση
κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιµη ανά πάσα στιγµή στα
ελεγκτικά όργανα. Για τη θέση που καταλαµβάνει κάθε πωλητής διενεργείται
κλήρωση.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
• Στους πίνακες ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου στο Ζευγολατιό, των
∆ηµοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των ΚΕΠ
• Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
• Ιστοσελίδα του ∆ήµου
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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