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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουµε ότι από την Πέµπτη 02 Ιανουαρίου 2014 έως και την
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 και ώρες 09.00 έως 14.00 η Υπηρεσία µας θα
παραλαµβάνει αιτήσεις ενδιαφεροµένων για
1. Κυριακάτικη Αγορά (Νέες Άδειες & Ανανέωση Αδειών)
2. Θρησκευτικές Εµποροπανηγύρεις
3. Στάσιµο ή Πλανόδιο Υπαίθριο Εµπόριο (Νέες Άδειες & Ανανέωση Αδειών)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ
1. ΑΠΟ ΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ Ή ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
2. ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση της άδειας,
είναι τα ακόλουθα:
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα δικαιολογητικά θα προσκοµίζονται είτε πρωτότυπα και σε
φωτοτυπία προκειµένου να θεωρηθούν από την Υπηρεσία είτε θεωρηµένα
φωτοαντίγραφα (θεώρηση µικρότερη του ενός (1) µήνα).
1. Για Κυριακάτικη Αγορά (Νέα Άδεια)
 Τρεις ( 3 ) φωτογραφίες ίδιες
 Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
 Ταυτότητα ή ∆ιαβατήριο και φωτοτυπία
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Βεβαίωση περί µη οφειλής από το ταµείο του ∆ήµου (2ος όροφος)
Εκκαθαριστικό Εφορίας του τελευταίου έτους και φωτοτυπία
Ε1 δύο (2) τελευταίων ετών
Ε3 δύο (2) τελευταίων ετών (όσοι είναι υπόχρεοι υποβολής)
Βεβαίωση της ∆.Ο.Υ. περί υποβολής έναρξης – άσκησης επιτηδεύµατος
(όπου απαιτείται)
Φορολογική Ενηµερότητα από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. (όπου απαιτείται)
Πιστοποιητικό του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε
αυτόν (όπου απαιτείται)
Οποιοδήποτε στοιχείο που αποδεικνύει την υπαίθρια δραστηριότητα
 Άδεια Υπαίθριου Πωλητή
 Άδεια συµµετοχής σε Κυριακάτικη Αγορά
 Άδεια Λαϊκής Αγοράς
 Άδεια Άσκησης Υπαίθριου Εµπορίου (στασίµου ή πλανοδίου)
Άδεια Κυκλοφορίας του οχήµατος που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί
(αφορά καντίνες)
∆ίπλωµα οδήγησης (αφορά καντίνες)
Βιβλιάριο υγείας ή Βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας
(αφορά καντίνες)
Έκθεση της Αρµόδιας Τουριστικής Αστυνοµίας (αφορά καντίνες)

2. Για Κυριακάτικη Αγορά (Ανανέωση Άδειας)
 Ταυτότητα ή ∆ιαβατήριο και φωτοτυπία
 Εκκαθαριστικό Εφορίας ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους και
φωτοτυπία
 Πρόσφατη απόδειξη ταµειακής µηχανής
 Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
 Βεβαίωση περί µη οφειλής από το ταµείο του ∆ήµου ( 2ος όροφος )
 Βιβλιάριο υγείας ή Βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας
(όπου απαιτείται)
3. Θρησκευτικές Εµποροπανηγύρεις
 Πρόσφατη απόδειξη ταµειακής µηχανής
 Έναρξη άσκησης επιτηδεύµατος και τυχόν µεταβολές της
 Ταυτότητα ή ∆ιαβατήριο και φωτοτυπία
 Πιστοποιητικό του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε
αυτόν
 Φορολογική ενηµερότητα ( όπου απαιτείται )
 Βεβαίωση περί µη οφειλής από το ταµείο του ∆ήµου ( 2ος όροφος )
4. Στάσιµο Υπαίθριο Εµπόριο (Νέα Άδεια)
 Κάρτα Ανεργίας ή Βεβαίωση Ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ (πρόσφατη)
 Υπεύθυνη ∆ήλωση ( χορηγείται από την Υπηρεσία )
 Ταυτότητα ή ∆ιαβατήριο και φωτοτυπία
 Εκκαθαριστικό Εφορίας του τελευταίου έτους και φωτοτυπία ή Βεβαίωση
από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. περί µη υποβολής δήλωσης
 Φορολογική Ενηµερότητα από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
 Βεβαίωση περί µη οφειλής από το ταµείο του ∆ήµου ( 2ος όροφος )
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 Πιστοποιητικό από την αρµόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία από το οποίο
να αποδεικνύεται ότι ο αιτών ανήκει σε µια από τις παρακάτω κατηγορίες
προσώπων:
 άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%)
και τυφλοί,
 πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς µε τρία τέκνα,
 ανάπηροι και θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1944 (Α'
82),
 άτοµα µε αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον
δεν οφείλεται σε πολεµικά γεγονότα,
 γονείς ανήλικων τέκνων µε ειδικές ανάγκες και γονείς που
προστατεύουν άτοµα µε νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές
αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
 οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλιννοστούντες, που
προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆. και τον Πόντο,
 Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
 άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτοµα υπό
απεξάρτηση
5. Στάσιµο Υπαίθριο Εµπόριο (Ανανέωση Άδειας)
 Ταυτότητα ή ∆ιαβατήριο και φωτοτυπία
 Εκκαθαριστικό Εφορίας ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους και
φωτοτυπία
 Πρόσφατη απόδειξη ταµειακής µηχανής
 Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
 Βεβαίωση περί µη οφειλής από το ταµείο του ∆ήµου ( 2ος όροφος )
 Βιβλιάριο υγείας ή Βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας
(όπου απαιτείται)
 ∆ύο ίδιες φωτογραφίες (όπου απαιτείται)
6. Πλανόδιο Υπαίθριο Εµπόριο (Τύπου Α’ - Νέα Άδεια)
 Κάρτα Ανεργίας ή Βεβαίωση Ανεργίας από τον ΟΑΕ∆
 Υπεύθυνη ∆ήλωση ( χορηγείται από την Υπηρεσία )
 Ταυτότητα ή ∆ιαβατήριο και φωτοτυπία
 Εκκαθαριστικό Εφορίας του τελευταίου έτους και φωτοτυπία ή Βεβαίωση
από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. περί µη υποβολής δήλωσης
 Φορολογική Ενηµερότητα από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
 Βεβαίωση περί µη οφειλής από το ταµείο του ∆ήµου ( 2ος όροφος )
 Πιστοποιητικό από την αρµόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία από το οποίο
να αποδεικνύεται ότι ο αιτών ανήκει σε µια από τις παρακάτω κατηγορίες
προσώπων:
 άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%)
και τυφλοί,
 πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς µε τρία τέκνα,
 ανάπηροι και θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1944 (Α'
82),
 άτοµα µε αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον
δεν οφείλεται σε πολεµικά γεγονότα,
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 γονείς ανήλικων τέκνων µε ειδικές ανάγκες και γονείς που
προστατεύουν άτοµα µε νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές
αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
 οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλλινοστούντες, που
προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆. και τον Πόντο,
 Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
 άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτοµα υπό
απεξάρτηση,
 Βεβαίωση Μονίµου Κατοικίας από το Τµήµα Εκλογών του ∆ήµου Πειραιά
(Πληροφορίες: κος Πατεστής Γεώργιος ∆/νση: Ακτή Ποσειδώνος 2
(Πύργος Πειραιά), τηλ: 213-2024-778)
7. Πλανόδιο Υπαίθριο Εµπόριο (Ανανέωση Άδειας)
 Ταυτότητα ή ∆ιαβατήριο και φωτοτυπία
 Εκκαθαριστικό Εφορίας ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους και
φωτοτυπία
 Πρόσφατη απόδειξη ταµειακής µηχανής
 Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
 Βεβαίωση περί µη οφειλής από το ταµείο του ∆ήµου ( 2ος όροφος )
 ∆ίπλωµα Οδήγησης
 Άδεια Κυκλοφορίας του οχήµατος που χρησιµοποιείτε
 Βιβλιάριο υγείας ή Βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας
(όπου απαιτείται)
 ∆ύο ίδιες φωτογραφίες (όπου απαιτείται)
 Βεβαίωση Μονίµου Κατοικίας από το Τµήµα Εκλογών του ∆ήµου Πειραιά
(Πληροφορίες: κος Πατεστής Γεώργιος ∆/νση: Ακτή Ποσειδώνος 2
(Πύργος Πειραιά), τηλ: 213-2024-778)

Πληροφορίες και Αιτήσεις θα δίνονται από την Υπηρεσία
ΕΚ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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