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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την με αριθμό 23/16-12-2012 Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά από την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012 έως
και την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012 και ώρες 09.00 έως 14.00 η
υπηρεσία μας θα παραλαμβάνει αιτήσεις ενδιαφερομένων για συμμετοχή στις Θρησκευτικές
Εμποροπανηγύρεις του Δήμου μας.
Εξαιρετικά για το πανηγύρι της Υπαπαντής του Σωτήρος, που γιορτάζεται στις 2
Φεβρουαρίου: α) οι αιτήσεις για το έτος 2012 θα υποβληθούν από Τρίτη 17/01/2012
έως και Τρίτη 24/01/2012, η κλήρωση για το συγκεκριμένο πανηγύρι θα διεξαχθεί στις
26 Ιανουαρίου 2011 και η πληρωμή του αναλογούντος τέλους θα γίνει 27, 30 και 31
Ιανουαρίου 2012 και β) οι αιτήσεις για το έτος 2013 θα υποβληθούν κατά το
προαναφερόμενο διάστημα (17/01/2012 έως και 17/02/2012), που θα ισχύσει και για τα
υπόλοιπα πανηγύρια και κατά την ίδια διαδικασία.
Η αίτηση θα είναι μία (1) για όλα τα πανηγύρια και ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει σε ποια από
αυτά θέλει να λάβει μέρος.

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (5 ος
ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 2) Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΚΕΠ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΑΡΧΗ.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
α) Οι επαγγελματίες έμποροι που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες
αγορές ( υπαίθριοι πωλητές ).
β) Οι κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές.
γ) Οι κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
δ) Όσοι κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου ( στάσιμου ή πλανόδιου ).
ε) Σε λοιπούς, υπό τη προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες
τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση ( χορηγείται από την υπηρεσία ).
2) Πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής (Μίας (1) ή δύο (2) ημερών), συνοδευόμενη
από την έναρξη της επιχείρησης και τυχόν μεταβολές της. (περιπτώσεις α,β,γ,δ )
3) Ταυτότητα και φωτοτυπία
4) Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν
(περιπτώσεις α, β, γ, δ)
5) Φορολογική ενημερότητα ( περίπτωση ε )
6) Βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου ( 2ος όροφος ).
Μετά την οριστική επιλογή, οι δικαιούχοι της περίπτωσης ε΄, πρέπει να καταθέσουν στην
υπηρεσία μας τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ περί υποβολής έναρξης ή μεταβολής για επέκταση
δραστηριότητος.
2. Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν.
Οι πάγκοι θα είναι τέσσερα μέτρα. Το τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για
τους μικροπωλητές που συμμετέχουν στις εμποροπανηγύρεις, σύμφωνα με την
676/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι 20,00€ τ.μ., ήτοι το
συνολικό ποσό ανέρχεται σε 80,00€.
Για την κλήρωση, τον ακριβή αριθμό θέσεων ανά πανηγύρι και τις ημερομηνίες
πληρωμής της κάθε εμποροπανήγυρης θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση και
μέσω του site του Δήμου.
Κατά την εξόφληση των αδειών ο κάθε δικαιούχος θα υποχρεούται να φέρνει μαζί
του πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής (μίας (1) ή δύο (2) ημερών) καθώς
και βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου ( 2ος όροφος ).
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