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Πειραιάς 17-01-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
Σας γνωρίζουµε ότι την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:30 π.µ. θα διενεργηθεί στο γραφείο της
Υπηρεσίας (5ος Όροφος, Γραφείο 3) η κλήρωση για τις θέσεις της θρησκευτικής εµποροπανηγύρεως της
Υπαπαντής του Σωτήρος. Όσοι εκ των ενδιαφεροµένων το επιθυµούν µπορούν να παρευρεθούν.
•

Για να πληρωθεί η θέση ο µικροπωλητής, θα πρέπει να προσέλθει ο ίδιος µε την ταυτότητά του ή το
διαβατήριό του ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο άτοµο, άλλως δεν θα µπορεί να πληρώσει.

•

Για την πληρωµή των θέσεων είναι απαραίτητη η προσκόµιση πρόσφατης (1 ή 2 ηµερών) εκτύπωσης του
µητρώου της επιχείρησης από το TaxisNet (Προσοχή στην εκτύπωση να φαίνεται η ηµεροµηνία
εκτύπωσης) καθώς και ∆ηµοτική Ενηµερότητα (2ος Όροφος, Ταµειακή Υπηρεσία), άλλως δεν θα µπορεί να
πληρώσει.

•

Όσοι µικροπωλητές δεν κληρωθούν και επιθυµούν θέση µπορούν να το δηλώσουν τηλεφωνικά ή
αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία µέχρι και την ηµέρα διεξαγωγής της κλήρωσης για τους επιλαχόντες, η
οποία θα διεξάγεται σύµφωνα µε την µε αριθµό 29/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά.

•

Η πληρωµή των κληρωθέντων θέσεων µπορεί να γίνει το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 26-01-2017.

•

Η κλήρωση για τους επιλαχόντες θα διενεργηθεί στο γραφείο της Υπηρεσίας (5ος Όροφος, Γραφείο 3) την
Παρασκευή 27-01-2017 και ώρα 10:30 π.µ.

•

Η παραλαβή των αδειών µπορεί να γίνει από την Τρίτη 31-01-2017.

•

Όσοι µικροπωλητές δεν είχαν κάνει αίτηση το 2016 και επιθυµούν να λάβουν µέρος, µπορούν να
κληρωθούν µε τους επιλαχόντες αρκεί να έχουν καταθέσει αίτηση τον Ιανουάριο του 2017 µε όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την Πέµπτη 26-01-2017.

Όσοι εκ των ενδιαφεροµένων το επιθυµούν µπορούν να παρευρεθούν.

Εκ της διευθύνσεως

