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                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
           Ενόψει της λειτουργίας εμποροπανήγυρης επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής του Προφήτη  
Ηλία, που θα λάβει χώρα στη Δημοτική Ενότητα Πυλαίας στις 18, 19 & 20 Ιουλίου  2022, 
προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας συμμετοχής 
αυτοπροσώπως ή διαφορετικά με εξουσιοδότηση, συνοδευόμενη  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
προκειμένου να μπουν στη διαδικασία επιλογής.
           Οι προϋποθέσεις  που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι  και η διαδικασία επιλογής 
ρυθμίζονται  από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2323/1995, όπως  αντικαταστάθηκε  με τις διατάξεις 
του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν.3377/2005, με το  άρθρο 12 παρ.4 του 3557/2007 και το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν 
3769/2009, του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 τ. Α΄),  καθώς και του άρθρου 37, του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ  
τ.Α’/05-11-2021).

Δικαιούχοι είναι πωλητές φυσικά και νομικά πρόσωπα κάτοχοι: 
α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,
γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο
δ) άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.
ε) Σε λοιπούς εμπόρους, υπό τη προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.
   Για την απόδοση θέσεων πωλητών σε βραχυχρόνια αγορά του άρθρου 37 του Ν. 4849/2021 εκδίδεται 
από τον οικείο φορέα λειτουργίας προκήρυξη εκτός από την περίπτωση ρακοσυλλεκτών. Οι θέσεις 
αποδίδονται στις κατηγορίες των πωλητών με την ακόλουθη ποσόστωση :
α)  το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας 
διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) το δέκα τοις εκατό (10%) στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που 
δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές έως και τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα, 
γ) το δέκα τοις εκατό (10%) στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο 
εμπόριο, 
δ) το πέντε τοις εκατό (5%) στους κατόχους άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη.
       Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων 
των κατηγοριών αυτών  προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.
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 Για τη συμμετοχή  των ενδιαφερομένων θα πρέπει να κατατεθούν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση –Υπεύθυνη  Δήλωση   (έντυπο Δήμου),
2. Φωτοαντίγραφο  Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην 

παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/99, ως ισχύει.
3.  Άδεια υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης που 

χορηγήθηκε στον ενδιαφερόμενο  (Ανανεωμένη και σε ισχύ),
4.  Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το taxis  και τυχόν μεταβολές της,
5. Απόδειξη  ταμειακής  μηχανής  τρέχοντος έτους  (πρόσφατη),
6. Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων 

και ποτών.
7. Βεβαίωση μη οφειλής από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου.

          ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ:  Ότι η μη κατάθεση των δικαιολογητικών επισύρει αποκλεισμό της 

αίτησης και ο ζητούμενος αριθμός θέσεων δεν είναι δεσμευτικός για την Υπηρεσία.

         Οι αιτήσεις  θα  κατατίθενται  στη   Δημοτική Κοινότητα Πυλαίας – Κ. Παλαιολόγου 1 

- Κτίριο  Δημαρχείου Πυλαίας:

-Γραφείο  Πρωτοκόλλου,   Τηλ. 2313-302600 

Η ημερομηνία υποβολής των ορίζεται η     08/06/2022  με λήξη την  24/06/2022

Πρόσθετες πληροφορίες θα δίνονται  στα τηλέφωνα:

                                  Τηλ.  2313/301080, 2313/301071, 2313/301082.

         Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

               ΝΙΚΗ ΖΩΤΟΥ  
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