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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ:

Ο ∆ήµος Κορινθίων σύµφωνα µε την Α∆Σ 182/2015 (Α∆Α 786ΘΩΛ7-91Ρ), ανακοινώνει την
διεξαγωγή των κάτωθι εµποροπανηγύρεων και καλεί όσους επιθυµούν να λάβουν µέρος και να
υποβάλλουν τις αιτήσεις συµµετοχής, ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες
συµµετοχής:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ(5-6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ (5-6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) ΣΤΑ ΑΘΙΚΙΑ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ (5-6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)) ΣΤΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)ΣΤΟΝ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) ΣΤΗΝ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) ΣΤΟ ΑΓΙΟΝΟΡΙ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15 ΑΥΓΟΣΤΟΥ) ΣΤΟ ΣΟΦΙΚΟ
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και 1-8-2017

9. ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ (22-23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) ΣΤΟ ΧΙΛΙΟΜΟ∆Ι
10. ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (22-23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) ΣΤΗΝ ΑΛΜΥΡΗ
11. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (28-29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) ΣΤΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ,
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και 17-8-2017
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Η σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας θα υποβάλλετεται στο τµήµα
Εµπορίου και Υπηρεσιών του ∆ήµου, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:

1. Απόδειξη ταµειακής µηχανής τρέχοντος έτους
2. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆ΟΥ και τυχόν µεταβολές της
3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια διαµονής για αλλοδαπούς
4. Βεβαίωση τρέχοντος έτους για εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα ή ταχυπληρωµή τρέχοντος
έτους
5. ∆ηµοτική ενηµερότητα
6. Βιβλιάριο ή πιστοποητικό Υγείας (για πώληση τροφίµων-ποτών)
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για δηµότες) ή εκκαθαριστικό εφορίας του
τελευταίου έτους (για κατοίκους)
8. Άδεια επαγγελµατία πωλητή βιοµηχανικών ειδών σε λαϊκή αγορά, Ν.4281/2014 αρθ.233
παρ. 2 (εφόσον διατίθεται)
9. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα καθιστά νόµιµο τον δικαιούχο της Αδείας στην άσκηση
της εµπορικής του δραστηριότητας έναντι κάθε αρχής
10. οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται κατά περίπτωση

Στις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση εµπορεύµατος
καθώς επίσης και ο αριθµός των θέσεων, µε επιµέρους ανάλυση και σε µέτρα.
Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο άτοµο. Η µη
προσκόµιση των ζητουµένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόµενο από τη
διαδικασία χορήγησης των αδειών.

1. Οι αιτήσεις συµµετοχής των ενδιαφεροµένων θα υποβάλλονται στο τµήµα Εµπορίου και
Υπηρεσιών µε καταληκτική ηµεροµηνία την οριζόµενη.
2. Οι άδειες θα χορηγούνται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πριν την διεξαγωγή της
εµποροπανηγύρεως.
3. Η επιλογή των δικαιούχων συµµετοχής για τις θέσεις της εµποροπανηγύρεως θα γίνει µε
δηµόσια κλήρωση επί του συνόλου των εµπρόθεσµων αιτήσεων που πληρούν τις
προϋποθέσεις συµµετοχής κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις κανονισµού Α∆Σ 182/2015
(Α∆Α 786ΘΩΛ7-91Ρ).
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4. ∆εν θα δοθούν θέσεις έµπροσθεν παρακείµενων στεγασµένων καταστηµάτων
που έχουν άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.
5. Οι δικαιούχοι άδειας υποχρεούνται, το αργότερο δέκα (10) ηµέρες προ της ενάρξεως
της εµποροπανηγύρεως, στην καταβολή των αναλογούντων τελών. Στην περίπτωση
που οι δικαιούχοι δεν προσέλθουν εντός της προαναφεροµένης προθεσµίας αποκλείονται
της συµµετοχής της εµποροπανηγύρεως και οι θέσεις τους διατίθενται σύµφωνα µε την
σειρά του πίνακα επιλαχόντων.
6. Τα πρακτικά της κλήρωσης θα διαβιβάζονται από την Επιτροπή στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο το οποίο µε απόφαση του θα χορηγεί τις άδειες, θα αποφασίζει σε τυχόν
ενστάσεις που έχουν κατατεθεί, όπως επίσης θα αποφασίζει και για οποιοδήποτε θέµα
προκύψει κατά την διάρκεια της όλης διαδικασίας.
7. Η σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
Ο Αντιδήµαρχος

Ζώγκος Ανδρέας
Κοινοποίηση:
1. Στους πίνακες ανακοινώσεων των καταστηµάτων: Του ∆ηµαρχείου, των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών
Κοινοτήτων & των ΚΕΠ,
2. Πρόγραµµα ∆ιαύγεια,
3. Ιστοσελίδα του ∆ήµου,
4. Επιτροπή Αγώνα Ανέντακτων Μικροπωλητών ( Κουρτίου 15 β – 11146 Γαλάτσι),
5. Πανελλαδική Επαγγελµατική Ένωση Πλανόδιων & Υπαιθρίων Μικροπωλητών & Λιανέµπορων (Μαγνησίας
56-12242-Αιγάλεω),
6. Εµπορικό Σύλλογο Κορίνθου,
7. Εµπορικό Επιµελητήριο Κορίνθου,
8. Σύλλογο Επαγγελµατιών Λαϊκών Αγορών- Άργους 4 ( Όπισθεν φυλακών Κορίνθου )

