
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   
  

Όσοι   ενδιαφέρονται   να   λάβουν   μέρος   ως   πωλητές,   στις   εμποροπανηγύρεις   του   Δήμου   μας,   
καλούνται   να   υποβάλουν   αίτηση   στο   Τμήμα   Εμπορίου   και   Υπηρεσιών    του   Δήμου   

Κορινθίων    από   την    έως   την   Παρασκευή   23   Ιουλίου   2021.   
  

Οι   αιτήσεις   θα   κατατίθενται   Ηλεκτρονικά   στην   ηλεκτρονική   διεύθυνση   
emporio@korinthos .gr     

1.Έντυπα   αιτήσεων    και   πληροφορίες   θα   λάβουν   από   την   ηλεκτρονική   διεύθυνση   
https://www.korinthos.gr/συμμετοχή-σε-εμποροπανήγυρεις/   

  
2.     Στην   αίτηση   θα   δηλώνονται    οι   εμποροπανηγύρεις   στις   οποίες   επιθυμούν   να   
συμμετέχουν   
3    Μαζί   με   την   αίτηση   οι   ενδιαφερόμενοι   επισυνάπτουν   συνημμένα,   κατά   περίπτωση,   
τα   παρακάτω   δικαιολογητικά:   

  
α.    Φωτοαντίγραφο   Δελτίου   Αστυνομικής   Ταυτότητας   ή   Διαβατηρίου.   
β.    Φωτοαντίγραφο   άδειας   άσκησης   υπαίθριου   (πλανόδιου   ή   στάσιμου)   εμπορίου   ή   λαϊκών   
αγορών   ή   βεβαίωση   δραστηριοποίησης   υπαίθριου   εμπορίου   ετήσιας   διάρκειας   από   τον   
Δήμο   μόνιμης   κατοικίας   τους   (παρ.3   άρθρο   38   Ν.4497/17).   
γ.    Φωτοαντίγραφο   πρόσφατης   απόδειξης   ταμειακής   μηχανής   ή   προσωποποιημένης   
πληροφόρησης   (μέσω   ΤΑΧΙS).   
δ.    Φωτοαντίγραφο   βιβλιαρίου   υγείας   ή   πιστοποιητικού   υγείας   σε   ισχύ   εφόσον   πρόκειται   για   
πώληση   τροφίμων.   
ε.    Υπεύθυνη   δήλωση   (στην   περίπτωση   αποκλειστικής   πώλησης   εκκλησιαστικών   ειδών),   η   
οποία   μπορεί   να   είναι   και   ηλεκτρονική   μέσω   του    gov.gr .   
στ.    Δημοτική   ενημερότητα    (   μπορεί   να   εκδοθεί   ενδοϋπηρεσιακά   από   τις   οικονομικές   
υπηρεσίες   του   Δήμου.   Όσοι   αιτούντες   δεν   έχουν   δημοτική   ενημερότητα   θα   πρέπει   να   
έχουν   βεβαίωση   ρύθμισης   των   οφειλών   τους)   

4. Μετά   την   καθορισμένη   ως   άνω   προθεσμία   (βάσει   ημερομηνίας   ηλεκτρονικού   
ταχυδρομείου)   δεν   θα   γίνεται   δεκτή   καμία   αίτηση.   

  
5 .   Μετά   τον   έλεγχο   των   δικαιολογητικών   θα   διεξαχθεί   κλήρωση   σύμφωνα   με   τα   
προβλεπόμενα   στον   Κανονισμό   Εμποροπανηγύρεων   .    Ακολούθως,    θα   εκδοθεί   κατάλογος   
συμμετεχόντων.   Τα   αποτελέσματα   θα   αναρτηθούν   στο    δημοτικό   κατάστημα   Κολιάτσου   
32   και   στην   ιστοσελίδα   του   Δήμου   
https://www.korinthos.gr/συμμετοχή-σε-εμποροπανήγυρεις/   

  
6. Η   καταβολή   των   προβλεπόμενων   τελών    από   τους   επιλεγέντες   θα   γίνει   σε   λογαριασμό   
του   Δήμου   Κορινθίων,   στις   Τράπεζες:   

Πειραιώς     IBAN:   GR 46   0172   5090   0055   0904   0040   283   ή   στην     
Εθνική:      IBAN:   GR    34   0110   3790   0000   3795   4510   519   
Εμπ/γυρη:   .................................................   
και   τα   πλήρη   στοιχεία   του   αιτούντα:     
Ονοματεπώνυμο:..................................................Α.Φ.Μ ...............................................   

http://gov.gr/


Το   έντυπο/απόδειξη   κατάθεσης   των   εν   λόγω   τελών   θα   κατατεθεί   στην   υπηρεσία   μας   
ηλεκτρονικά   ή   ταχυδρομικά   ή   με   FAX,   όπως   παραπάνω,   μέχρι   την   30-07-2021.   

Σε   ότι   αποφασιστεί   σχετικά   με   την   διεξαγωγή   εμποροπανηγύρεων   και    την   έκδοση   των   
εγκρίσεων   συμμετοχής   στις   εμποροπανηγύρεις   οι   ενδιαφερόμενοι   θα   ενημερωθούν   μέσω   
της   ιστοσελίδας   του   Δήμου   στην   ηλεκτρονική   διεύθυνση   
https://www.korinthos.gr/συμμετοχή-σε-εμποροπανήγυρεις/   
  

Για   περισσότερες   πληροφορίες   για   τις   εμποροπανηγύρεις,   πλέον   των   σχετικών   
ανακοινώσεων,   οι   ενδιαφερόμενοι   μπορούν   να   απευθύνονται   στο   Τμήμα   Εμπορίου   και   
Υπηρεσιών:   
  

κα   Παναγιώτα   Κορδαλή   τηλ.   2741362805   
Δημήτριο   Λυγάκη   τηλ.2741362841   
στην   κα   Στυλιανή   Κόλλια    τηλ.   2741362846   
Η   παρούσα   ανακοίνωση   θα   αναρτηθεί   στην   ιστοσελίδα   του   Δήμου   Κορινθίων   στη   
ηλεκτρονική   διεύθυνση     https://www.korinthos.gr/συμμετοχή-σε-εμποροπανήγυρεις/   
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ΑΡΜΟΔΙA    ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ   

  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   ΚΟΛΛΙΑ   


