ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληροφορίες : Παναγιώτα Κορδαλή, Μαργαρίτα Μαργαρίτη
Ταχ. Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1
mail: emporio@korinthos.gr
Τ. Κ.: 20131 Κόρινθος
Τηλ.: 2741-3-62805, 2741-3-62808
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Ο δήμος Κορινθίων καλεί όσους επιθυμούν και νομιμοποιούνται να συμμετέχουν σε εμποροπανηγύρεις του
Δήμου Κορινθίων για το έτος 2022 να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε όποιες από τις παρακάτω
εμποροπανηγύρεις επιθυμούν , όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω :
Οι άδειες που θα δοθούν έχουν ισχύ από 1η πρωινή της παραμονής εκάστης εμποροπανήγυρης έως την 12η
Βραδινή της επομένης μέρας .
Τα σχέδια των εμποροπανηγύρεων είναι διαθέσιμα στο πεδίο Χάρτες Εμποροπανηγύρεις του συνδέσμου:
https://www.korinthos.gr/ συμμετοχή-σε-εμποροπανήγυρεις/ .

Στους χώρους εμπεριέχονται γραμμογραφημένες και αριθμημένες θέσεις ως κάτωθι:
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤ
ΙΚΕΣ –
ΕΠΕΤΕΙΑΚ
ΕΣ
ΕΟΡΤΕΣΠΑΝΗΓΥΡΕ
ΙΣ

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ (2829 ΙΟΥΝΙΟΥ)

ΧΩΡΟΙ
ΤΕΛΕΣ
ΗΣ

-ΟΔΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝ
Η
(από
Αδειμάντου μέχρι
Γεωργίου
Παπανδρέου)
Ζώνη Α΄ θέσεις
104 επί της οδού
Κολοκοτρώνη 104
θέσεις (1-104)

ΘΕΣΕΙΣ
.

ΤΙΜΗ .ΤΕΤΡ
ΑΓΩΝΙΚΟΥ
ΜΕΤΡΟΥ
ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ

104 ΘΕΣΕΙΣ 32 ευρώ /τετρ.μετρ.
ΚΑΙ
3
ΚΑΝΤΙΝΕΣ

ΟΔΟΣ Αράτου
(από Περιάνδρου
έως Εθνικής
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Αντιστάσεως)
Ζώνη Β΄ θέσεις
46 (επί της οδού
Αράτου 46 θέσεις
(1Α-46Α)

ΑΡΧΑΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (30-1
ΙΟΥΛΙΟΥ)

δρόμος από τον
Ιερό Ναό προς
τον Ξενία 80
θέσεις τιμή
τετραμετρης
θέσης ( 80 ευρώ)

46 ΘΕΣΕΙΣ

80 θέσεις και
3 καντίνες

25 ευρώ /τετρ.μετρ.

10 ευρώ / τετρ.μετρ. 12/06/2022

Θα δοθεί 1 θέση 4 μ. σε κάθε δικαιούχο, εκτός αν οι αιτήσεις συμμετοχής είναι λιγότερες από τον
αριθμό των θέσεων σε κάθε εμποροπανήγυρη.
Για τις καντίνες και φορητές μονάδες έψησης ο επιτρεπόμενος χώρος θα είναι έως 6 μέτρα. Οι καντίνες
αριθμούνται χωριστά .
Για τις λοιπές κάτωθι εμποροπανηγύρεις ισχύουν:
ΤΟΠΙΚΗ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΣΥΝΟΙΚΙΣ
ΜΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΞΥΛΟΚΕΡΙ
ΖΑ

ΑΘΙΚΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚ
ΕΣ –
ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ
ΕΟΡΤΕΣΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ (5-6
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

ΧΩΡΟΙ
ΤΕΛΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ
(Λεωφόρος Α.
Παπανδρέου,
Άρεως)

Κοινόχρηστοι χώροι
επί της οδού
Πριφτοπούλου

Τμήμα Οδού
έμπροσθεν Ι.Ν

ΘΕΣΕΙΣ
.

30

5

ΤΙΜΗ .
ΤΕΤΡΑΓΩ
ΝΙΚΟΥ
ΜΕΤΡΟΥ
ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΕΩΣ

10
/τετρ.μετρ.

ευρώ

10
/τετρ.μετρ.

ευρώ

10
/τετρ.μετρ.

ευρώ 08-07-2022

08-07-2022

08-07-2022

5

Τμήματα
δημοτικών οδών
πέριξ ιερών Ναών
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ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΩΤΗΡΟΣ-ΑΘΙΚΙΑ
(5-6 Αυγούστου)

120

7ευρώ το
τετρ. μέτρο

08-07-2022

ΑΓ.
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
(26-27 Ιουλίου)ΟΙΚ. ΑΛΑΜΑΝΟ

5

7ευρώ το
τετρ. μέτρο

08-07-2022

7ευρώ το
τετρ. μέτρο

08-07-2022

7ευρώ το τετρ.
μέτρο

08-07-2022

7ευρώ το τετρ.
μέτρο

08-07-2022

ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ (22-23
Αυγούστου)ΟΙΚ. ΑΛΜΥΡΗΣ

ΓΑΛΑΤΑΚΙ

ΑΓΙΑΣ ΦΗΒΗΣ (2-3
Σεπτεμβρίου)ΟΙΚ. ΛΟΥΤΡΩΝ
ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ

Τμήματα δημοτικών
οδών πέριξ ιερών
Ναών

5 θέσεις ανα
Πανήγυρη

ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ (20-21
Νοεμβρίου)-ΟΙΚ.
ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ

ΚΑΤΑΚΑΛΙ

ΑΓ.
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

Τμήμα οδού
έμπροσθεν Ι.Ν

5

7ευρώ το τετρ.
μέτρο

08-07-2022

(26-27 Ιουλίου)
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
(28-29 Αυγούστου)
ΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
Προφήτη Ηλία 19-20
Ιουλίου

ΧΙΛΙΟΜΟΔI

ΠΑΝΑΓΙΑ
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝ
ΗΣ
(22-23
Αυγούστου)

Κεντρική πλατεία
του οικισμού
έμπροσθεν
καταστήματος
«Πέτρινο», πλατεία
πλησίον δημοτικού
καταστήματος και
τμήματα οδών πέριξ
Ιερών Ναών.
Τμήμα
οδού
Νικηταρ
ά (Από
Ιερό Ναό
Αγίου
Γεωργίο
υ έως τη
διασταύρ
ωση με
οδό
Αθανασί
ου
Καλαρά)

10

7ευρώ το
τετρ. μέτρο

08-07-2022

5

7ευρώ το
τετρ. μέτρο

08-07-2022

7ευρώ το
τετρ. μέτρο

08-07-2022

120
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ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ
1)Αγίου Δημητρίου 2526 Οκτωβρίου
2)Προφήτη Ηλία 1920 Ιουλίου

ΚΟΥΤΑΛΑΣ
ΚΟΥΤΑΛΑΣ

1)Αγίας Τριάδος
2)Ταξιαρχών (6-7
Νοεμβρίου)

1)τμήματα οδού από
εκκλησία έως
κεντρική πλατεία
και (2) κεντρικές
πλατείες ,

1) 3

2)πλατείες και
χώροι πέριξ αυτών

7ευρώ το τετρ.
μέτρο

08-07-2022

7ευρώ το τετρ.
μέτρο

08-07-2022

7ευρώ το τετρ.
μέτρο

08-07-2022

7ευρώ το τετρ.
μέτρο

08-07-2022

7ευρώ το τετρ.
μέτρο

08-07-2022

2) 6

1)κεντρική πλατεία
και τμήματα οδού
περιμετρικά αυτής

3

2)κεντρικές
πλατείες και
περιμετρικά αυτών

3

ΜΑΨΟΣ
1)3

1)Αγίου Νικολάου 5-6
Δεκεμβρίου

2) 3
2)Τιμίου Σταυρού 1415 Σεπτεμβρίου,

Πλατείες χωριού

3)Προφήτη Ηλία 19-20
Ιουλίου
ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ-Γιορτή
των Κτηνοτρόφων (1-2
Σεπτεμβρίου)
ΑΓΙΟΝΟΡΙ
ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

5
8

8

7ευρώ το τετρ.
μέτρο

Προθεσμία
υποβολής αιτήσεων
12/06/2022

Τμήμα οδού από
Ι.Ν Αγ. Μαρίνας
έως Δημοτικό
Σχολείο και από
οικία Μαχαίρα έως
δημοτικό σχολείο

10

7ευρώ το τετρ.
μέτρο

08-07-2022

3

7ευρώ το τετρ.
μέτρο

08-07-2022

(25-26 Οκτωβρίου)

Τμήμα οδού από
οικία Γ.Μπούμπα
έως Ι.Ν Αγ.
Δημητρίου

ΑΓΙΟΥ

Τμήμα οδού

ΣΤΕΦΑΝΙ
(13-14 Ιουνίου)

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
(16-17 ΙΟΥΛΙΟΥ)

ΚΑΤΩ

Τμήματα
Οδών,
πλατείες

Τμήμα οδού από
πλατεία έως
ταβέρνα
«Μπαλάφα» και η
πλατεία Στεφανίου

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΑ

ΑΓ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3) 3

ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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ΑΣΣΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
(26-27 Ιουλίου)

ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΥΛΟΥ (28-29
Ιουνίου)
ΑΣΣΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
(6-7 Νοεμβρίου)

ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΩΤΗΡΟΣ (5-6
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

ΣΟΦΙΚΟ

1)ΑΓΙΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
2)ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ (14-15
Αυγούστου)

ΑΓΓΕΛΟΚΑ
ΣΤΡΟ

ΑΓΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
(26-27 Ιουλίου)

Αγ.Παντελεήμονα
(από την αρχή της
και από το τέλος
της οδού
Δημοκρατίας
περιμετρικά)

10

7ευρώ το τετρ.
μέτρο

2

7ευρώ το τετρ.
μέτρο

08-07-2022

Τμήματα
ομώνυμη
ς οδού

3

7ευρώ το τετρ.
μέτρο

Προθεσμία
υποβολής αιτήσεων
12/06/2022

Τμήματα οδού 28ης
Οκτωβρίου από
κοιν. κατάστημα
Άσσου έως την οδό
Φειδιππίδου

3

7ευρώ το τετρ.
μέτρο

08-07-2022

10

7ευρώ το τετρ.
μέτρο

5

10ευρώ το τετρ.
μέτρο

08-07-2022

7ευρώ το τετρ.
μέτρο

08-07-2022

Τμήμα οδού
περιμετρικά από
τις σιδηροδρομικές
γραμμές έως την
εκκλησία.

Χώρος
Πλατείας
Ελευθερί
ας,
περιμετρ
ικά
αυτής.

08-07-2022

Τμήμα οδού κατά
μήκος από Ι. Ν
Ευαγγελιστρίας έως
Ταχυδρομείο
Σοφικού
Τμήμα οδού από
κατάστημα
Οικονόμου έως
φούρνο Γκιώνη
πλησίον πλατείας
Πατίκα και
έμπροσθεν
Δημοτικού
Σχολείου.

10

10

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Στην Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη, μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές, φυσικά και νομικά
πρόσωπα, κάτοχοι:
α) Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) Άδειας παραγωγού πωλητή, που δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές,
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γ) Άδειας επαγγελματία πωλητή, που δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές,
δ) Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο ,
ε) Άδειας δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο
δ) Άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

1. Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση πώληση ειδών στις βραχυχρόνιες αγορές, κατά τις ημέρες και τις ώρες που
τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις [άρθρο 2 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων 16469/15.02.2022 (ΦΕΚ 879/25.02.2022
τεύχος Β’).
Τα είδη που επιτρέπονται να πωλούνται, είναι αυτά που αναγράφονται, στην βεβαίωση δραστηριοποίησης
ετήσιας διάρκειας ή στην άδεια παραγωγού και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιείται στις λαϊκές
αγορές ή στην άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο, ή στην άδεια χειροτέχνη –
καλλιτέχνη, ενδεικτικά: τεχνητά, αποξηραμένα άνθη, φυτά, ασημικά, φο-μπιζού, βιβλία, υαλικά εκκλησιαστικά
είδη, εσώρουχα, ενδύματα, υποδήματα, παραδοσιακά γλυκά, λουκουμάδες, μαλλί γριάς, παιχνίδια, ξηροί καρποί,
ψιλικά, είδη παντοπωλείου, εργαλεία, μουσικά όργανα και cd ,είδη προικός, είδη μπάνιου, τάπητες, χαλάκια
κ.α).
Απαγορεύεται η πώληση ειδών που προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε
μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο
χώρο της εμποροπανηγύρεως και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους. Απαγορεύονται επίσης
οι δραστηριότητες που έχουν σχέση με το τζόγο.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Η αίτηση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του δήμου από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα
εξουσιοδοτημένο άτομο ή μέσω mail, στο mail@korinthos.gr.

2. Έκαστος ενδιαφερόμενος, θα υποβάλλει την αίτηση -υπεύθυνη δήλωση η οποία είναι διαθέσιμη στο
πεδίο Αίτηση η οποία είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο : https://www.korinthos.gr/ συμμετοχή-σεεμποροπανήγυρεις/
3. Το είδος της άδειας που κατέχει

4. Θα συνοδεύονται µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
α) Βεβαίωση δραστηριοποίησης, χορηγούμενη από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου
πωλητή ή (τα δικαιολογητικά για την αίτηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης βρίσκονται στον σύνδεσμο
https://www.korinthos.gr/συμμετοχή-σε-εμποροπανήγυρεις/ και συγκεκριμένα στην επιλογή αίτηση ,
δικαιολογητικά )

β) Θεωρημένη Άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου(λαϊκών αγορών, στάσιμου – πλανόδιου
εμπορίου) ή
γ) Θεωρημένη Άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου(λαϊκών αγορών, στάσιμου – πλανόδιου
εμπορίου) ή
δ) Θεωρημένη Άδεια χειροτέχνη – καλλιτέχνη &
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ε) Θεωρημένο Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
Αιτήσεις που δεν πληρούν τα ανωτέρω, θα απορρίπτονται.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι θέσεις αποδίδονται, κατόπιν κλήρωσης ανά κατηγορία πωλητών, με την ακόλουθη ποσόστωση:
α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης
ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία
πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές( τροπ. Με το άρθρο 134 του Ν.4887/4-2-2022
ΦΕΚ16Α).
γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο
πλανόδιο εμπόριο και
δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη.
Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ή την
άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

2. Κάθε πωλητής δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις στην βραχυχρόνια αγορά.
3. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις, ανά κατηγορία πωλητών, είναι ίσες ή λιγότερες από τις προβλεπόμενες
θέσεις, θα γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και η κλήρωση θα γίνεται μόνο
για τις θέσεις.
4. Πριν από την ημερομηνία έναρξης της βραχυχρόνιας αγοράς, βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων
θέσεων που προκύπτει μετά από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων μέσω έκδοσης προκήρυξης και
πληρωμή του τέλους, εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην αγορά, η
οποία αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Π.Α., στην ιστοσελίδα του Δήμου, την οικεία Περιφέρεια και στους πίνακες
ανακοινώσεων του φορέα λειτουργίας, με μέριμνα του τελευταίου.
Στην απόφαση έγκρισης περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:
α) το ονοματεπώνυμο του πωλητή,
β) η ιδιότητα υπό την οποία συμμετέχει στην αγορά,
γ) τα είδη που διαθέτει προς πώληση στη βραχυχρόνια αγορά, το νούμερο, το μήκος και την αξία της
θέσης.
5. Για την εύρυθμη λειτουργία της θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως και στην περίπτωση κατά την οποία
μετά την χορήγηση των θέσεων προκύψει ανάγκη για αμοιβαία ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δικαιούχων,
αρμόδια για την ανταλλαγή αυτή είναι η Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου.
ΤΕΛΗ
Οι άδειες θα αφορούν, συγκεκριμένη αριθμημένη θέση, με την πληρωμή ποσού, γενομένου από τον
πολλαπλασιασμό του μήκους πλάτους εκάστης θέσης , επί την διάρκεια ( δύο ημερών) (4*1 *2), επί την
τιμή του τ.μ., όπως αυτή έχει καθοριστεί με την αριθμ. ΑΔΣ 188/2019 Τελών Εμποροπανηγύρεων (ΑΔΑ
ΩΝ51ΩΛ7-ΚΒΚ) η οποία είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο
https://www.korinthos.gr/category/κανονισμοί/ανάπτυξη/
Για την πληρωμή του αναλογούντος τέλους θα γίνεται κατάθεση, στο iban του δήμου το οποίο θα
αναγράφεται στην ανακοίνωση με τους κληρωθέντες
προκειμένου να λάβουν από την Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης Άδεια Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου.
Η άδεια θα έχει τα εξής στοιχεία:
α) Τα στοιχεία του δικαιούχου,
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β) Το διάστημα ισχύος και το έτος,
γ) Ο αριθμός θέσης,
δ) Το μήκος θέσης
ε) Τα πωλούμενα είδη – προϊόντα.
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
1.Οι εγκρίσεις που θα χορηγηθούν για την συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη είναι προσωποπαγείς, και δεν
επιτρέπονται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών, καθώς
και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιανδήποτε τρίτο.
2.Παραδίδονται αποκλειστικά στον δικαιούχο με την επίδειξη αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας μετά την
καταβολή των αναλογούντων τελών.
3.Έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της εμποροπανηγύρεως για την οποία χορηγούνται.
4.Αφορούν αποκλειστικά την έκθεση και πώληση ειδών που είναι αντικείμενο δραστηριότητας του
ενδιαφερομένου.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ
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