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  (για εμπόρους – μικροπωλητές)                          Επιτροπή Εμποροπανήγυρης 
 

* Επώνυμο  

___________________________________ 

* Όνομα   

___________________________________ 

* Όν. πατρός  

  

 Δ/νση κατοικίας  

___________________________________      

ΑΔΤ 

___________________________________      

* ΑΦΜ  

___________________________________ 

* ΔΟΥ 

___________________________________ 

*Τόπος άσκησης δραστηριότητας 

___________________________________ 

* Αρ. Τηλεφώνου 

___________________________________ 

* E mail 

___________________________________ 

  

 

                      Δήμου Σκύδρας  
                                             
  
 

Με την παρούσα δηλώνω ότι επιθυμώ να 

συμμετάσχω στην εμποροπανήγυρη Σκύδρας η 

οποία θα διεξαχθεί από 21/8/2015 μέχρι 25/8/2015. 

Το είδος της δραστηριότητάς μου που θα εκθέτω 

στην εμποροπανήγυρη είναι………………………… 

…………………………………………………………. 

Για το λόγο αυτό παρακαλώ όπως ενταχθώ την 

διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης που θα 

πραγματοποιήσετε . 

Υπόψη ότι πρόθεσή μου είναι όπως μου 

χορηγηθούν ένα ή δύο περίπτερα διαστάσεων 

(8Χ4) όπως αυτά αποτυπώνονται στο τοπογραφικό 

διάγραμμα της Τ.Υ. του Δήμου. 

Τέλος σας παρακαλούμε  όπως μας ενημερώσετε 

άμεσα έτσι ώστε να είμαστε παρόντες στην 

κλήρωση  

 
 

 
  

 
      

       Σκύδρα ____________________201 
 
 
                  Ο / Η      AΙΤ________ 

                                                 
 

        

 

 

 
                                                                ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ   
                                                                                        ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ  



                       

                                                                                             

  

 

 
 

ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
1. Οι άδειες συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη εκδίδονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που εμπορεύονται διάφορα είδη και συγκεκριμένα: α) σε επαγγελματίες εμπόρους 
(φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε 
υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε 
κυριακάτικες αγορές, γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών, δ) σε όσους 
κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και ε) σε 
λοιπούς, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλεςτις 
απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας. 
 
2. Οι σχετικές άδειες χορηγούνται ύστερα από δημόσια κλήρωση μεταξύ των 
ενδιαφερομένων, εφόσον κάθε φορά απαιτείται, η οποία διενεργείται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο και αφορούν σε ένα συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.  
Οι διαθέσιμες άδειες θα κληρώνονται κατά ποσοστό 80% στους ενδιαφερόμενους των 
περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ του προηγούμενου εδαφίου και κατά ποσοστό 20% στους 
ενδιαφερόμενους της περίπτωσης ε΄ του προηγούμενου εδαφίου, εκτός αν δεν υφίσταται 
τέτοιο θέμα.  
 
3. Η συμμετοχή στην κλήρωση γίνεται εφόσον έχει προηγηθεί στο Πρωτόκολλο του 
Δήμου από την 15η Ιουνίου έως και την 31η Ιουλίου: 
 
α. Κατάθεση σχετικής αίτησης -δελτίου συμμετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) που θα 
περιλαμβάνει τα στοιχεία: 
-Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος 
-Όνομα Πατρός 
-Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την 
αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ 
-Διεύθυνση κατοικίας 
-ΑΦΜ και ΔΟΥ 
-Τόπος άσκησης δραστηριότητας 
-Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει 
β. Κατάθεση Απόδειξης Ταμειακής μηχανής. 
γ. Κατάθεση δικαιολογητικών, τα οποία θα αποδεικνύουν σε ποια κατηγορία ανήκει 
κάθε συμμετέχων (Α,Β, Γ, Δ ή Ε.) και συγκεκριμένα οφείλουν να προσκομίσουν: 
 
i. Οι επαγγελματίες έμποροι που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε 
υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής 
Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος, 
σύμφωνα με τους Νόμους 4045/1960 (47 Ά) και 1642/1986 (125 Α’) και 
πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα περί εγγραφής των σε αυτόν. 
ii. Οι κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, την άδεια συμμετοχής που 
έχει χορηγήσει το Νομαρχιακό – Περιφερειακό Συμβούλιο. 
iii. Οι πωλητές λαϊκών αγορών, την άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ή 
άδεια παραγωγού λαϊκών αγορών. 
iv. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου η στάσιμου, την 
αντίστοιχη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου που τους έχει χορηγηθεί. 
v. Οι λοιποί έμποροι, βεβαίωση περί εγγραφής των σε αρμόδιο Επιμελητήριο, εφόσον 
διαθέτουν επαγγελματική στέγη (κατάστημα, βιοτεχνία ή πρατήριο, εργοστάσιο κ.λ.π.), 
βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί έναρξης εργασιών 



                       

                                                                                             

  

 

φυσικού προσώπου επιτηδευματία και πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα περί 
εγγραφής των σε αυτόν. 
δ. Κατάθεση φωτοαντιγράφου από το Βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση 
τροφίμων –ποτών. 
Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Δήμο 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 285 του ν. 3463/2006. 
 
4. Ο καθένας από τους δικαιούχους μπορεί να δηλώνει, κατόπιν αίτησής του, τον ακριβή 
αριθμό των θέσεων που επιθυμεί και ο οποίος, σύμφωνα με την παρούσα κανονιστική 
απόφαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) θέσεις.  
Εφόσον υπάρξουν αιτήσεις μετά την 31η Ιουλίου 2015  και δεν έχει συμπληρωθεί ο ως 
άνω οριζόμενος ανώτατος αριθμός κατασκευής παραπηγμάτων, θα επιτρέπεται η 
κατασκευή παραπηγμάτων από τους εμπόρους. 
 
5. Η άδεια συμμετοχής εγκατάστασης στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη περιλαμβάνει 
απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου, ΑΦΜ, αρ. θέσεων, αρ. 
Διπλ. Είσπραξης. 
 
6. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, εισφορά, η 
εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση των αδειών της παραγράφου αυτής καθώς και η 
άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από 
τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών, υπό τον όρο ότι αυτοί δεν κατέχουν 
άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπενοικίασης της 
θέσεως σε άλλο πρόσωπο θα επιβάλλεται πρόστιμο και στους δύο (2) συμμετέχοντες 
ίσο με το τριπλάσιο της αξίας της θέσεως, για κάθε έναν. 
 
7. Η έκδοση και ή παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας του Δήμου για 
χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, παρέχει το 
δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. 
Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και 
παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου μετά τη λήξη της 
αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται 
στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος. 
 
8. Η κατοχύρωση θέσης θα γίνεται με την εφάπαξ καταβολή του ποσού (που 
αντιστοιχεί στο τέλος χρήσεως του χώρου αμέσως μετά το τέλος κάθε κλήρωσης και 
την ανάδειξη του δικαιούχου της θέσης, ενώ στην συνέχεια θα εκδίδεται η άδεια 
συμμετοχής. Σε περίπτωση τυχόν αρνήσεως καταβολής του ποσού από τον κληρωθέντα, 
ενεργείται νέα κλήρωση, ο δε αρνηθείς την καταβολή του τέλους αποκλείεται από κάθε 
συμμετοχή του στις επόμενες κληρώσεις Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση 
και εφόσον καταβληθεί το αναλογούν ποσόν. 
 
9. Για την εύρυθμη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης και στην περίπτωση κατά την 
οποία μετά την κλήρωση των θέσεων προκύψει ανάγκη για αμοιβαία ανταλλαγή 
θέσεων μεταξύ δικαιούχων, αρμόδια για την ανταλλαγή αυτή είναι η Επιτροπή 
Εμποροπανήγυρης. 

 

 


