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ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση συμμετοχής  στην 4η εμποροπανήγυρη Σκύδρας”  

  

 Συνεχίζοντας  το θεσμό της  εμποροπανήγυρης, αποφασίστηκε η 4η Εμποροπανήγυρη 

Σκύδρας να πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 28 Αυγούστου 2018 (αρ. 172/2018 

απόφαση Δ.Σ.). 

 Ο κύριος χώρος της Εμποροπανήγυρης  αρχίζει από την συμβολή των οδών 19ης 

Mαΐου και Μ. Αλεξάνδρου (είσοδος) μέχρι τη συμβολή των οδών 19ης Μαΐου και Μάρκου 

Μπότσαρη, εντός του οποίου θα αναπτυχθούν όλες οι δραστηριότητες. Επίσης προτείνεται 

βοηθητικός χώρος – επέκταση εμποροπανήγυρης σε περίπτωση αυξημένου αριθμού 

ενδιαφερομένων εκθετών, ο χώρος από την οδό 19ης Μαΐου με Μάρκου Μπότσαρη έως τη 

συμβολή της 19ης Μαΐου με την οδό Μανώλη Ανδρόνικου. 

 Σύμφωνα με την παρ. 4 του  άρθρου 38 του Ν.4497/2017 : 

1. Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής σύμφωνα με τον 

κανονισμό λειτουργίας της παρούσας αγοράς. 
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3. Οι εγκρίσεις δίνονται με κλήρωση ως εξής: 

α)Σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και 

ΚΑΔ σχετικά με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο. 

β)20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους 

παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και 

μεταποιημένα προϊόντα 

γ)10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα 

επιτρεπόμενα στην παρούσα αγορά. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των 

κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον 

αριθμό της κατηγορίας (α). 

 

Σκύδρα, 25/06/2018 
Αριθ.Πρωτ.: 6744 
 
Προς:  
 
 Ενδιαφερόμενους εκθέτες της 

Εμποροπανήγυρης Σκύδρας  
 Ιστοσελίδα Δήμου 

 Πίνακα ανακοινώσεων Δήμου 

 MME 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :  

Την αίτηση συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο υποβάλλει στο Τμήμα Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σκύδρας επιδεικνύοντας : 

α)την άδεια υπαιθρίου εμπορίου που κατέχει ή την βεβαίωση δραστηριοποίησης και 

β)πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων. 

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος 

συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου οι επιλεγέντες να 

καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής . 

Τέλη ανά κατηγορία (αρ. απόφασης Δ.Σ. 181/2018): 

ΕΙΔΟΣ  Τέλος € 

Λούνα πάρκ 4.000,00  

Καντίνες    500,00 

Υπαίθριες Ψησταριές, Μπυραρίες    500,00 

Εμπορικά είδη (είδη ένδυσης, υπόδησης, κ.λ.π)    250,00 

Βιομηχανικά, Γεωργικά  μηχανήματα και  
Βιοτεχνικά είδη 

  250,00 

Καρότσια μικροπωλητών διαφόρων ειδών   100,00 

Παραγωγικά είδη (φρούτα, λαχανικά κ.α)     100,00 

Διάφορα διατροφικά είδη    250,00 

Παροχή Υπηρεσιών       80,00 

Διάφορα στην επέκταση    250,00 

 

Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στην Εμποροπανήγυρη ορίζονται στην αριθ. 49/2018 

κανονιστική απόφαση (Είδη προικός, είδη υπόδησης ,είδη ένδυσης, δερμάτινα (τσάντες, 

ζώνες, κλπ), είδη οικιακής χρήσης , ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά, ξηροί καρποί, είδη 

διατροφής, παιχνίδια, αγιογραφίες, αφίσες κλπ, ψιλικά, είδη δώρων, μπιζού κλπ, βιβλία, είδη 

υγιεινής ,  είδη λαϊκής τέχνης, γεωργικά μηχανήματα,  αυτοκίνητα, καντίνες, καφετέριες, 

ταβέρνες, μπυραρίες, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, μικροπωλητές διαφόρων ειδών). 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως την Τρίτη  

31/07/2018 και η κλήρωση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 06/08/2018.   

 

Πληροφορίες από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Σκύδρας :  

Ευαγγελίδου Ελένη, τηλ: 2381351882, Κολυμπάρη Πετρούλα 2381351881, Πορτοκαλίδης 

Δημήτριος 2381351887, φαξ:2381088886. 

 

-Πέραν της καθορισμένης προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση. 

-Απαραίτητη η προσκόμιση δημοτικής ενημερότητας. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν 

οικονομικές εκκρεμότητες με το Δήμο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 285 του ν. 

3463/2006. 

 Η συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη Σκύδρας, συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την 

αποδοχή όλων των όρων της αριθ. 49/2018 απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά 

την εναρμόνιση - έγκριση κανονισμού λειτουργίας της. 

       Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  


