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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ

Για τη συµµετοχή στην Κυριακάτικη Αγορά Μενιδίου που πραγµατοποιείται στην ∆Ε Μενιδίου κάθε
Κυριακή εκτός από την 1η Ιανουαρίου, την Κυριακή του Πάσχα, την 15η Αυγούστου, την 25η ∆εκεµβρίου
και όποια άλλη Κυριακή αποφασίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµφιλοχίας για εξαιρετικούς ή εκτάκτους
λόγους, καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους, που έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε Κυριακάτικες Αγορές ,
να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 18/03/2019 έως
29/03/2019 και ώρες 09:00 µε 14:00, στα γραφεία του ∆ήµου Αµφιλοχίας. Τo έντυπο της αίτησης,
καθώς και η εν λόγω πρόσκληση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου Αµφιλοχίας www.dimosamfilochias.gr και στο Τµήµα Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου
Αµφιλοχίας. Για περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνα επικοινωνίας: 2642360406 κα Τσαντούλη Όλγα.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στην Εµποροπανήγυρη έχουν οι παρακάτω, εφόσον όµως λαµβάνουν έγκριση
συµµετοχής µε τη διαδικασία του άρθρου 38 του Ν. 4497/17:
1) πωλητές που έχουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά, σε ποσοστό 70% των διατιθέµενων
θέσεων, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εµπορίου ετήσιας διάρκειας που
εκδίδεται από τον ∆ήµο µόνιµης κατοικίας των ενδιαφεροµένων πωλητών. Προϋπόθεση έκδοσης της
παραπάνω βεβαίωσης είναι η υποβολή αίτησης µε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. βεβαίωση έναρξης
δραστηριότητας από το TAXIS, β. βεβαίωση ταµειακής µηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής
από αρµόδια φορολογική αρχή, γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται, δ. φωτοτυπία ∆ελτίου
Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου κατά περίπτωση, ε. άδεια διαµονής σε ισχύ, κατά περίπτωση. Ο ∆ήµος που
εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση του Πληροφοριακού Συστήµατος.
2) πωλητές βιοµηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών
αγορών µε αντικείµενο εκµετάλλευσης άνθη, φυτά και µεταποιηµένα προϊόντα, σε ποσοστό 20% των
διατιθέµενων θέσεων.
3) αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου µε αντικείµενο πώλησης από τα επιτρεπόµενα στις αγορές
του άρθρου 38 του Ν.4497/17 σε ποσοστό 10% των διατιθέµενων θέσεων.
Σε περίπτωση µη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (2) και (3) ο αριθµός των θέσεων των
κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθµό της (1) κατηγορίας.
4) Κάτοχοι αδειών για συγκεκριµένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν µε βάση προγενέστερο
θεσµικό πλαίσιο, µπορούν να ζητούν τη συµµετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν.
4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης (1).
5) Αδειούχοι του άρθρου 45 του Ν. 4497/17 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονοµίας) για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνηµάτων, χειροτεχνηµάτων, ειδών λαϊκής τέχνης, οι
οποίοι τοποθετούνται σε θέσεις καθορισµένες σε υπερβάλλοντα αριθµό.
6) Όσοι επαγγελµατίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης µπορούν να ζητήσουν θέση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία εκτός των άλλων θα δηλώνονται η διεύθυνση της
ασκούµενης δραστηριότητα και τα προς πώληση είδη.
2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και για αλλοδαπούς φωτοτυπία διαβατηρίου και άδεια διαµονής
σε ισχύ η οποία να του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας.
3. Πρόσφατη απόδειξη ταµειακής µηχανής.
4. Βεβαίωση της οικείας (∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας ∆.Ο.Υ περί υποβολής δήλωσης – έναρξης
άσκησης επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/1960(47 Α') και 1642/1986(125 Α΄).
5. Φωτοαντίγραφο της άδειας υπαίθριου εµπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση
άρθρου 38, κατά περίπτωση.
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6.Βεβαίωση εγγραφής στο αρµόδιο Επιµελητήριο (για τους εµπόρους που διαθέτουν επαγγελµατική
στέγη π.χ. κατάστηµα, βιοτεχνία, πρατήριο, εργοστάσιο κ.λ.π.).
7.Φωτοτυπία βιβλιάριου υγείας ή πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων- ποτών.
Οι ενδιαφερόµενοι θα συµµετέχουν στη διαδικασία µετά από τον έλεγχο για την πληρότητα των
στοιχείων από την Υπηρεσία.
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