ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ο ∆ήµος Λαρισαίων, στα πλαίσια διοργάνωσης της ετήσιας εµποροπανήγυρης 2018,
καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
συµµετοχής, µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω,
από 27.07.2018 έως 10.09.2018 και ώρες 08:00 µε 14:00, στο Τµήµα Εσόδων που
βρίσκεται στον 1ο όροφο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου (Ίωνος ∆ραγούµη 1,
2413500344, 2413500219, 2413500313, 2413500345 και 2413500295), ή στο email:
esoda@larissa-dimos.gr (σε ηλεκτρονική µορφή) ή στα ΦΑΞ του ∆ήµου (2410
250372 και 2410 251565).
Οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να κατοχυρώσουν τη συµµετοχή τους στην
εµποροπανήγυρη, θα πρέπει να προκαταβάλουν έως τις 25/08/2018 το ποσό των
τριακοσίων ευρώ (300€) για κάθε θέση, κατόπιν προηγούµενης συνεννόησης µε το
Τµήµα Εσόδων και το υπόλοιπο ποσό µέχρι τις 10/09/2018.
Σηµειωτέον, ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η αίτηση – υπεύθυνη
δήλωση, µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ο χάρτης του χώρου της
εµποροπανήγυρης θα αναρτηθούν στον ενηµερωτικό ιστότοπο του ∆ήµου Λαρισαίων
(www.larissa-dimos.gr) και στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα.
∆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
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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.
Σε περίπτωση όµως που υπάρχουν κενές θέσεις και οι ενδιαφερόµενοι είναι µόνο
κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή βιοµηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών και
κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών µε αντικείµενο απασχόλησης άνθηφυτά και µεταποιηµένα προϊόντα καθώς και αδειούχοι πλανοδίου ή στασίµου
εµπορίου µε αντικείµενο πώλησης από τα επιτρεπόµενα στις Εµποροπανηγύρεις,
τότε θα εγκρίνεται η συµµετοχή τους έστω και αν υπερβαίνουν το ποσοστό του 20%
συν 10% αντίστοιχα, προκειµένου η Εµποροπανήγυρη να έχει πληρότητα και να
στεφθεί µε µεγαλύτερη επιτυχία.

Ο ∆ήµος Λαρισαίων διατηρεί το δικαίωµα να µην επιτρέψει στους ενδιαφερόµενους
τη συµµετοχή στην εµποροπανήγυρη, εάν δεν έχουν εξοφλήσει την οφειλή τους και
στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται η τυχόν καταβληθείσα προκαταβολή.
∆εν επιτρέπεται η µεταβίβαση, η εισφορά, η εκµίσθωση και η παραχώρηση κατά
χρήση, των περιπτέρων στην Εµποροπανήγυρη, από τους δικαιούχους σε
οποιονδήποτε τρίτο.
Περίπτερα που µένουν αδιάθετα µετά την έναρξη της Εµποροπανήγυρης, θα
διατίθενται στους ενδιαφερόµενους, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης και αφού
καταβάλλουν το τέλος χρήσης επιµεριζόµενο µε τις ηµέρες συµµετοχής στην
Εµποροπανήγυρη.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Με την αίτηση συµµετοχής ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να υποβάλει και τα εξής
δικαιολογητικά:
1. φωτοαντίγραφο της άδειας υπαίθριου εµπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση
της παραγράφου 3 του άρθρου 38, κατά περίπτωση,
2. φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση
τροφίµων.
3. απόδειξη ταµειακής µηχανής,
4. βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆.Ο.Υ ή σχετική άδεια
άσκησης επαγγέλµατος,
5. δηµοτική ενηµερότητα από τον ∆ήµο Λαρισαίων (άρθρο 285 ∆.Κ.Κ.).
Επισηµαίνεται, ότι η συµµετοχή στην εµποροπανήγυρη Λάρισας συνεπάγεται
ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων, από τους ενδιαφερόµενους, της υπ’
αριθµ. 594/2018 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λαρισαίων, περί
έγκρισης Κανονισµού διοργάνωσης και λειτουργίας της εµποροπανήγυρης.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

