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ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 

 

Ζ εηήζηα εκπνξνπαλήγπξε ζα ηειεζζεί από ηηο 9 Ηνπιίνπ 2017 έσο 15 Ηνπιίνπ 2017. 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή από ηηο 9 Ηνπλίνπ έσο 19 

Ηνπλίνπ 2017 ζην Γήκν Βόινπ. 

 

Γενικά Γικαιολογηηικά: 

1. Καηάζεζε ζρεηηθήο αίηεζεο - δειηίνπ ζπκκεηνρήο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα 

ζηνηρεία: 

- Ολνκαηεπώλπκν ή ηελ Δπσλπκία ηνπ αηηνύληνο 

- Όλνκα Παηξόο 

- Γειηίν Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο ή ζεσξεκέλν δηαβαηήξην γηα αιινδαπνύο, κε ηελ   

  αληίζηνηρε άδεηα παξακνλήο ζε ηζρύ 

- Γηεύζπλζε θαηνηθίαο 

- ΑΦΜ θαη ΓΟΥ 

- Αθξηβή ζέζε ηνπ ρώξνπ 

- Αξηζκό ηειεθώλνπ θαη ειεθηξνληθή δηεύζπλζε αλ ππάξρεη 

- Πσινύκελν είδνο 

2. Απόδεημε Τακεηαθήο κεραλήο.  

3. Βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεύκαηνο από ηελ αξκόδηα ΓΟΥ ή επαλεθηύπσζε 

δξαζηεξηόηεηαο από ην TAXISNET. 

4. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα από ηνλ Γήκν Βόινπ (άξζξν 285 Γ.Κ.Κ.). 

Ζ άδεηα ζπκκεηνρήο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ΓΔΝ ζα ρνξεγείηαη, αλ δελ πξνζθνκίδεη 

έθαζηνο ελδηαθεξόκελνο βεβαίσζε εμόθιεζεο ησλ ηειώλ ρξήζεο γηα ην Γήκν. 

 

Δπιπλέον δικαιολογηηικά γηα ζέζεηο ςεζηαξηώλ, ινπθνπκάδσλ θαη ραιβάδσλ πνπ 

ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε (ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία «επηρείξεζε 

καδηθήο εζηίαζεο – επηρείξεζε παξαζθεπήο θαη πξνζθνξάο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ ζε 

πξνζσξηλό ρώξν»): 

1) θάηνςε ππαίζξηνπ ρώξνπ εηο ηξηπινύλ ππνγεγξακκέλε από κεραληθό,  

2)δηάγξακκα ξνήο δξαζηεξηόηεηαο θαηαζηήκαηνο κε ηερληθή έθζεζε ηεο επηρείξεζεο 

εηο ηξηπινύλ,  

3)ππεύζπλε δήισζε ηνπ πσιεηή ή αλαγνκσηή ηνπ ππξνζβεζηήξα (6 kg) πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ν εθζέηεο, γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ, 

4) πηζηνπνηεηηθό πγείαο όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιείηαη, 

5) πηζηνπνηεηηθό εθπαίδεπζεο όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιείηαη, 



6) ππεύζπλε Γήισζε πγεηνλνκηθνύ θαη αγνξαλνκηθνύ ππεύζπλνπ 

7) δύν θσηνγξαθίεο. 

 

ΔΠΗΣΖΜΑΗΝΔΤΑΗ ΟΤΗ : 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο καδηθήο εζηίαζεο 

ζα πξνεγεζεί ΓΝΩΜΟΓΟΤΖΣΖ ΤΖΣ ΓΗΔΥΘΥΝΣΖΣ ΓΖΜΟΣΗΑΣ ΥΓΔΗΑΣ Π.Δ. 

ΜΑΓΝΖΣΗΑΣ θαη  

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Εέξβαο Αλδξέαο 

 

 

Σα μέλη 

 

1) Γεώξγηνο Πξάηηνο                     2) Απόζηνινο Μαιακαηίλεο 

 

 

 

 

 

 

3) Φξήζηνο Σηεθόπνπινο              4) Σνθία Μαραίξα 

 

 

 

 

 

5) Γέζπνηλα Κνύηλα                      6) Απνζηνιία Σόθε 

 

 

 

 

 

 

 


