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ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ
Ζ εηήζηα εκπνξνπαλήγπξε γηα ην έηνο 2018 ζα δηεμαρζεί ζηνλ εηδηθά δηακνξθσκέλν
ρώξν ηνπ Παλζεζζαιηθνύ, ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Ν. Ησλίαο θαη ζα δηαξθέζεη από
ηελ Κπξηαθή 8 Ηνπιίνπ 2018 έσο θαη ην Σάββαην 14 Ηνπιίνπ 2018.
Ζ επηηξνπή δηνξγάλσζεο θαη επνπηείαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ηνπ Γήκνπ Βόινπ,
ελεκεξώλεη όηη η ημεπομηνία ςποβολήρ ηων αιηήζεων παπαηείνεηαι μέσπι ηην
Σεηάπηη ζηιρ 20-06-2018.
Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάιινπλ ηα
δηθαηνινγεηηθά:

παξαθάησ απαηηνύκελα

Α) Δνδιαθεπόμενοι αδειούσοι ςπαίθπιος εμποπίος (αδεηνύρνη ιατθώλ αγνξώλ,
πιαλόδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ) ή Κάηοσοι βεβαιώζεων δπαζηηπιοποίηζηρ
ςπαίθπιος εμποπίος εηήζιαρ διάπκειαρ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 4497/2017 θαηά πεξίπησζε, ςποβάλλοςν:
1. Καηάζεζε ζρεηηθήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία:
- Ολνκαηεπώλπκν ή ηελ Δπσλπκία ηνπ αηηνύληνο
- Όλνκα Παηξόο
- Γηεύζπλζε θαηνηθίαο
- ΑΦΜ θαη ΓΟΥ
- Αθξηβή ζέζε ηνπ ρώξνπ
- Αξηζκό ηειεθώλνπ θαη ειεθηξνληθή δηεύζπλζε αλ ππάξρεη
- Πσινύκελν είδνο - Αξηζκόο Θέζεσλ
2. Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο ή Θεσξεκέλν Γηαβαηήξην γηα
αιινδαπνύο, κε ηελ αληίζηνηρε άδεηα παξακνλήο ζε ηζρύ.
3. Αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο δηνηθεηηθήο άδεηαο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζε ηζρύ ή
Αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο δξαζηεξηνπνίεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 4497/2017 θαηά
πεξίπησζε.
4. Πηζηνπνηεηηθό πγείαο κόλν έλα πξόθεηηαη γηα ελδηαθεξόκελνπο δηθαηνύρνπο
πσιεηέο δηάζεζεο ηξνθίκσλ.

5. Βεβαίσζε κε νθεηιήο από ηελ Τακεηαθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Βόινπ ζύκθσλα κε
ην Ν. 3463/2006, άξζξν 285 (Γ.Κ.Κ.).
6. Βεβαίσζε κεραληθνύ όηη ε θαηαζθεπή έρεη ζηαηηθή επάξθεηα θαη όηη ζα έρεη ηελ
επζύλε γηα ηελ ζσζηή επίβιεςε ηεο θαηαζθεπήο.
7. Απόδεημε Τακεηαθήο κεραλήο.
8.Βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεύκαηνο από ηελ αξκόδηα ΓΟΥ ή επαλεθηύπσζε
δξαζηεξηόηεηαο από ην TAXISNET.
Δπιζημαίνεηαι όηι: Βεβαίωζη δραζηηριοποίηζης σπαίθριοσ εμπορίοσ εηήζιας
διάρκειας μπορούν να εκδίδοσν όζοι δεν είναι αδειούτοι λαϊκών αγορών, πλανόδιοσ ή
ζηάζιμοσ εμπορίοσ. Οι ενδιαθερόμενοι για ηην έκδοζη ηης ανωηέρω, καλούνηαι να
καηαθέηοσν ζηο δήμο μόνιμης καηοικίας ηοσς, αίηημα ζηο οποίο θα επιζσνάπηοσν ηα
παρακάηω δικαιολογηηικά:
1. Βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηόηεηαο από ην TAXIS,
2. Βεβαίσζε ηακεηαθήο κεραλήο από ην TAXIS ή βεβαίσζε απαιιαγήο από αξκόδηα
θνξνινγηθή αξρή,
3. Πηζηνπνηεηηθό πγείαο κόλν έλα πξόθεηηαη γηα ελδηαθεξόκελνπο δηθαηνύρνπο
πσιεηέο δηάζεζεο ηξνθίκσλ,
4. Φσηνηππία Γειηίνπ Ταπηόηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ θαηά πεξίπησζε θαη
5. Άδεηα δηακνλήο ζε ηζρύ, θαηά πεξίπησζε.

Β) Δνδιαθεπόμενοι για ηα καηαζηήμαηα ςγειονομικού ενδιαθέπονηορ (ςεζηαξηέο,
ινπθνπκάδεο, ραιβάδεο) ςποβάλλοςν:
1. Καηάζεζε ζρεηηθήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία:
- Ολνκαηεπώλπκν ή ηελ Δπσλπκία ηνπ αηηνύληνο
- Όλνκα Παηξόο
- Γηεύζπλζε θαηνηθίαο
- ΑΦΜ θαη ΓΟΥ
- Αθξηβή ζέζε ηνπ ρώξνπ
- Αξηζκό ηειεθώλνπ θαη ειεθηξνληθή δηεύζπλζε αλ ππάξρεη
- Πσινύκελν είδνο - Αξηζκόο Θέζεσλ
2. Βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο ζύκθσλα κε
ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 4497/2017 (όπσο αλαιπηηθά
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαπάλσ επηζήκαλζε).
3. Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο ή Θεσξεκέλν Γηαβαηήξην γηα
αιινδαπνύο, κε ηελ αληίζηνηρε άδεηα παξακνλήο ζε ηζρύ.
4.Αληίγξαθν ηεο άδεηαο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζε ηζρύ.
5. Βεβαίσζε ηακεηαθήο κεραλήο από ην TAXIS ή βεβαίσζε απαιιαγήο από αξκόδηα
θνξνινγηθή αξρή.
6. Βεβαίσζε κε νθεηιήο από ηελ Τακεηαθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Βόινπ ζύκθσλα κε
ην Ν. 3463/2006, άξζξν 285.
7. Βεβαίσζε κεραληθνύ όηη ε θαηαζθεπή έρεη ζηαηηθή επάξθεηα θαη όηη ζα έρεη ηελ
επζύλε γηα ηελ ζσζηή επίβιεςε ηεο θαηαζθεπήο.

8. Βεβαίσζε θαηαιιειόηεηαο από ηε Γ/λζε Γεκόζηαο Υγείαο
Μέξηκλαο ΠΔ Μαγλεζίαο

& Κνηλσληθήο

Δπιζημαίνεηαι όηι: για ηην έκδοζη βεβαίωζης καηαλληλόηηηας από ηη Δ/νζη
Δημόζιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Μαγνηζίας, οι ενδιαθερόμενοι
δικαιούτοι θα πρέπει να προζκομίζοσν ηα κάηωθι δικαιολογηηικά:
1.Κάηνςε ππαίζξηνπ ρώξνπ εηο δηπινύλ ππνγεγξακκέλε από κεραληθό.
2.Γηάγξακκα ξνήο δξαζηεξηόηεηαο θαηαζηήκαηνο κε ηερληθή έθζεζε ηεο επηρείξεζεο
εηο δηπινύλ (λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα ηξόθηκα, πνηά ή θαη άιια είδε πνπ
επηζπκείηε πξνο πώιεζε θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία απηώλ).
3.Υπεύζπλε 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.Υπεύζπλε Γήισζε πγεηνλνκηθνύ θαη αγνξαλνκηθνύ ππεύζπλνπ.
7.Γύν θσηνγξαθίεο.
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηην καηάθεζη ηων αιηήζεων και
λοιπών δικαιολογηηικών μποπείηε να απεςθύνεζηε ζηο γπαθείο
Ανηιδημάπσος Οικονομικών & Αξιοποίηζηρ Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ
ηηλέθωνα 2421350221 και 2421350225 καθώρ και ζηο Σμήμα Δμποπίος
Γ/νζηρ Σοπικήρ Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ ζηο ηηλέθωνο 2421097662.
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ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΕΔΣΑΗ: Ζ ΑΓΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖΝ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΖ
ΓΔΝ ΘΑ ΥΟΡΖΓΔΗΣΑΗ, ΑΝ ΓΔΝ ΠΡΟΚΟΜΗΕΔΗ ΔΚΑΣΟ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΒΔΒΑΗΩΖ ΔΞΟΦΛΖΖ ΣΩΝ ΣΔΛΩΝ ΥΡΖΖ
ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟ.

Μεηά ηηκήο
Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δκπνξνπαλήγπξεο

Αλδξέαο Εέξβαο

