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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 7
& 8 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4264/15.05.2014
(ΦΕΚ 118 Α΄) & ΤΙΣ ΑΡΙΘΜ. 113,114/15 Α.Δ.Σ. .
ΧΩΡΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ
Ο χώρος που θα περικλείει τις παραχωρούμενες αριθμημένες θέσεις, επί των πεζοδρομίων,
περιγράφεται ως κάτωθι :
α) Α΄ Ζώνη: Από την Π.Ε.Ο.Α.Κ. Νότια, μέχρι την οδό Ευαγγελίστριας Βόρεια, επί της οδού
Παυσανία.
β) Β΄ Ζώνη: Από την οδό Παυσανία Δυτικά, μέχρι την οδό Μαυροβουνίου Ανατολικά, επί της
οδού Ευαγγελίστριας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
της 7ης

Οι άδειες που θα δοθούν στην Α΄, & Β΄ ζώνη, θα έχουν ισχύ ( 2 ημέρες) από 1ην πρωινή
Ιουνίου έως 12ην βραδινή της 8ης Ιουνίου.
ΘΕΣΕΙΣ

Στους ανωτέρω χώρους εμπεριέχονται γραμμογραφημένες,
και
αριθμημένες θέσεις (τα
μονά νούμερα - θέσεις , εμφαίνονται στα πεζοδρόμια της Ανατολικής πλευράς της οδού Παυσανία
και της Νότιας πλευράς της οδού Ευαγγελίστριας & τα ζυγά νούμερα-θέσεις εμφαίνονται στα
πεζοδρόμια της Δυτικής
πλευράς της οδού Παυσανία και της Βόρειας πλευράς της οδού
Ευαγγελίστριας ), οι οποίες ποικίλουν ως προς το μήκος (το πλάτος όλων των θέσεων ορίζεται σε
1m) & την τιμή, ως κάτωθι:
Α)
ΑΡΙΘΜ.ΘΕΣΕΩΝ
ΜΕΤΡΑ(έκαστη)
ΤΙΜΗ (ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ)
108
46
11
19
7
4
-------

4 m χ 1m
3 m χ 1m
2 m χ 1m
4 m χ 1m
3 m χ 1m
2 m χ 1m
-------------

120 € (ΕΚΑΣΤΗ)
90 € (ΕΚΑΣΤΗ)
60 € (ΕΚΑΣΤΗ)
160 € (ΕΚΑΣΤΗ)
120 € (ΕΚΑΣΤΗ)
80 € (ΕΚΑΣΤΗ)
---------------------

Β) Θα δοθούν μόνο δύο ( 2 ) άδειες για καντίνες σε δικαιούχους, στις εξής θέσεις :
1. No: 44(6m),
2. Νο : 135(6m), με τιμή 180 € έκαστη, με την ίδια διαδικασία, ως άνω.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
1.Οι επαγγελματίες με την ιδιότητα των συγκεκριμένων ειδών που αιτούνται στο Δήμο για να
δραστηριοποιηθούν και να διαθέσουν, αλλά η άσκηση της δραστηριότητας τους εξαρτάται από την
κατά περίπτωση ειδική άδεια του Δήμου.
2.Οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται σύμφωνα με το αρ. 14 Α,παρ. 3 της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ
2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Δ στις επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης, υποκατηγορία
επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους

και
αδειοδοτούνται
σύμφωνα
με
την
ισχύουσα
Νομοθεσία.(Υπ.
Υγείας
εγκ.6/Υ1γ/Γ.
Π/οικ.71459/30.07.13) και ενδεικτικά είναι : Οι καντίνες, οι σκηνές και οι πάγκοι στα πανηγύρια, τα
περίπτερα σε αγορές, τα τροχήλατα οχήματα πάσης φύσεως, η υπαίθρια παρασκευή ή/και διάθεση
τροφίμων και ποτών (street food), οι μικροπωλητές, η πώληση πόρτα-πόρτα, κ. τ.ομ.
3.Κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρι
είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε
δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό
διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ των αιτούντων από το δημοτικό συμβούλιο κατά περίπτωση
4.Ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών, όπως είναι οι Επαγγελματίες Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων
Θεαμάτων Λούνα-Παρκ, όπου σχετικές προσωποπαγείς άδειες που τους είχαν χορηγηθεί, με ειδικό
καθεστώς (αναπήρων πολέμου, Β.Δ. 29/1971), ούτε έχουν ανακληθεί, ούτε η σχετική νομοθεσία που τις
καθιέρωσε έχει ρητά καταργηθεί. Η παραδοσιακή συμμετοχή τους στις εμποροπανηγύρεις είναι
διαχρονική. Για λόγους χρηστής διοίκησης και δεδομένου του μικρού αριθμού εναπομεινάντων
τέτοιων αδειών και σχετικών δραστηριοτήτων, επιτρεπτέα είναι η δυνατότητα συμμετοχής τους στις
εμποροπανηγύρεις, στην κατηγορία των ψυχαγωγικών παιγνίων.
5. Επαγγελματίες έμποροι που νόμιμα δραστηριοποιούνται σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές).
6. Κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές.
7. Κάτοχοι αδειών υπαίθριου εμπορίου(μικροπωλητές),
8. Κάτοχοι αδειών υπαίθριου εμπορίου ( καντίνες – φορητές εγκαταστάσεις έψησης ).
9. Κάτοχοι παραγωγικών αδειών του άρθρου 6 του Π.Δ. 254/05 (παραδοσιακά είδη λαϊκής τέχνης,
χειροτεχνήματα , καλλιτεχνήματα και έργα τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας, ιδίας
παραγωγής).
10. Κάτοχοι αδειών πωλητή λαϊκών αγορών.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο. Υποβάλλεται
μια αίτηση από κάθε εξουσιοδοτημένο άτομο.
2.Έκαστος ενδιαφερόμενος, στην αίτησή του, θα αναφέρει το μήκος θέσης & την τιμή αυτής, που
ενδιαφέρεται να καταλάβει, καθώς και τα είδη που θα διαθέσει.
3.Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου.
4.Θα συνοδεύονται µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
α.Ταµειακή
απόδειξη
τρέχοντος
έτους.
β.Έναρξη
Επιτηδεύματος,
από
Δ.Ο.Υ.
.
γ.Φωτοτυπία
ταυτότητας
ή
άδεια
παραμονής
(Αλλοδαποί).
δ.Βεβαίωση εγγραφής και κοινοποίηση τελευταίου διμήνου πληρωμής , στον Ο.Α.Ε.Ε. .
ε.Βεβαίωση
εγγραφής
ή
µη
στο
Εμπορικό
&
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.
ζ. Βιβλιάριο Υγείας για πώληση τροφίμων(λουκουμάδες, ξηρούς καρπούς, κρέας κ.λπ.).
στ.βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο
ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται
για διάθεση τροφίμων- ποτών.
η.Υπεύθυνη
Δήλωση
αποκλειστικής
πώλησης
Εκκλησιαστικών
Ειδών.
θ. Άδεια Άσκησης Υπαίθριου (Πλανόδιου ή Στάσιμου) Εμπορίου ή παραγωγού (Π.Δ. 254/05)
ι.Άδεια πωλητή λαϊκών αγορών, για πώληση των αναφερομένων στο άρθρο 3 του ισχύοντος
Κανονισμού.
κ. καταθέτει πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά
περίπτωση, ότι
ανήκει σε μια από τις κατηγορίες των κατωτέρω προσώπων :
1.άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί,
2. πολύτεκνοι ,

3. γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με
νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
λ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα καθιστά νόμιμο τον δικαιούχο της Αδείας στην άσκηση
της εμπορικής του δραστηριότητας έναντι κάθε Αρχής.
μ. οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται κατά περίπτωση.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
Τα είδη που επιτρέπονται να πωλούνται καθορίζονται στα εξής; Λευκά είδη, είδη προικός, παιχνίδια,
Άνθη & φυτά, μουσικά είδη, DVD , CD, ενδύματα, τρόφιμα & φαγώσιμα, πρόχειρα γεύματα,
αποξηραμένα άνθη, ασημικά, αντίκες βιβλία, υαλικά, λουκουμάδες, μαλλί γριάς, ξηροί καρποί, ψιλικά,
είδη παντοπωλείου, εργαλεία, είδη μπάνιου, τάπητες, χαλάκια, είδη διακόσμησης, εκκλησιαστικά είδη,
κοσμήματα, βιομηχανικά είδη λαϊκών αγορών, παραδοσιακά είδη λαϊκής τέχνης, χειροτεχνήματα ,
καλλιτεχνήματα και έργα τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας, ιδίας παραγωγής,
παραδοσιακά πιστοποιημένα οικοτεχνικά αγροτικά προϊόντα
συσκευασμένα - Τυποποιημένα και
μεταποιημένα (π.χ. μαρμελάδες, κομπόστες, γλυκά του κουταλιού, κρασί, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί,
προϊόντα τομάτας κλπ.), είδη που πωλούν οι τυφλοί με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σε
όλες τις ζώνες.
Η παραπάνω κατηγοριοποιήσεις είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΗ
1. Τα είδη που δεν επιτρέπονται να πωλούνται καθορίζονται στα εξής;
α) Είδη ασέμνου περιεχόμενο ( περιοδικά, DVD, CD, κ.λ.π.).
β) Είδη επικίνδυνα για ανάφλεξη και πρόκληση πυρκαγιάς ( πυροτεχνήματα κ.λ.π.)
γ) Αποκλείονται παντός είδους δραστηριότητες και είδη που έχουν σχέση με τον τζόγο.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
1.Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται με καταληκτική ημερομηνία

υποβολής αυτήν που θα ορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση.

2.Οι άδειες θα χορηγούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν την διεξαγωγή της εμποροπανηγύρεως.

3.Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων
καταρτίζεται πίνακας επιλαχόντων μέσω της διαδικασίας της κληρώσεως.

4.Ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της

κάθε δραστηριότητας, θα δοθεί σε κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών των

λαϊκών αγορών. Οι υπόλοιπες αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα εξαιρούνται από τις υπόλοιπες
κληρώσεις, ενώ θα γίνονται δεκτές μόνο σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων.

5.Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι ίσες ή λιγότερες από τις προβλεπόμενες θα γίνονται δεκτές όλες

οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και η κλήρωση θα γίνεται μόνο για τις θέσεις. Σε

περίπτωση που εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες θέσεις θα μπορούν να δίνονται κατά
παρέκκλιση περισσότερες από μία (1) στους ήδη δικαιούχους.

6.Οι δικαιούχοι άδειας υποχρεούνται, προ της ενάρξεως της εμποροπανηγύρεως, στην καταβολή των
αναλογούντων τελών. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν προσέλθουν εντός της αναφερομένης

στην ανακοίνωση προθεσμίας, αποκλείονται της συμμετοχής της εμποροπανηγύρεως και οι θέσεις
τους διατίθενται σύμφωνα με την σειρά του πίνακα επιλαχόντων.

7.Για την εύρυθμη λειτουργία της Εμποροπανηγύρεως και στην περίπτωση κατά την οποία μετά την

χορήγηση των θέσεων προκύψει ανάγκη για αμοιβαία ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δικαιούχων, αρμόδιο
για την ανταλλαγή αυτή είναι η Υπηρεσία του Δήμου.

8.Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΤΕΛΗ
Οι άδειες θα αφορούν, συγκεκριμένη αριθμημένη θέση , με την πληρωμή ποσού, γενομένου
από τον πολλαπλασιασμό του μήκους, επί την διάρκεια ( δύο ημερών) επί την τιμή του τ.μ. ,
όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί
τελών κατάληψης
δημοτικού χώρου για το Πανηγύρι των Αγίων Θεοδώρων .
ΕΙΣΠΡΑΞΗ

Για την πληρωμή του αναλογούντος τέλους θα προσέρχονται οι ίδιοι οι
επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου ή νόµιµα εξουσιοδοτημένο άτομο (για µία
διπλότυπο είσπραξης που εκδίδεται ενέχει ισχύ άδειας που θα φαίνονται:
α) Τα στοιχεία του δικαιούχου,
β) το διάστημα ισχύος και το έτος,
γ) Ο αριθμός θέσης,
δ) Το μήκος θέσης,
ε) το είδος.
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

δικαιούχοι µε την
μόνον θέση). Το

1.Οι άδειες που θα χορηγηθούν για την συμμετοχή στο πανηγύρι είναι προσωποπαγείς, και δεν
επιτρέπονται η μεταβίβαση, η εισφορά , η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών,

καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιανδήποτε τρίτο, εκτός
από τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων τους με προσωρινή τους αναπλήρωση το μέγιστο 2
ωρών.

2.Παραδίδονται αποκλειστικά στον δικαιούχο με την επίδειξη αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας μετά
την καταβολή των αναλογούντων τελών.

3.Έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της εμποροπανηγύρεως για την οποία χορηγούνται.

4.Αφορούν αποκλειστικά την έκθεση και πώληση ειδών που είναι αντικείμενο δραστηριότητας του
ενδιαφερομένου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Οι επιλαχόντες από την κλήρωση δικαιούχοι άδειας , κατ΄ εξαίρεση θα έχουν μείωση στην τιμή
της θέσης ως εξής :
α) Τυφλοί, μείωση 50%,
β) Α.με Α.,με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μείωση 30%,
γ) Πολύτεκνοι, μείωση 30%,
δ) Γονείς με προστατευόμενα άτομα με νοητική υστέρηση , αυτισμό, βαριές αναπηρίες
και πολ/πλές ανάγκες εξάρτησης , μείωση 30%,

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
1. Οι κάτοχοι της άδειας είναι προσωπικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για την συνεχή καθαριότητα
του χώρου ευθύνης τους. Μετά
την αποχώρησή
τους ο χώρος θα είναι ελεύθερος και
καθαρός όπως ελεύθερο και καθαρό τον παρέλαβαν.
2. Οι κάτοχοι αδείας πρέπει να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης υπαίθριου
εμπορίου, να περιορίζονται στο χώρο που τους όρισε ο Δήμος και να μην δημιουργούν
προβλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος και των περιοίκων (ηχορύπανση κ.λ.π.).
3. Η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων,
συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων του ισχύοντος κανονισμού.
ΛΟΙΠΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο έχουν ήδη γραµµογραφηθεί
και αριθμηθεί οι
θέσεις (επί των πεζοδρομίων) από συνεργείο του Δήμου. Κατάσταση µε τα στοιχεία των
δικαιούχων και τη θέση, θα διαβιβάζονται στις Υπηρεσίες Ελέγχου( Ελληνική Αστυνομία, Αρμόδιοι
Υπάλληλοι Δήμου κλπ), στις
οποίες
ανατίθεται ο έλεγχος της ορθής
εγκατάστασης
των
δικαιούχων, της
τήρησης των όρων της
άδειας, της απομάκρυνσης των άνευ αδείας
συµµετεχόντων στις πανηγύρεις, καθώς και της επιβολής των νόμιμων κυρώσεων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή
στη δ/νση:

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

λήγει στις 03-06-2016.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι : Αικ. Ανδρέου - Θεοδ. Μάγκος .
Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2741360419 - 2744360185
fax : 2741062585

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Στους πίνακες ανακοινώσεων των καταστημάτων: Του Δημαρχείου , των Δημοτικών
Κοινοτήτων , της Τοπικής Κοινότητας & των ΚΕΠ.
2. Πρόγραμμα Διαύγεια.
3. Ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ. ΓΚΙΩΝΗΣ

