ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ο ∆ήµος Λαρισαίων, στα πλαίσια διοργάνωσης της ετήσιας εµποροπανήγυρης 2017,
καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
συµµετοχής, µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω,
από 10.07.2017 έως 30.07.2017 και ώρες 08:00 µε 14:00, στο Τµήµα Εσόδων που
βρίσκεται στον 1ο όροφο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου (Ίωνος ∆ραγούµη 1,
2413500263), ή στα emails: pazarilarissa@larissa-dimos.gr και esoda@larissadimos.gr (σε ηλεκτρονική µορφή) ή στο ΦΑΞ του ∆ήµου (2410 250372).
Οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να κατοχυρώσουν τη συµµετοχή τους στην
εµποροπανήγυρη, θα πρέπει να προκαταβάλουν έως τις 15/08/2017 το 50% του
αναλογούντος τέλους χρήσης.
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), στην ιστοσελίδα www.pazarilarissa.gr. και στο ∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι άδειες συµµετοχής στην Εµποροπανήγυρη χορηγούνται σε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα τα οποία είναι :
1. έµποροι,
2. επαγγελµατίες έµποροι, που νόµιµα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε
υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),
3. κάτοχοι άδειας συµµετοχής σε κυριακάτικες αγορές,
4. κάτοχοι άδειας άσκησης υπαιθρίου (στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου
5. κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών,
6. κάτοχοι άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος (π.χ.
κυλικείων, αναψυκτηρίων, κλπ.) και τέλος
7. κάτοχοι οποιασδήποτε άδειας βάση της οποίας δικαιούνται να δραστηριοποιούνται
σε εµποροπανηγύρεις.
Οι άδειες συµµετοχής χορηγούνται και σε επαγγελµατίες πωλητές βιοµηχανικών
ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό µέχρι 20% επί του συνολικού αριθµού των
προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας.

Σε περίπτωση όµως που υπάρχουν κενές θέσεις και οι ενδιαφερόµενοι είναι µόνο
κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή βιοµηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών, τότε
θα χορηγούνται οι άδειες συµµετοχής σε αυτούς έστω και αν υπερβαίνουν το
ποσοστό του 20% προκειµένου η Εµποροπανήγυρη να έχει πληρότητα και να
στεφθεί µε µεγαλύτερη επιτυχία.
Η άδεια συµµετοχής στην Εµποροπανήγυρη δεν θα εκδίδεται εάν δεν εξοφληθούν
από τους συµµετέχοντες τα τέλη χρήσης συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων
κατασκευής των περιπτέρων.
∆εν επιτρέπεται η µεταβίβαση, η εισφορά, η εκµίσθωση και η παραχώρηση κατά
χρήση, των αδειών συµµετοχής στην Εµποροπανήγυρη, από τους δικαιούχους σε
οποιονδήποτε τρίτο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. απόδειξη ταµειακής µηχανής,
2. βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆.Ο.Υ ή σχετική άδεια
άσκησης επαγγέλµατος,
3. 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. 327/2015 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λαρισαίων, περί
έγκρισης Κανονισµού διοργάνωσης και λειτουργίας της εµποροπανήγυρης, όπως
αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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