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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πρόσκληση συµµετοχής στην Εµποροπανήγυρη Σερβίων 2019. 

Ο ∆ήµος Σερβίων στo πλαίσιο διοργάνωσης της ετήσιας Εµποροπανήγυρης 

Σερβίων 2019, που θα πραγµατοποιηθεί από τις 26 Σεπτεµβρίου έως τις 30 

Σεπτεµβρίου στο χώρο της Εµποροπανήγυρης που βρίσκεται στην Κοινότητα 

Σερβίων, καλεί όσους ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στην ετήσια 

Εµποροπανήγυρη να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συµµετοχής µε τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδροµικά στα Πρωτόκολλο 

του ∆ήµου στη ∆ιεύθυνση: ∆ήµος Σερβίων, Πλατεία Ελευθερίας 1, 50500 Σέρβια µε 

την επισήµανση Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης, Γραφείο 

Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων και Επιχειρηµατικότητας 

για την Εµποροπανήγυρη ή µέσω εξουσιοδοτηµένου προσώπου όλες τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες. 

Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι 

η 20
η
 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Ν.4497/2017 ως εξής: 

α) πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και ΚΑ∆ σχετικό 

µε τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εµπόριο, σε ποσοστό 70% των θέσεων  

β) σε πωλητές βιοµηχανικών ειδών, αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους 

παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών µε αντικείµενο εκµετάλλευσης άνθη, φυτά και 

µεταποιηµένα προϊόντα, σε ποσοστό 20% των θέσεων  
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γ) σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου µε αντικείµενο πώλησης από τα 

επιτρεπόµενα στις αγορές του παρόντος σε ποσοστό 10% των θέσεων  

Σε περίπτωση µη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο 

αριθµός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθµό της (α) 

κατηγορίας. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριµένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν 

µε βάση προγενέστερο θεσµικό πλαίσιο, µπορούν να ζητούν τη συµµετοχή τους στις 

υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α΄.  

Οι φορείς λειτουργίας µπορεί να καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθµό θέσεων που 

προορίζονται αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45, δηλαδή για διάθεση έργων 

τέχνης, καλλιτεχνηµάτων, χειροτεχνηµάτων, ειδών λαϊκής τέχνης. Ειδικά, για τους 

αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 δίδεται µία θέση ανά τέσσερα (4) µέλη, 

τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δηµιουργίας, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 3 του άρθρου 45. 

Στην Εµποροπανήγυρη Σερβίων µπορούν να συµµετάσχουν πωλητές που 

διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών 

αγορών, πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση 

δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή 

εκδίδει ο δήµος µόνιµης κατοικίας των ενδιαφερόµενων πωλητών. 

Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήµο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, 

προκειµένου να συµµετέχει στις αγορές των δήµων όλης της χώρας και στην αίτησή 

του επισυνάπτει: 

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. 

Οι κάτοχοι θέσεων κατά την εµποροπανήγυρη του προηγούµενου έτους 

τοποθετούνται εφόσον το επιθυµούν στην ίδια θέση / θέσεις µε την προϋπόθεση ότι 

έχουν υποβάλει αίτηση, πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις και έχουν καταβάλει το 

τέλος της προηγούµενης χρονιάς. Όσοι εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή θα 

συµπληρώσουν την ειδική φόρµα στην αίτηση µε τον αριθµό των τεµαχίων τα οποία 

ενοικίασαν την προηγούµενη χρονιά. 

Η συµµετοχή στην Εµποροπανήγυρη επιβεβαιώνεται µε χορήγηση έγκρισης 

συµµετοχής από το ∆ήµο, διαφορετικά δεν είναι έγκυρη.  Απαραίτητη προϋπόθεση 
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για τη χορήγηση της έγκρισης συµµετοχής είναι και η βεβαίωση δηµοτικής 

ενηµερότητας από την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου Σερβίων (θα αναζητείται 

αυτεπάγγελτα). Μετά την πάροδο υποβολής των αιτήσεων, θα εκδοθεί κατάλογος 

συµµετεχόντων στην εµποροπανήγυρη ο οποίος θα αναρτηθεί στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα Σερβίων προκειµένου οι συµµετέχοντες να καταβάλλουν τα αναλογούντα 

τέλη υπέρ του ∆ήµου και κατόπιν να εκδοθεί η έγκριση συµµετοχής. 

Την 23
η
 Σεπτεµβρίου 2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µ.µ. θα 

πραγµατοποιηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1 - αίθουσα 

συνεδριάσεων) η συνεδρίαση της Επιτροπής Εµποροπανήγυρης για συζήτηση και 

λήψη απόφασης σχετικά µε τη χορήγηση εγκρίσεων συµµετοχής στην 

Εµποροπανήγυρη και την απόδοση θέσεων στους συµµετέχοντες.  

Η συνεδρίαση θα γίνει παρουσία των αιτούντων ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένων 

εκπροσώπων τους.  

Η συµµετοχή στην Εµποροπανήγυρη Σερβίων συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την 

αποδοχή όλων των όρων της υπ. αριθ. 110/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

που αφορά τον κανονισµό λειτουργίας της (Α∆Α: ΨΦΞ1Ω11-ΡΟΜ) και των υπ. αριθ. 

109/2019 και 2/2019 Αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της Οικονοµικής 

Επιτροπής σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία της Εµποροπανήγυρης Σερβίων 

για το έτος 2019. 

Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται στα 

τηλέφωνα: 24645 00406 (κ. Γκαραβέλα Βασιλική) και 24643 50117 (κ. Πιτένης 

Θεόδωρος). 

 

Συνηµµένα Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Πίνακας ∆ικαιολογητικών 

Υπόδειγµα αίτησης 

 

 

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΣΕΡΒΙΩΝ 2019 

Για την υποβολή της αίτησης συµµετοχής το ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο, 

υποβάλλει : 

  

1. Για δικαιούχους περιπτώσεων α, β, γ. 

2. Για Καταστήµατα και Επιχειρήσεις Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος 

(επιπλέον των δικαιολογητικών της περίπτωσης 1). 

3. Για όλους τους δικαιούχους 

1. α) Βεβαίωση ∆ραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας (εκδίδεται 

από το ∆ήµο µόνιµης κατοικίας)  

β) Άδεια υπαίθριου εµπορίου πωλητή επαγγελµατία λαϊκών αγορών µε αντικείµενο 

πώλησης από τα επιτρεπόµενα προϊόντα του κανονισµού λειτουργίας της 

εµποροπανήγυρης  

γ) Άδεια υπαίθριου εµπορίου πωλητή παραγωγού λαϊκών αγορών µε αντικείµενο 

πώλησης από τα επιτρεπόµενα προϊόντα του κανονισµού λειτουργίας της 

εµποροπανήγυρης.  

δ) Άδεια πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου µε αντικείµενο πώλησης από τα 

επιτρεπόµενα προϊόντα του κανονισµού λειτουργίας της εµποροπανήγυρης.  

ε) Άδεια για συγκεκριµένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν µε βάση 

προγενέστερο θεσµικό πλαίσιο µε αντικείµενο πώλησης από τα επιτρεπόµενα 

προϊόντα του κανονισµού λειτουργίας του Νυφοπάζαρου 2019. 

στ)  Βεβαίωση ότι πρόκειται για επαγγελµατίες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση 

πτώχευσης µε αντικείµενο πώλησης από τα επιτρεπόµενα προϊόντα του κανονισµού 

λειτουργίας του Νυφοπάζαρου 2019. 

ζ) Άδεια φυσικού προσώπου διάθεσης έργων τέχνης και λοιπά έργα πρωτότυπης 

αποκλειστικά δικής τους καλλιτεχνικής δηµιουργίας ή αδειούχους φορείς 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας (Κ.Α.Λ.Ο) για τη διάθεση αποκλειστικά 

έργων ιδίας παραγωγής των µελών τους (1 θέση ανά 4 µέλη). 

2. Άδεια λειτουργίας υγειονοµικού ενδιαφέροντος (για επιχειρήσεις υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος) 

Βιβλιάριο υγείας – πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων 

(Υ.Α.Υ1γ/Γ.Π./οικ35797/2012)  

3. ∆ιπλότυπο είσπραξης για την καταβολή του τέλους (υποβάλλεται ΜΕΤΑ την 

ανάρτηση του καταλόγου συµµετεχόντων στο δηµοτικό κατάστηµα) 
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ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή 

αιτήµατος 

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΣΕΡΒΙΩΝ 2019  

σύµφωνα µε την αριθ. 109/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου» 

Κατείχα θέση / θέσεις και έχω καταβάλλει το τέλος χρήσης για  το έτος 2018 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Αριθµός θέσης / θέσεων που κατείχα το 2018  

Πωλούµενα είδη:  

Αριθµός επιθυµητής θέσης / θέσεων για το έτος 2019 (από το σχεδιάγραµµα)  

ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΗΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

(Συµπληρώνεται από την υπηρεσία) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα Πατέρα:   Επώνυµο Πατέρα:  

Όνοµα Μητέρας  Επώνυµο Μητέρας:  

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:  Α.Φ.Μ.  

Ηµεροµηνία γέννησης
(1)

  Τόπος Γέννησης:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  Τ.Κ.  

Τηλ.  Fax:  E-mail:  

 

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
(2)

 (για κατάθεση αίτησης ή 

παραλαβής τελικής διοικητικής πράξης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η 

εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρµόδιου υπαλλήλου, απαιτείται 

προσκόµιση εξουσιοδότησης µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δηµόσια 

υπηρεσία ή συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  Α∆Τ:  

Ο∆ΟΣ:  ΑΡΙΘΜ:  Τ.Κ.:  

Τηλ.  Fax:  E-mail:  

 

Με ατοµική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι : 
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Με ατοµική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι είµαι/δεν είµαι 

(διαγράφεται ανάλογα) κάτοχος άδειας λαϊκών αγορών/πλανόδιου/στάσιµου 

εµπορίου (διαγράφεται ανάλογα για όσους κατέχουν άδεια). 

Σέρβια, 15/09/2019 

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΑΡ.285 Κ∆Κ) 

ΟΦΕΙΛΕΙ  ∆ΕΝ ΟΦΕΙΛΕΙ   

ΣΦΡΑΓΙ∆Α 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

Αρµόδιος υπάλληλος:……………………………………… 

 

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΘΑ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ 

α) Βεβαίωση ∆ραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας 

διάρκειας (εκδίδεται από το ∆ήµο µόνιµης κατοικίας)  

  

β) Άδεια υπαίθριου εµπορίου πωλητή επαγγελµατία λαϊκών 

αγορών µε αντικείµενο πώλησης από τα επιτρεπόµενα προϊόντα 

του κανονισµού λειτουργίας της εµποροπανήγυρης  

  

γ) Άδεια υπαίθριου εµπορίου πωλητή παραγωγού λαϊκών 

αγορών µε αντικείµενο πώλησης από τα επιτρεπόµενα προϊόντα 

του κανονισµού λειτουργίας της εµποροπανήγυρης.  

  

δ) Άδεια πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου µε αντικείµενο 

πώλησης από τα επιτρεπόµενα προϊόντα του κανονισµού 

λειτουργίας της εµποροπανήγυρης.  

  

ε) Άδεια για συγκεκριµένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν 

µε βάση προγενέστερο θεσµικό πλαίσιο µε αντικείµενο πώλησης 

από τα επιτρεπόµενα προϊόντα του κανονισµού λειτουργίας του 

Νυφοπάζαρου 2018. 

  

στ)  Βεβαίωση ότι πρόκειται για επαγγελµατίες που έχουν 

κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης µε αντικείµενο πώλησης από 

τα επιτρεπόµενα προϊόντα του κανονισµού λειτουργίας του 

Νυφοπάζαρου 2018. 

  

ζ) Άδεια φυσικού προσώπου διάθεσης έργων τέχνης και λοιπά 

έργα πρωτότυπης αποκλειστικά δικής τους καλλιτεχνικής 

δηµιουργίας ή αδειούχους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονοµίας (Κ.Α.Λ.Ο) για τη διάθεση αποκλειστικά έργων ιδίας 

παραγωγής των µελών τους (1 θέση ανά 4 µέλη). 

  

Άδεια λειτουργίας υγειονοµικού ενδιαφέροντος (για 

επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος) 

  

Βιβλιάριο υγείας – πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για 

διάθεση τροφίµων (Υ.Α.Υ1γ/Γ.Π./οικ35797/2012)  

  

∆ιπλότυπο είσπραξης για την καταβολή του τέλους 

(υποβάλλεται ΜΕΤΑ την ανάρτηση του καταλόγου 

συµµετεχόντων στο δηµοτικό κατάστηµα) 

  

ΑΔΑ: 6ΜΜΠ46ΜΓΗ5-ΖΕΩ


		2019-09-06T16:09:59+0300
	Athens




