
 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άστρος    05-05-2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ   

∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ   

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Συµµετοχής στη ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ της «ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ» 

που θα πραγµατοποιηθεί στη ∆.Κ. Άστρους από 18 έως 20 Μαϊου 2018. 

 

Ο ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν αίτηση συµµετο-

χής για την εµποροπανήγυρη της ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ µέχρι την Πέµπτη 17 Μαΐου 2018 και ώρα 

12:00, προκειµένου ο ∆ήµος στη συνέχεια να προχωρήσει τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης 

συµµετοχής των δικαιούχων.  

Οι σχετικές αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις των ενδιαφεροµένων θα πρέπει απαραιτήτως να 

συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1. α) Ετήσια Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ή 

β) Άδεια για συγκεκριµένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν µε βάση προγενέστερο θε-

σµικό πλαίσιο ή 

γ) Άδεια υπαίθριου εµπορίου  (πλανόδιου ή στάσιµου) ή 

δ) Άδεια λαϊκής αγοράς για πώληση βιοµηχανικών ειδών ή 

ε) Παραγωγική άδεια λαϊκής αγοράς µε αντικείµενο εκµετάλλευσης άνθη, φυτά και µεταποι-

ηµένα προϊόντα  

 

2. Βιβλιάριο υγείας (πιστοποιητικό υγείας), εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων 

3. ∆ιπλότυπο είσπραξης για την καταβολή του τέλους* (υποβάλλεται µετά την κατάρτιση κατα-

λόγου συµµετεχόντων από το ∆ήµο)  

4. ∆ηµοτική Ενηµερότητα από το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπη-

ρεσία)   

 

Την αίτηση µαζί µε τα δικαιολογητικά µπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόµενος είτε αυτοπρο-

σώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο άτοµο µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ή µέσω τηλεοµοιο-

τυπίας fax: 2755360170 & 2755360168 ή στο e-mail:amagkli@1298.syzefxis.gov.gr , µέχρι την 

Πέµπτη 17 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00.   

Την Πέµπτη 17 Μαΐου και ώρα 14:00 θα διενεργηθεί η κλήρωση για τη χορήγηση των θέσε-

ων και θα καταρτιστεί κατάλογος συµµετεχόντων.   

 
*Το τέλος χρήσης χώρου για την εµποροπανήγυρη πληρώνεται στο ταµείο του ∆ήµου ή µε κατάθε-
ση στην Τράπεζα Πειραιώς στο ΙΒΑΝ GR36 0172 5250 0055 2508 6642 771 µε αναγραφή 
στην απόδειξη κατάθεσης του ονόµατος του ενδιαφερόµενου, του ΑΦΜ και άµεση υποχρεωτική απο-
στολή της απόδειξης κατάθεσης στο ΦΑΧ 2755360170-168 και τηλεφωνική επιβεβαίωση. 
Τυχόν τραπεζικά έξοδα βαραίνουν τον καταθέτη.  
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