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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
Για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, 
χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης σε μία θέση στην Τ.Κ. Παραλίου Άστρους  

 
Ο Αντιδήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Α̟ποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  
2. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'), άρθρο 45: «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει 

3. Την εγκύκλιο 1/2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Εφαρμογή του ν. 4497/17 
σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων» 

4. Την υπ’αριθμ. 46/2017 (ΑΔΑ: 603ΕΩ9Ψ-ΤΕΣ) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων –
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

5. Την υπ’αρίθμ. 75/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου και διάθεσης έργων Τέχνης και Καλλιτεχνημάτων στην Τ.Κ. Παραλίου Άστρους»  

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας για διάθεση έργων τέχνης, 
καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης σε μία καθορισμένη θέση στην Τ.Κ. 
Παραλίου Άστρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Νόμου 4497/2017. 
Η ακριβή θέση δραστηριοποίησης και το καταβαλλόμενο τέλος καθορίστηκαν με τις 
υπ’αρίθμ.75/2019 (ΑΔΑ:ΩΔΨΓΩ9Ψ-9Κ6) και 57/2019(ΑΔΑ:ΩΛ6ΔΩ9Ψ-1ΗΦ) αποφάσεις Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
  
Α)ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και 
λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας.  
 β) Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) για τη διάθεση αποκλειστικά έργων 
ιδίας παραγωγής των μελών τους. 
Β)ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση της εν λόγω άδειας θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής 
δικαιολογητικά: 
 



Α. Για φυσικά πρόσωπα: 
1.αίτηση -υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει 
οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Αναφέρει επίσης τα είδη που 
κατασκευάζει, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και ότι τα 
παραγόμενα έργα αφορούν αποκλειστικά σε ιδία δημιουργία, 
2. βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, 

2α. για έργα τέχνης και καλλιτεχνήματα προσκομίζεται βεβαίωση του Επιμελητηρίου 
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), η οποία χορηγείται ύστερα από επίδειξη του 
δημιουργού, στην οποία αναφέρεται το είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος /, κάθε 
άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από το φορέα πιστοποίησης, καθώς και ότι τα 
παραγόμενα έργα είναι έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας του ενδιαφερόμενου 
προσώπου, 
2β. για τους χειροτέχνες απαιτείται βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία χορηγείται 
από τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από επίδειξη του 
ενδιαφερόμενου της διαδικασίας παραγωγής του χειροτεχνήματος. Στη σχετική βεβαίωση 
αναγράφονται τα παραγόμενα είδη, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα χρησιμοποιούμενα 
εργαλεία, 

3. έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS με τις μεταβολές της. 
Β. Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) του ν. 4430/2016 (Α' 205): 

1. πιστοποιητικό μέλους του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
(Κ.ΑΛ.Ο.), 
2. καταστατικό του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), από το οποίο 
προκύπτει ότι το αντικείμενο δραστηριότητας είναι σχετικό με δημιουργία καλλιτεχνημάτων και 
χειροτεχνημάτων, 
3. έναρξη επιτηδεύματος με Κ.Α.Δ. που συνάδουν με το αντικείμενο δραστηριότητας, 
4. λίστα με τα μέλη των οποίων έργα διατίθενται μέσω της Κοιν.Σ.ΕΠ. και αντίστοιχος αριθμός 
βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας για τα μέλη αυτά. 
Τη διάθεση των έργων μπορεί να διενεργεί μέλος της Κοιν.Σ.ΕΠ., ο ίδιος δημιουργός. Στις 
ελεγκτικές αρχές του παρόντος είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες οι βεβαιώσεις ιδίας 
δημιουργίας μελών της Κοιν.Σ.ΕΠ., τα προϊόντα των οποίων διατίθενται στον πάγκο. 

Παρατήρηση: Οι κάτοχοι βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί 
από αρμόδιες αρχές σύμφωνα με προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο δεν υποχρεούνται στην 
προσκόμιση επικαιροποιημένης βεβαίωσης, εφόσον δεν υπάρχει αλλαγή-προσθήκη στα προς 
διάθεση είδη.  

Γ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
Στη συνέχεια, κατά την έκδοση της άδειας διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, 
χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης διάρκειας από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες θα 
εγκριθεί η δραστηριοποίηση στο συγκεκριμένο σημείο στην Τ.Κ. Παραλίου Άστρους: 

1. Με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους   
2. Με Δημοτική ενημερότητα (άρθρο 285 του Ν.3463/2006) και 
3. Φωτοτυπία ταυτότητας 

 
Δ)ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
Οι αιτήσεις, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα και με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής, θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα κατατίθενται στο 
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έως και την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  



Ε)ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Μετά τη λήξη της ημερομηνίας κατάθεσης των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά, θα 
πραγματοποιηθεί ο έλεγχός τους από την αρμόδια υπηρεσία  του Δήμου. Αν ο αριθμός των 
αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων θα διενεργηθεί κλήρωση ενώπιον 
του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Οι αδειούχοι του παρόντος υποχρεούνται στην τήρηση των γενικών ή ειδικών διατάξεων της 
κείμενης φορολογικής νομοθεσίας. 
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 
www.boriakinouria.gov.gr 

 
  
 
 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος  
 
 

Χονδρολέος Η. Ιωάννης 
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