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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔÞμαρχοò Φαρκαδüναò, σýμφωνα με τον κανονισμü λειτουργßαò εμποροπανÞγυρηò τηò Δ.Κ.
Οιχαλßαò και τηò Δ.Κ. Φαρκαδüναò (ο οποßοò εγκρßθηκε με την 138/ 2015 απüφαση Δημοτικοý
Συμβουλßου- ΑΔΑ: 6ΤΖ4ΩΗΗ-Β0Ο) και την τροποποßηση του (η οποßα εγκρßθηκε με την 91/ 2ο16
απüφαση Δημοτικοý Συμβουλßου (ΑΔΑ: ΩΠψΓΩΗΗ-ΖΟΞ), καλεß üσουò επιθυμοýν να
συμμετÜσχουν για τη θρησκευτικÞ εμποροπανÞγυρη τηò Δ.Κ. Οιχαλßαò (ßß_ß5/ 0S/ 20ß6) & για
την παραδοσιακÞ εμποροπανÞγυρη τηò Δ.Κ. Φαρκαδüναò (18-2ßl 0S/ 20ß6} να καταθÝσουν
αßτηση με τα απαιτοýμενα δικαιολογητικÜ απü 15-6-2016 Ýωò 30_6_20º6, στο ΔÞμο Φαρκαδüναò.
Τα απαιτοýμενα δικαιολογητικÜ για την συμμετοχÞ στιò εμποροπανηγýρειò του ΔÞμου Φαρκαδüναò
εßναι τα εξÞò:
α) Ταυτüτητα Þ ΔιαβατÞριο για τουò αλλοδαποýò.
β) βεβαßωση τηò οικεßαò Δημüσιαò ΟικονομικÞò Υπηρεσßαò (Δ.Ο.Υ.) περßυποβολÞò δÞλωσηò Ýναρξηò
Üσκησηò επιτηδεýματοò,
γ) πρüσφατη απüδειξη τηò ταμειακÞò μηχανÞò.
δ) πιστοποιητικü του αρμüδιου ασφαλιστικοý φορÝα για την εγγραφÞ σε αυτüν,
ε) βεβαßωση τηò αρμüδιαò ΥγειονομικÞò Υπηρεσßαò απü την οποßα προκýπτει üτι ο ενδιαφερüμενοò
τηρεßτιò προýποθÝσε|ò τηò ισχýουσαò υγειονομικÞò νομοθεσßαò, εφüσον πρüκειται για διÜθεση
τροφßμων ποτþν,
ζ) δýο (2) πρüσφατεò φωτογραφßεò.
η) ΔημοτικÞ Ενημερüτητα απü το Ταμεßο του ΔÞμου
θ) φωτßφα θεωρημÝνα των σχετικþν αδειþν που κατÝχουν üπωò α) αδειþν επαγγελματιþν πωλητþν
λαΤκþν αγορþν Þ Üδειþν παραγωγþν λαΤκþν αγορþν, β) αδειþν Üσκησηò υπαßθριου εμπορßου
(πλανüδιου Þ στÜσιμου), γ) αδειþν συμμετοχÞò σε ΚυριακÜτικεò αγορÝò
ι) βεβαßωση περßεγγραφÞò στο Αρμüδιο επιμελητÞριο οι Ýμποροι (εφüσον διαθÝτουν επαγγελματικÞ
στÝγη, κατÜστημα, βιοτεχνßα, πρατÞριο κλπ.),
κ) επικυρωμÝνο φωτοαντßγραφο τηò Üδειαò παραμονÞò που του επιτρÝπει την Üσκηση ανεξÜρτητηò
οικονομικÞò δραστηριüτηταò (για τουò αλλοδαποýò)
λ) Πιστοποιητικü υγεßαò για üσουò πωλοýν εßδη τροφßμων
μ) Υπεýθυνη ΔÞλωση με την οποßα δηλþνουν üτι Ýλαβαν γνþση του κανονισμοý λειτουργßαò
εμποροπανηγýρεωò τηò Δ.Κ Οιχαλßαò και τηò Δ.Κ, Φαρκαδüναò και üτι αποδÝχονται ανεπιφýλακτα
τουò üρουò αυτοý.
Ο ενδιαφερüμενοò επιδεικνýει επßσηò, την Üδεια κυκλοφορßαò, την Üδεια ικανüτηταò οδηγοý του
ενδΙαφερομÝνου Þ του προσþπου που τον αναπληρþνει για το üχημα που τυχüν πρüκειται να
χρησΙμοποιηθεß για την Üσκηση τηò αιτοýμενηò δραστηριüτηταò και βιβλιÜριο υγεßαò, εφüσον πρüκειται
για διÜθεση τροφßμων- ποτþν. (Καντßνεò)
Η αßτηση υποβÜλλεται απü τον ενδιαφερüμενο Þ απü νüμιμα εξουσιοδοτημÝνο Üτομο στο ΔÞμο
Φαρκαδüναò.
Η μη προσκüμιση των δικαιολογητικþν θα αποκλεßει τον ενδιαφερüμενο απü τη διαδικασßα χορÞγησηò
των αδειþν.
Στην περßπτωση που ο αριθμüò των αιτÞσεων εßναι μεγαλýτεροò του αριθμοý των διαθÝσιμων θÝσεων
θα διεξαχθεß δημüσια κλÞρωση για την επιλογÞ των ενδιαφερομÝνων απü την τριμελÞ επιτροπÞ
εμποροπανÞγυρηò ορισμÝνη απü το Δημοτικü Συμβοýλιο.
Η Ýκδοση αδειþν συμμετοχÞò θα γßνει ýστερα απü την καταβολÞ του τÝλουò στην ταμειακÞ υπηρεσßα
του ΔÞμου Φαρκαδüναò και την προσκüμιση απüδειξηò πληρωμÞò.
Για επιπλÝον πληροφορßεò και διευκρινÞσειò μπορεßτε να απευθυνθεßτε στο ΤμÞμα ΤοπικÞò
ΟικονομικÞò ΑνÜπτυξηò του ΔÞμου Φαρκαδüναò (τηλ. 243335002θ).


