
 
 
 

  
        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
            ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ 
 
                  ΓΖΜΟ ΒΟΪΟΤ 
Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΔΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΩΝ 
Σαρ. Γ/λζε : Πι.Σζηζηηπνύινπ 5                                  ηάηηζηα     04/10/2022 
Πιεξνθνξίεο : Γαλόγινπ Βαζηιηθή 
Σειέθσλν : 2465350112                                 Αξηζκ.Πξση :20780 
FAX 
E – mail 

: 
  : 

2465023270                                  

danoglou@voio.gr 
                                                          ΠΡΟ:  θάζε ελδηαθεξόκελν 

       
                                                        Κνηλ:1. Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ   
                                                                   Τπεξεζηώλ  
                                                                  2. Γ/λζε Σερληθώλ  Τπεξεζηώλ 
                                                                  3. Γεκ. Αζηπλνκία 

ΘΕΜΑ :  Πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζε ππαίζξηα αγνξά , επ’ αθνξκή B΄εηήζηαο  
            εκπνξνπαλήγπξεο  Σζνηπι ίνπ   22 11   κκ αα ιι   22 22 // 11 00 // 22 00 22 22   
 

  Έρνληαο ππόςε: 

 Σα άξζξα 33-38 ηνπ Ν. 4849/2021 

 Σελ ππ’ αξηζκ. 286/2018 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνί έρεη 

εγθξηζεί ν θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ππαηζξίσλ αγνξώλ κε αθνξκή ζξεζθεπηηθώλ – 

επεηεηαθώλ ενξηώλ, όπνπ εκπεξηέρνληαη ν ρώξνο δηελέξγεηαο ηεο αγνξάο απηήο, ε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο, ηα πσινύκελα είδε, ν ηξόπνο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 

πσιεηώλ, ηα θαηαβαιιόκελα ηέιε θαη o  ηξόπνο είζπξαμεο απηώλ, θαζώο θαη θάζε 

άιιν ζέκα ζρεηηθό κε ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. 

 Σελ ππ’ αξηζκ.  140/2022  απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία 

θαζνξίδνληαη  νη ρώξνη. 

 Σελ ππ’ αξηζκ.  297/2022  απόθαζε ηνπ Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο , κε ηελ νπνία 

θαζνξίδνληαη ηα αληίζηνηρα ηέιε . 

Καινύκε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο εθζέηεο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ππαίζξηα 

αγνξά πνπ απεηθνλίδεηε  ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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επιτρεπομζνων ςφμφωνα με το άρκρο 1 του ιςχφοντοσ κανονιςμοφ,  100  κζςεισ διαφόρων 
επιτρεπομζνων εμπορευμάτων, 6 κζςεισ είδθ διατροφισ, 10 κζςεισ καλλιτεχνιματα, 
 3 καντίνεσ   

Δηδηθόηεξα: 



το χώρο τθσ Πλατείασ υντριβανίου και κατά μικοσ των οδών Ερμοφ, Δθμοτικοφ χολείου, Ελ. 
Βενιηζλου, Κολοκοτρώνθ & Παπαγιάννθ, που εφάπτεται ςτθν Πλατεία Μουριάσ. 
Μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθν εμποροπανιγυρθ ςφμφωνα με το άρκρο 37 του Ν.4849/2021:  
Α. ε ποςοςτό 75% πωλθτζσ που διακζτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραςτατικά και δεν είναι 
αδειοφχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ι ςτάςιμου εμπορίου, εφόςον διακζτουν βεβαίωςθ 
δραςτθριοποίθςθσ ετιςιασ διάρκειασ ςτισ βραχυχρόνιεσ αγορζσ. Η βεβαίωςθ αυτι εκδίδεται από 
το Διμο μόνιμθσ κατοικίασ του ενδιαφερόμενου ςφμφωνα με το άρκρο 67 του Ν. 4849/21 όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν ΚΤΑ 61408/20-6-22 (ΦΕΚ 3132 τ. β΄). 
Β. ε ποςοςτό 10%, πωλθτζσ αδειοφχουσ λαϊκϊν αγορϊν (με άδεια θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ) . 
Γ. ε ποςοςτό 10%, αδειοφχουσ πλανόδιου ι ςτάςιμου εμπορίου (με άδεια θ οποία βρίςκεται ςε 
ιςχφ) με αντικείμενο πώλθςθσ από τα επιτρεπόμενα προϊόντα, 
Δ. ε ποςοςτό 5%, ςε κατόχουσ άδειασ χειροτζχνθ – καλλιτζχνθ 
Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει υποβάλλουν επί ποινι αποκλειςμοφ  
α. αίτθςθ, υπόδειγμα τθσ οποίασ βρίςκεται ςτο παράρτθμα, ςτθν οποία κα αναγράφεται 
απαραιτιτωσ το είδοσ τθσ κζςθσ (καντινών ι μικρών ειδικών, ι χαλιών, ι γενικών) τθσ 
εμποροπανιγυρθσ που επικυμοφν να λάβουν. 
β. φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ τουσ, με εμφανι τα ςτοιχεία του αδειοφχου και τθσ κεϊρθςθσ. 
γ. Υπεφκυνθ διλωςθ (επιςυνάπτεται ςτο παράρτθμα)  
ε περίπτωςθ ελλιπών δικαιολογθτικών θ αίτθςθ κα απορρίπτεται αυτόματα. 
Οι αιτιςεισ μποροφν να γίνουν ζωσ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2022 θμζρα Παραςκευι , 
 δια ζώζης, ζηο Γημαρτείο Βοΐοσ (Τ.Κ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ) ηηλ 2465350112 

 και ςτο e-mail:   danoglou@voio.gr 
Σα τζλθ ζχουν κακοριςκεί με ςχετικι απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου και είναι: 
Για όλες ηις θέζεις προς 5,00 εσρώ ανά ηρέτον μέηρο. κα πρζπει να προκαταβάλουν ζωσ τισ 
14/10/2022 το 50% τθσ αξίασ τισ κάκε κζςθσ , κατόπιν προθγοφμενθσ ςυνεννόθςθσ με το αρμόδιο 
Τμιμα του Διμου  και το υπόλοιπο ποςό μζχρι τισ 21/10/2022. 
 
Τονίηουμε ότι κα πραγματοποιθκεί ζλεγχοσ για τθν φπαρξθ τυχόν οφειλών ςτο Διμο Βοΐου. Η 
φπαρξθ βεβαιωμζνων οφειλϊν αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ ςυμμετοχισ.  
Τποβλθκζντα δικαιολογθτικά :  

1. Αίτθςθ – ςυμμετοχισ (χορθγείται από το Διμο) ςτθν οποία κα αναγράφεται απαραιτιτωσ θ 
κζςθ που επικυμοφν να λάβουν και τα μζτρα . 

2. ΤΔ (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
3. Φωτοαντίγραφο -Άδεια υπαίκριου εμπορίου(λαϊκισ αγοράσ –ςτάςιμου εμπορίου, πλανόδιο 

εμπορίου κλπ) ι βεβαίωςθ δραςτθριοποίθςθσ  υπαίκριου εμπορίου ετιςιασ διάρκειασ(θ 
βεβαίωςθ αυτι εκδίδεται μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ open market του 
Τπουργείου Ανάπτυξθσ) 

  θμειώνουμε ότι αν ο αρικμόσ των αιτιςεων που υπερβαίνει τον αρικμό των διατικζμενων αδειών 
με τθν παροφςα ανακοίνωςθ, κα πραγματοποιθκεί δθμόςια κλιρωςθ. Η κλιρωςθ κα 
πραγματοποιθκεί ςτισ  17 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ θμζρα Δευτζρα και ώρα 12.00 μεςθμ. ςτα γραφεία του 
Δθμοτικοφ καταςτιματοσ Σ.Κ ιάτιςτασ  και κατόπιν οι κλθρωκζντεσ κα καταβάλλουν τα τζλθ που 
αναλογοφν ςτο ταμείο του Διμου, προκειμζνου για τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν υπαίκρια 
αγορά. 

Αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί πξηλ από ηελ απόθαζε ηνπ Γ. ηζρύνπλ.  

Ζ εκπνξνπαλήγπξε έρεη δηάξθεηα 48 ώξεο , από Παξαζθεπή 21.10.2022 θαη ώξα 

8:00  έσο άββαην 23.10.2022 .   

Οη εθζεηήξηνη πάγθνη  έρνπλ κήθνο  6,00κ.*3,00 . Θα απέρνπλ κεηαμύ ηνπο κε 

απόζηαζε (1) ελόο κέηξνπ  ελδηάκεζν ρώξν θελό-ειεύζεξν από αληηθείκελα.   

                                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ  
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