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      ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 
Υορήγηζη αδειών ζσμμεηοτής ζηις εμποροπανηγύρεις ηης Γ.Κ. Αγιάζοσ 

Σύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 472/2016 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Λέζβνπ θαη ηελ ηζρύνπζα 
λνκνζεζία ν Γήκνο Μπηηιήλεο δηνξγαλώλεη ηηο δύν εκπνξνπαλεγύξεηο ηεο Γ.Κ. Αγηάζνπ κε ηελ επθαηξία ησλ εμήο 
ζξεζθεπηηθώλ ενξηώλ:  
α) ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ηνλ Γεθαπεληαύγνπζην θαη 
β) ηεο Απόδνζεο Κνηκήζεσο Υπεξαγίαο Θενηόθνπ (Δλληάκεξα).  
θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα: 
α) από 11 Απγνύζηνπ έσο 15 Απγνύζηνπ 2021 θαη  
β) από 19 Απγνύζηνπ έσο 23 Απγνύζηνπ 2021,  

Οη δπν εκπνξνπαλεγύξεηο ζα δηεμαρζνύλ ζηελ νδό Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ ζηελ Αγηάζν θαη κε πσινύκελα 
είδε:  

 Δίδε πξνηθόο 
 Δίδε έλδπζεο 
 Δίδε ππόδεζεο  
 Αμεζνπάξ (ηζάληεο-δώλεο θιπ) 
 Δίδε δώξσλ, ρεηξνηερλήκαηα, κπηδνύ, θνζκήκαηα 
 Δίδε Λατθήο Τέρλεο 
 Δίδε Οηθηαθήο Φξήζεο 
 Δξγαιεία, κεραλήκαηα, ειεθηξνληθά είδε θιπ 
 Εαραξώδε είδε, αλαςπθηηθά θιπ 
 Ξεξνί θαξπνί, είδε δηαηξνθήο, πνπ θνξλ 
 Αγξνηηθά πξντόληα, ληόπηα νπσξνθεπεπηηθά  
 Παηρλίδηα 
 Δθθιεζηαζηηθά Δίδε 
 Αγηνγξαθίεο. 
Προζκαλούνηαι οι ενδιαθερόμενοι ζσμμεηοτής ζηις δύο εμποροπανηγύρεις ηης Γ.Κ. Αγιάζοσ να 

καηαθέζοσν ζηο Γημοηικό Καηάζηημα ηης Γ.Δ. Αγιάζοσ (ηηλ. 2252350500, fax: 22520-22343) καηά ηο τρονικό 
διάζηημα από 06.07.2021 έως και ηις 16.07.2021 ηα κάηωθι δικαιολογηηικά: 
1. Αίηεζε, ζηελ νπνία δειώλνπλ ηνλ αθξηβή αξηζκό ησλ ζέζεσλ πνπ επηζπκνύλ θαη αλαθέξνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο 
ζηνηρεία ήηνη: νλνκαηεπώλπκν ή Δπσλπκία, όλνκα παηξόο, Αξηζκό Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο ή ζεσξεκέλνπ 
δηαβαηεξίνπ γηα αιινδαπνύο, Γ/λζε Καηνηθίαο, ΑΦΜ θαη Γ.Ο.Υ., Γ/λζε αζθνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο, ηελ αθξηβή ζέζε 
ηνπ ρώξνπ, ηα πξνο πώιεζε είδε, θαζώο θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο 
απηνύ 
2. Βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκόζηαο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο (Γ.Ο.Υ.) πεξί ππνβνιήο δήισζεο έλαξμεο άζθεζεο 
επηηεδεύκαηνο θαη βεβαίσζε ηακεηαθήο κεραλήο 
3. Γύν (2) πξόζθαηεο θσηνγξαθίεο 
4.  Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο (Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα) από ην αξκόδην Τκήκα Τακείνπ ηνπ Γήκνπ (Άξζξν 285 Κ.Γ.Κ.) 
5.  Φσηναληίγξαθα ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ πνπ θαηέρνπλ όπσο α) αδεηώλ επαγγεικαηηώλ πσιεηώλ ιατθώλ αγνξώλ, β) 
αδεηώλ άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ (πιαλόδηνπ ή ζηάζηκνπ), γ) αδεηώλ ζπκκεηνρήο ζε Κπξηαθάηηθεο αγνξέο 
6. Βεβαίσζε πεξί εγγξαθήο ζην αξκόδην επηκειεηήξην (εθόζνλ δηαζέηνπλ επαγγεικαηηθή ζηέγε, θαηάζηεκα, 
βηνηερλία, πξαηήξην θιπ.), 
7. Δπηπιένλ, γηα ηνπο αιινδαπνύο, θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο παξακνλήο πνπ ζα βξίζθεηαη ελ ηζρύ θαη πνπ ηνπ 
επηηξέπεη ηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην, ην νπνίν ζα ρνξεγήζεη ηελ άδεηα ζπκκεηνρήο, θαη 
πξηλ ηελ παξαιαβή ηεο άδεηαο νη ζπκκεηέρνληεο πξνζθνκίδνπλ απόδεημε πιεξσκήο ηνπ ηέινπο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ 
ρώξνπ. 

Ζ παξνύζα ζα δεκνζηεπζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη ζα αλαξηεζεί ζηνπο πίλαθεο 
δεκνζηεύζεσλ ησλ Γεκνηηθώλ/Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ. 
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